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Toelichting noodzaak Investeringsprojecten 2022
VV Schoten; vervangen kunstgras toplaag en veldverlichting
De standaard afschrijvings-/vervangingstermijn van de toplaag van kunstgrasvelden is 10 jaar. Dit
kunstgrasveld is aangelegd in 2010 en volgend jaar dus inmiddels 12 jaar. Vervanging is nu echt
noodzakelijk. Het nieuwe kunstgrasveld wordt ingestrooid met kurk.
Het vervangen van de sportveldverlichting wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het renoveren
van het veld. De veldverlichting van het kunstgrasveld, het trainingsveld en de tennisbanen is in het
jaar 2000 geplaatst en ook aan vervanging toe. Bij vervanging van sportveldverlichting wordt
overgegaan naar ledverlichting. De lichtmasten hoeven niet vervangen te worden.

FC Haarlem Kennemerland veld 3; vervangen kunstgras toplaag en sporttechnische laag
Dit veld is aangelegd in 2002 en in 2012 is de kunstgras toplaag vervangen. De standaard
afschrijvings-/vervangingstermijn van de toplaag van kunstgrasvelden is 10 jaar. De sporttechnische
kwaliteit van het veld is dusdanig dat vervanging in 2022 noodzakelijk is. Het nieuwe kunstgrasveld
wordt ingestrooid met kurk. De uitvoering zal tijdens de zomerstop plaatsvinden
De sporttechnische laag onder het kunstgras wordt normaal gesproken na ca. 30 jaar vervangen. Bij
dit veld bestaat de bovenste 10 cm van de sporttechnische laag uit een combinatie van ca. 70% zand,
met ca. 20% steagran (hoogovenverbrandingsresten) en ca. 10% rubber. Dit type sporttechnische
laag wordt tegenwoordig niet meer toegepast en geadviseerd worden dit bij renovatie van een
kunstgrasveld te vervangen door een laag van bijvoorbeeld lava. De zandfundatie onder deze laag is
milieukundig onderzocht en kan hergebruikt worden. Wel moet de drainage vervangen worden,
zodat de nieuwe fundering straks 30 jaar kan functioneren.

Atletiekbaan; vervangen hellingbaan en verlichting
De atletiekbaan op sportpark Pim Mulier is in 1963 als gravelbaan aangelegd. In 1978 is de
gravelbaan vervangen door een vol kunststofbaan.
De drainage en de fundering van de atletiekbaan is sindsdien nooit vervangen. De drainage is dus
inmiddels bijna 60 jaar oud en de fundering van de atletiekbaan ook al ruim 40 jaar. Een
grootschalige renovatie is dan ook zeer wenselijk. Alleen een beperkte renovatie van de toplaag is
eigenlijk niet meer mogelijk.
In 2014 is de baan van nieuwe coating en nieuwe belijning voorzien. Een dergelijke toplaag gaat ca. 6
jaar mee, waarna een hercoating en -belijning vaak noodzakelijk is. Vooral opnieuw belijnen is zeer
wenselijk, maar wanneer in 2023 de gehele baan wordt vervangen zou nu opnieuw belijnen
kapitaalsvernietiging zijn.
De atletiekverenigingen (KAV Holland en AV Haarlem) hebben diverse wensen geuit richting SRO en
de gemeente voor aanpassingen van de atletiekbaan en uitbreiding met andere functionaliteiten en
nieuwe vormen van sport en gebruik van de ruimte. Op initiatief van KAV Holland en CIOS is in 2020
een ‘Standing rig’ en een kleine speelplaats (slalom paaltjes, klimrek) geplaatst.
Het voorstel is in 2022 een plan te maken voor een totale renovatie van de atletiekbaan in 2023,
zodat deze weer voor vele jaren voldoet aan de wensen de sporters in de tijd. Ook de mogelijkheden
voor innovaties op het gebied van duurzaamheid zullen hierbij onderzocht worden.
In 2022 dient de baan wedstrijdgeschikt te zijn. Hiervoor moeten enkele kleine aanpassingen gedaan
worden. Daarnaast moet de baan beter gebruikt kunnen worden in de avonduren. De veldverlichting
is sterk verouderd en moet vervangen worden door ledverlichting. Deze nieuwe verlichting zal ook bij
de gerenoveerde baan gebruikt worden. Ook de sprinthelling/hellingbaan is aan vervanging toe; deze
is nu onbruikbaar. Deze ligt aan de buitenzijde van het terrein en kan vooruitlopend een
grootschalige renovatie al opgeknapt worden.
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Kinheim softbalveld; vervangen kunstgras en half verharding toplaag
Het softbalveld van Kinheim bestaat uit een combinatie van een gravel binnenveld en een kunstgras
buitenveld. Dit veld is in 2009 aangelegd en volgend jaar dus inmiddels 13 jaar. Het gravel laat slecht
water door waardoor er lang plassen blijven staan. Vervanging van de toplaag is noodzakelijk. Het
kunstgras is ook verouderd en een aanpassing van de inrichting is een dringend advies van de honken softbalbond.
De half verharding kan mogelijk voorafgaand aan het seizoen worden vervangen. De vervanging van
het kunstgras kan pas uitgevoerd worden na afloop van het honkbalseizoen, dus vanaf medio
oktober.

Honkbalstadion Pim Mulier – Kinheim; vervangen scorebord
Het huidige scorebord van het honkbalstadion is geplaatst in 2005. Dit bord is afgeschreven en
voldoet niet meer aan de wensen van de huidige tijd. Een full-led scherm met meerdere
functionaliteiten is wenselijk. Vervanging van het scorebord dient voor de start van de Haarlemse
Honkbalweek te zijn uitgevoerd.

SV Olympia Haarlem softbalveld 1 en 2; vervangen half verharding toplaag en veldverlichting
De softbalvelden van Olympia Haarlem bestaan uit een combinatie van een gravel binnenveld en een
gras buitenveld. Deze velden zijn in 2009 aangelegd. Het gravel laat slecht water door waardoor er
lang plassen blijven staan. Vervanging van de toplaag is noodzakelijk. Het gras is nog in prima
conditie en hoeft niet vervangen te worden.
De huidige lichtinstallaties van de velden is afgeschreven en vervanging door ledverlichting is
wenselijk . Ook de verlichting van voetbalveld 3 van Olympia Haarlem is afgeschreven en aan
vervanging toe. Op twee lichtmasten van een softbalveld na kunnen alle masten hergebruikt worden.

HFC EDO; vervangen veldverlichting en verwijderen sta-tribune
De huidige lichtinstallatie van veld 1 en 2 is afgeschreven. Vervangen door ledverlichting is wenselijk.
Naast het kunstgras hoofdveld staat een oude betonnen sta-tribune. Deze wordt niet meer gebruikt,
is zeer verouderd en onveilig. De tribune zal vervangen worden door een grasheuvel. Daarnaast zijn
enkele kleine aanpassingen aan hekwerken en straatwerk wenselijk om het sportterrein weer beter
bruikbaar en veiliger te maken.

Vervangen veldverlichting United Davo
De huidige lichtinstallatie is afgeschreven en vervanging toe. Bij vervanging van sportveldverlichting
wordt overgegaan naar ledverlichting. De lichtmasten hoeven niet vervangen te worden.

Vervangen veldverlichting Onze Gezellen veld 1 en 2
De huidige lichtinstallatie is afgeschreven en vervanging toe. Bij vervanging van sportveldverlichting
wordt overgegaan naar ledverlichting. Op één lichtmast na kunnen alle masten hergebruikt worden.
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