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1. Inleiding
Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord is op een groot aantal onderdelen sterk verouderd.
Het park is niet efficiënt ingedeeld waardoor er onvoldoende nuttig gebruik gemaakt wordt van de
beschikbare ruimte en de kosten voor beheer en onderhoud hoger zijn dan noodzakelijk. De
afgelopen jaren zijn uitsluitend de hoogst noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het park
verricht.
In juni 2010 is de projectopdracht revitalisering sportpark Rooswijk vastgesteld door het college van
B&W. Een van de vervolg acties voor de initiatief fase is het opstellen van een programma van eisen
ten behoeve van de herstructurering van het sportpark.
Het programma van eisen voor het sportpark Rooswijk is onderlegger van het ‘Projectplan Sportpark
Rooswijk’ dat in december 2010 is voorgelegd aan de stuurgroep Groene IJmond.
In het programma van eisen zijn criteria en randvoorwaarden vanuit de disciplines sport, stedenbouw,
groen en verkeer uitgebreid opgenomen. In het projectplan zal een compacte versie van het
programma van eisen worden opgenomen, met een verwijzing naar dit document.
Naast de criteria van de verschillende disciplines moet men ook rekening houden met eisen die
voortkomen uit het ‘Groen en Waterplan’. Dit omdat de provincie Noord-Holland een budget
beschikbaar stelt vanuit het ‘Groen en Waterplan’. De doelstelling is om een groenkwaliteit te
realiseren in het sportpark die aansluit bij de visies vanuit het ‘Groen en Waterplan’. Hierbij is van
belang:
• het verbeteren van de algehele uitstraling van het park en de verbinding met de woonwijk door
onder meer aanpassing van de huidige groenstructuur;
• vergroting van de recreatieve functie door toevoeging van openbare functies en paden;
• verbeteren van de sociale veiligheid, ondermeer door een open (groen)structuur;
• verbeteren van de bereikbaarheid (verkeersveiligheid);
• versterken van de ecologische kwaliteiten in samenhang met de aanliggende projecten uit het
Groen- en Waterplan.
Het programma van eisen diende als basis voor het schetsontwerp. Zowel het programma van eisen
als het schetsontwerp zijn in verschillende bijeenkomsten besproken in het ‘gebruikersoverleg
Rooswijk’. De bestuursleden van de diverse verenigingen hebben tevens het programma van eisen en
het schetsontwerp voorgelegd aan hun leden.
Het programma van eisen en het schetsontwerp zijn belangrijk uitgangspunten voor het vervolg
proces, waaronder het opstellen van het voorlopig- en definitief ontwerp van het sportpark. Het is
daarom van belang dat de betrokken disciplines binnen de gemeente Velsen, de gebruikers van het
sportpark Rooswijk en de stuurgroep Groene IJmond overeenstemming hebben over het programma
van eisen en het schetsontwerp ten behoeve van de herstructurering van het Sportpark Rooswijk.
Afbeelding sportpark Rooswijk
Onderdeel van het Groen en
Waterplan
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2. Programma van eisen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eisen - criteria - en randvoorwaarden die er worden gesteld bij
de revitalisering van het sportpark Rooswijk. Vanuit verschillende disciplines binnen de gemeenten
zijn deze eisen opgesteld. Er zijn o.a. normen, budgetten en dergelijke genoemd die van invloed zijn
bij het toekomstige ontwerp van het sportpark. Deze criteria voldoen aan de daarbij behorende
beleidsdocumenten.
Bij het opstellen van het schetsontwerp is er een eerste financiële doorrekening gemaakt om te kijken
of de beschikbare budgetten toerijkend zijn. Met name in het voorlopig ontwerp zal er ‘gerekend en
getekend’ worden om een totaal beeld te krijgen van de kosten van het plan in relatie tot de
kwaliteitseisen die in dit programma van eisen staan vermeld. Randvoorwaarde is dat de ontwikkeling
binnen de beschikbare budgetten voor de realisatie wordt gerealiseerd.

2.1. Criteria m.b.t. sport
1. Voldoende capaciteit aan basissportvoorzieningen voor de komende 10 jaar die voldoen aan
de planningsnormen en richtlijnen van de sportbonden/NOC NSF.
Om de veldcapaciteit te bepalen is voor tennis, honkbal, softbal en handbal per vereniging
gekeken naar de ontwikkeling van het aantal leden/ teams en de normen van de betreffende
sportbond. Het aantal benodigde velden (met een doorgroei naar de toekomst) komen uit op:
- voetbal: 3 wedstrijd-/ trainingsvelden (gras), 8 kleedkamers
- handbal: 1 speelveld, 2 kleedkamers
- honkbal: 1 speelveld, 2 kleedkamers
- softbal: 1 speelveld, 2 kleedkamers
- tennis: blijft onveranderd
2. Optimaliseren sportclubaccommodaties en overige verenigingsgebouwen.
- uitgangspunt is dat geschikte accommodaties die bouwkundig in goede staat zijn
gehandhaafd worden. Waar dit niet het geval is wordt bekeken of accommodaties
verplaatst of samengevoegd kunnen worden. Zeer slechte accommodaties dienen te
worden gesloopt.
3. Optimaliseren overige sporttechnische aspecten.
- situering, bereikbaarheid van de velden en de sportclubaccommodaties
- bereikbaarheid voor hulpdiensten, vuilafvoer en leveranciers
- hekwerken, verlichting en overige sportvoorzieningen bv dugouts, doelen, backstops,
opslag, vuilcontainers enz.
- beplantingen, groen e.d. in verband met beluchting, bodem/drainage, intensiviteit
onderhoud en beeldkwaliteit.
4. Vergroten efficiency in beheer en onderhoud
- compacter maken en overtollige capaciteit opheffen
- efficiënte ligging en bereikbaarheid van onderdelen voor materieel, padenstructuur e.d.
- keuze van uitvoering materiaal, (vandalisme-) bestendigheid en aspecten duurzaamheid
(bv type verlichting)
- goede afspraken over onderhoud, beheer en zelfwerkzaamheid
- doorontwikkelen beheerplan sportpark Rooswijk, waaronder regulier- en meerjarig
onderhoudsplan (onderdeel van totaal beheerplan sportparken Velsen)
5. Transformatie naar een sportpark met een openbaar karakter met ruimte voor een breed scala
aan bewegingsactiviteiten en recreatief medegebruik.
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2.2. Stedenbouwkundige/landschappelijke criteria
Uitstraling
• het gebied dient ruimtelijk onderdeel te gaan vormen van het Groen- en Waterplan door aan
te sluiten op de padenstructuur, het ruimtelijk beeld en beplanting;
• het gebied dient een goed functionerend sport- en verenigingscomplex te blijven;
• het gebied dient geschikt gemaakt te worden als recreatief uitloopgebied voor Velsen-Noord.
het dient een meer openbaar karakter te krijgen. Doel is naast de sportfuncties een
aantrekkelijk verblijfs- en wandelgebied te creëren;
• bij voorkeur alleen de sportvoorzieningen waarvoor dit vereist is omheinen met nieuwe
hekken; geen hekken langs randen (uitgezonderd langs zijde spoorlijn). Zo weinig hekken
mogelijk toepassen en zo terughoudend mogelijk vormgeven.
• De sportfuncties zo veel mogelijk clusteren.

Sportfuncties clusteren

Ruimtelijke indeling
• het gebied langs de zuidoost en de zuidwest randen, grenzend aan de Wenckebachstraat, de
Breedbandstraat en Witte Hekweg dient ruimtelijk/visueel minder afgesloten te worden en
krijgt een ruimtelijk opener beeld van gestrooide bomen op gras. Er ontstaan duidelijke
doorzichten naar het park;
• de ‘achterzijde’ van het gebied, welke tegen de spoorlijn aanligt, krijgt een gesloten,
afschermende beplanting (bosplantsoen);
• in de zuidwesthoek van het terrein wordt een uitnodigende, entreegedeelte realiseren, met
openbare functies. Mogelijkheden: speelvoorzieningen, skatevoorziening, basketbalveldje,
paviljoen met horeca voorziening gekoppeld aan kantine etc;
• opslag wijkploeg verplaatsen richting Witte Hekweg en zo compact mogelijk houden;
• honden trainveld zo compact en gesloten mogelijk vormgeven. Er dient een ‘bufferzone’
tussen het honden trainveld en de openbare ruimte te komen.
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Groene afscherming

Toegankelijkheid
•

•
•

•

door het gebied heen wordt een ‘multifunctionele rondgang’ aangelegd. Dit is een pad dat
gebruikt en ingericht kan worden als wandelpad, trimparcours, skatecircuit oid. Het pad ligt
parallel aan het fietspad van de Wenckebachstraat, het voormalig parkeerterrein van het
sportpark en slingert verder tussen de verschillende sportvelden door;
Het park toegankelijk maken voor fietsers en voetgangers. Indien nieuwe toegangen
realiseren zodat de bereikbaarheid vanuit Velsen-Noord en Beverwijk optimaal is;
in contrast met de randen en de begeleiding van de ‘multifunctionele rondgang’ worden in het
hart van het sportcomplex de strakke voetpaden gehandhaafd, mogelijk met bestaande of
nieuwe bomenrijen;
indien gewenst een secundaire ingang, noordelijk vanaf de Witte Hekweg, ter hoogte van het
tenniscomplex en de barakken te liggen. Deze kan door voetgangers, fietsers en calamiteitenen leveranciervoertuigen gebruikt worden en ontsluit ook de opslag.

Ontsluiting
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2.3. Criteria m.b.t. verkeer
•

•

•
•

er dient voldoende parkeergelegenheid volgens de vastgestelde parkeernormen van de
gemeente Velsen. Deze betreft:
o Sportveld buiten: 20 parkeerplaatsen per hectare netto terrein (excl. kleedruimte e.d.),
in het PVE is abusievelijk 2,5 p.p. per 100m2 BVO opgenomen.
o Tennisbanen: 2,5 parkeerplaats per baan
o Maatschappelijke instellingen: 1 tot 3 p.p. per 100m2 BVO opgenomen worden (bron
ASVV 2004).
à totaal benodigde parkeerplaatsen voor het sportpark, volgens de normen is 175 stuks
(momenteel zijn er 360 aanwezig).
een extra ontsluiting voor langzaam verkeer op de Wenckebachstraat aan de oostzijde van
het terrein (koppeling met verkeersveiligheidsproblematiek huidige oversteek oostzijde
Wenckebachstraat;
verkeersveilige en sociaal veilige routes voor langzaam verkeer;
voldoende en goede stallings mogelijkheden voor fietsen ter plaatse van de diverse
accommodaties in het sportpark. Voor fiets parkeren geldt 20 tot 30 fietsen per sportveld
zonder tribune en 20 tot 30 fietsen per 100 bezoekerscapaciteit voor sportvelden met tribune
(bron CROW publicatie 158, leidraad fietsparkeren).

2.4. Criteria m.b.t. openbare ruimte
Algemeen
• de aanleg van het plangebied moet voldoen aan de Leidraad Inrichtingswerken Openbare
Ruimte (L.I.O.R.) Afwijking voor de L.I.O.R. geschiedt in overleg met de afd. BOR van de
gemeente Velsen;
• uitvoering mag niet in strijd zijn met de natuurbeschermingswetten;
• het ontwerp van de openbare ruimte moet worden getoetst aan het invalidenbeleid;
• privé terrein en openbaar terrein moeten duidelijk gescheiden worden;
• compensatie van groen ten gevolgen van een toekomstige ontwikkeling op locatie De
Schouw, in de toekomstige openbare structuur in het sportpark.
Groen algemeen
• per herinrichtingslocatie mag geen te behouden groen zoals aangeven op de
Groenclassificatiekaart van het Groenbeleidsplan, Ruimte voor Groen verdwijnen.
Compensatie is alleen mogelijk volgens de compensatie principes zoals beschreven in het
groenbeleidsplan;
• beplanting en bomen van goede kwaliteit en vitaliteit zoveel mogelijk handhaven;
• het verbeteren van de (ecologische) groenstructuur en ecologische verbindingen in het
sportpark.
Bomen
• in de nabijheid van de sportvelden geen oppervlakkig wortelende bomen aanplanten.
Concreet houdt dit in dat de afstand tussen de stam van de bomen met oppervlakte wortels en
het sportveld minmaal gelijk is aan de kroonprojectie. (bijv. Populieren, Iepen en Elsen op
minimaal 6 m afstand van het sportveld planten);
• bomen met een wortelstelsel dat de diepte in gaat (bijv. Eiken) kunnen dichter bij het sportveld
worden aangeplant.
Beplanting
• plantstroken en plantvakken moeten voldoen aan de minimale afmetingen zoals genoemd in
de Lior. (minimaal 100 m2 per plantsoen en minimale breedte 3.5 m);
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•
•
•
•

geen taluds aanbrengen in beplanting of gazons steiler dan 1:3. Bij steilere taluds
bouwkundige constructies toepassen. E.e.a. ter goedkeuring van gemeente;
plantmateriaal afstemmen op klimaatomstandigheden (zoute zeewinden en schrale grond);
geen gedoornde struiken en/of bodembedekkende en botanische rozen toepassen. Ook geen
siergrassen, plantenbakken toepassen;
als bebouwing wordt omzoomd door plantstroken moet langs de bebouwing verharde strook
gereserveerd worden voor het beheer (zoals ramen wassen).

Grondverbetering voor beplanting
• bij het planten van bomen en heesters en bij de aanleg van gazons (niet zijnde sportvelden)
teelgrond als grondverbeteringmiddel toepassen;
• bij het planten van bomen in verharding per boom 8 m3 bomenzand aanbrengen.
Overige eisen
• voor de opslag van groenafval zoals afgeruimd gras, snoeihout en stronken en incidenteel
voor de opslag van grond is binnen het sportcomplex extra ruimte nodig.
o Hiervoor is een oppervlakte van ca 20 m. bij 25 m. nodig.
o Deze ruimte moet afsluitbaar zijn en niet direct zichtbaar voor het publiek i.v.m. het
voorkomen van storten door derden.
o Daarnaast moet het bereikbaar zijn voor een vrachtwagen. (toegangsweg ca 3,5 m.).
o Een goede afscherming door bijvoorbeeld keerwanden en een goede verharding moet
ongestructureerde uitbreiding voorkomen.
• binnen het terrein is een ruimte nodig voor de opslag van materieel voor het onderhoud van
de sportvelden. (waterslangen, pompinstallaties voor water geven, materiaal voor overig
groenonderhoud binnen het sportcomplex);
• er is geen extra ruimte nodig voor opslag voor de groenploeg van Velsen-Noord.
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3.

Schetsontwerp

In het schetsontwerp is ervoor gekozen om de sportfuncties optimaal te clusteren in het hart van het
park en goed te ontsluiten. De sportvoorzieningen liggen ingebed in het groen, waarbij de meer
openbare functies in deze ‘groene rand’ worden gerealiseerd.
De groene randzone wordt aan de zuid- en westzijde transparanter gemaakt door de onderbegroeiing
deels te verwijderen. De oost- en noordzijde, grenzend aan het spoor, krijgt juist en dichter, bosachtig
karakter.
Multifunctionele, ‘groene’ rondgang
Rondom alle sportfuncties wordt een wandelpad aangelegd. Door de clustering van sportterreinen en
accommodaties is ruimte ontstaan om dit pad door de aanwezige of nog aan te brengen beplanting te
laten slingeren. Langs het pad worden verschillende sferen gecreëerd met meer besloten of open
beplanting en plekken waar het één en ander gebeurt. Te denken valt aan een trimparcours, een
vijver en mogelijk speelplekken. Deze sferen vormen ook biotopen die geschikt zijn voor verschillende
dier- en plantensoorten, zoals bosachtige gedeelten voor vogels en vlinders, meer open beplantingen,
die goed aansluiten bij de soorten die op het spoor leven, of bijvoorbeeld een waterpartij voor
amfibieën.
Clustering sportfuncties
Het handbalveld met accommodatie wordt verplaatst naar de zuidwesthoek van het terrein, vlakbij het
gebouw van de voetbalclub. De honk- en softbalvelden worden dichter tegen de voetbalvelden
aangeschoven en gedraaid. De open gedeelten van de velden komen zo naar de buitenkant, naar de
‘groene rand’ te liggen. Voor de huisvesting van soft- en honkbalclub wordt nieuwbouw gepleegd
naast het gebouw van de voetbalclub.
Ook het gebruik van de barakken in het noordelijk deel van het terrein wordt zoveel mogelijk
geclusterd. De verwachting is dat slechts 2 barakken in stand worden gehouden; de vrijkomene
barakken worden gesloopt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de ‘groene rondgang’.
Entreegebied
In de zuidwesthoek van het terrein worden openbare functies geclusterd op een soort speelweide.
Naast het nieuwe handbalveld komen hier voorzieningen als een multifunctioneel balspeelveld
(basket-, hand- en voetbal), speelvoorzieningen voor kleine kinderen (meegenomen voor een
wandeling of omdat oudere gezinsleden gaan sporten) en mogelijk een terras.
Ontsluiting sportterreinen
De sportfuncties worden ontsloten via een centraal liggend voet-fietspad, dat vanaf het bestaande
fietspad aan de Wenckebachstraat, tussen de voetbalvelden door tot aan het tenniscomplex loopt.
Bomenrijen langs dit centrale pad en eventueel elders tussen de sportvelden structureren het
sportgedeelte van het park.
De oversteek voor voetgangers en fietsers nabij het spoor wordt mogelijk verlegd om deze veiliger te
maken. Het ‘multifunctionele pad’ door het park sluit rechtstreeks aan op de beide oversteekplekken
over de Wenckebachstraat.
Er wordt één parkeerterrein aangelegd direct ten zuiden van het tenniscomplex op een huidig
voetbalveld. Dit terrein ligt zeer centraal ten opzichte van alle sportfuncties en grenst aan
bovengenoemd voet-/fietspad.
Aan de Witte Hekweg, ter hoogte van het tenniscomplex wordt een tweede toegang gemaakt, die
echter alleen incidenteel voor auto’s te gebruiken is (laden & lossen en calamiteiten).
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Schetsontwerp sportpark Rooswijk
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Sfeerkaart sportpark Rooswijk met toekomstig gebruik
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BIJLAGE 1, uitgebreid programma van eisen m.b.t. sport
Alle velden zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd, verhuurd en jaarlijks in gebruik
gegeven door de afdeling Sportzaken (SZ). Naast het onderhoud door SZ, deels zelf en deels
uitbesteed, plegen de sportverenigingen onder regie van SZ de nodige zelfwerkzaamheid aan velden,
aanvullende voorzieningen en de directe omgeving. Tarieven, voorwaarden en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd in de ‘Regeling tarieven en voorwaarden gemeentelijke sportterreinen’.
Aan de achterkant van het sportpark staan voormalige (militaire) slaapbarakken die dienen als
clubhuis met kantine, kleedkamers, bestuursruimte, activiteitenruimte, opslag, e.d. Daarnaast zijn ook
een aantal niet-sportverenigingen (hobbyclubs) gehuisvest in de barakken op sportpark Rooswijk. Op
de achterste punt van het terrein, tegen de spoorlijn aan, heeft in 2005 een hondendressuur
vereniging een plek gekregen, een perceel met kleine accommodatie in een voormalige dienstwoning.
De opstallen geven een slecht beeld qua uitstraling, onderhoud en sociale veiligheid. Ze voldoen niet
meer aan de eisen van deze tijd en aan de vigerende wet- en regelgeving, zijn niet efficiënt in gebruik
en beheer en de energieprestaties laten zeer te wensen over. Inpandig hebben de verschillende clubs
hun zaken over het algemeen en op eigen wijze wel op orde.
De clubaccommodaties van de voetbalclub en tennisvereniging elders op het sportpark zijn hierop
uitzondering en verkeren in een redelijke tot zeer goede staat. Op de ondergrond van hun
clubaccommodaties rust recht van erfpacht.
De clubaccommodaties van de sportverenigingen zijn in 1984 in beheer aan hen overgedragen.
Voldoende capaciteit aan basissportvoorzieningen voor nu en de komende 10 jaar.
Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Acties: handhaven, aanpassen, verplaatsen, toevoegen
voorzieningen. Rekening wordt gehouden met:
• de planningsnormen en richtlijnen van de sportbonden/ NOC*NSF voor voetbal, honkbal,
softbal, tennis en handbal (velden, kleedkamers, e.d.);
• de aangeleverde gegevens door de sportclubs;
• toekomstscenario’s: in berekening wordt rekening gehouden met 10% extra groeiruimte,
afhankelijk van bevolkingsontwikkeling, het verzorgingsgebied en het animocijfer (populariteit)
van de betreffende takken van sport;
• een gemeente Velsen die faciliteert in huisvesting, afhankelijk van haar doelstellingen en
daarnaast de schaal en het maatschappelijk rendement van activiteiten en organisaties;
• een gemeente Velsen die voor de georganiseerde sport streeft naar sterke sportverenigingen
(in doelstellingen, activiteiten, omvang, stabiliteit en bestuur);
• het uitgangspunt dat samenwerking en/of gezamenlijk gebruik van huisvesting en gebruik van
bepaalde voorzieningen gewenst is en wordt gestimuleerd;
• samenwerkingsverbanden, fusies, andere beheervormen als gevolg van voorgaande punten
ondersteund worden;
• de inbreng van de huidige gebruikers die intensief betrokken worden bij het proces. Gewenste
aanvullende voorzieningen worden kritisch gewogen op nut en noodzaak, eventuele
strijdigheid met andere doelstellingen of belangen en de betaalbaarheid (investering en
exploitatie/ beheer);
• goede onderdelen, bijvoorbeeld het tenniscomplex die in principe onveranderd blijven.
Optimaliseren sportclubaccommodaties en overige verenigingsgebouwen
Verspreid over het terrein bevinden zich diverse opstallen die voornamelijk in gebruik zijn bij de
sportverenigingen en andere groepen/ hobbyclubs. Op het achterdeel van het sportpark in
voornoemde barakken. Samenvattend:
• het clubhuis van de tennisvereniging is vrij nieuw en blijft onveranderd;
• aan de voorziening van de politiehonden dressuurvereniging wordt niets veranderd;
• de clubgebouwen en de directe omgeving van de voetbalclub kunnen in principe onveranderd
blijven. Met verbeteringen op onderdelen waar mogelijk en wenselijk. Combinaties met
voorzieningen van handbal en honkbal/softbal bekijken;
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•

•
•

•

de clubaccommodaties van de honk-/softbalvereniging en die van de handbalvereniging naar
voren brengen, in relatie tot nieuwe plek van het handbalveld. Voorkeur voor het
onderbrengen in één verzamelgebouw, waarbij beide clubs wel bepaalde eigen faciliteiten
kunnen behouden (noot: honk/softbal is‘zomersport’). De grootte en indeling, kwaliteit, nader
te bepalen;
de barakken met de nummers 20 (bestuursgebouw HSV Rooswijk), 18 (kleedkamers HSV
Rooswijk), 14 (kleed- en doucheruimten HCV ’90) en 4 (kantine HSV Rooswijk) te slopen;
barak 12 (kantine HCV ’90 en modelbouw K’land) of barak 16 (Atoom, muziekruimte, opslag
HCV’90 en opslag gemeente) te behouden, waarbij mogelijk een herverdeling van gebruikte
ruimten zodat de functies samen zijn gevoegd in 1 barak, de andere slopen;
gebouw nummer 8 (opslagruimte van Politiehonden Dressuur Vereniging) en barak 6
(aquariumvereniging Tropica) handhaven.

Optimaliseren overige sporttechnische aspecten
• situering, bereikbaarheid van de velden en de sportclubaccommodaties;
• de bereikbaarheid voor hulpdiensten, vuilafvoer en leveranciers;
• hekwerken, verlichting en overige sportvoorzieningen bijv. dugouts, doelen, backstops,
opslag, vuilcontainers, enz.;
• beplantingen, groen, e.d. in verband met beluchting, bodem/drainage, intensiviteit onderhoud
en beeldkwaliteit.
Vergroten van de sociale veiligheid, bereikbaarheid, parkeren/stallen en de algehele uitstraling van
het sportpark
• transparant, doorkijk;
• compacter maken en overtollige capaciteit opheffen;
• geen onnodige/ ‘dode’ hoeken, ongebruikte delen;
• begroeiingen (type, plek);
• minder losse en slecht onderhouden gebouwtjes;
• goede verlichting;
• waar nodig adequate hekwerken, poorten, e.d.;
• maximaal hufterproof uitvoeren;
• specifieke veiligheidmaatregelen: fysieke maatregelen en organisatorisch, afspraken;
• parkeren/stallen zo dicht mogelijk bij plek van bestemming;
• zicht op parkeren/stallen (sociaalveilig);
• weren van parkeren en overlast door vrachtwagens Corus en andere bedrijven (zie
hoogteportaal);
• veilige toegangsroutes voor langzaam- en snel verkeer, vooral vanuit de woonkern VelsenNoord.
Vergroten efficiency in beheer en onderhoud
• compacter maken en overtollige capaciteit opheffen;
• idem verwijderen van onnodige stroken, hoeken, e.d waarvoor intensief onderhoud nodig is;
• ligging en bereikbaarheid van onderdelen voor materieel, padenstructuur, e.d.;
• keuze van uitvoering materiaal, (vandalisme-) bestendigheid en aspecten duurzaamheid (bijv.
type verlichting);
• goede afspraken over onderhoud, beheer en zelfwerkzaamheid (wie, wat, wanneer);
• doorontwikkelen beheerplan sportpark Rooswijk, waaronder regulier-en meerjarig
onderhoudsplan (onderdeel van totaal beheerplan sportparken Velsen).
Transformatie sportpark oude stijl naar een sportpark met een openbaar karakter met ruimte voor een
breed scala aan bewegingsactiviteiten en recreatief medegebruik.
• verhogen van de sportieve en recreatieve kwaliteit van de openbare ruimte;
• binnen doelstelling verbetering leefbaarheid Velsen Noord in het algemeen;
• gebruik door verenigingen sportpark, door inwoners, door werknemers van bedrijven in
omgeving (arbo/bravo, bedrijfssport, arrangementen);
• gevarieerde all season activiteiten mogelijk maken: 7 dagen per week, overdag en ’s avonds;
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•

toevoegen van sportieve en recreatieve elementen. Suggesties:
- circuit paden (wandelen, joggen, skeeleren)
- jeu de boules baan
- voorzieningen outdoor fitness
- voorziening voor (voet-) volley
- (mini) golfdrives (afslag, putten, voetbalgolf, diskgolf)
- speelweide eventueel met speel- en klimobjecten
vestigen van een organisatorisch “Sportpunt Velsen Noord” met inzet van
combinatiefunctionaris die verbindingen legt tussen sport- , onderwijs- en buurtactiviteiten,
bos/sportieve arrangementen. Sportserviceformule.

Overige aandachtspunten
• behouden c.q. vergroten verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid door de clubs,
bijvoorbeeld bij het “afbouwen” en inrichten van (vernieuwde) accommodaties;
• vereiste vergunningen van diverse gebruikers/verenigingen in het kader van
gebruiksvergunning brandweer en drank- en horecawetgeving;
• harmoniseren van eigendoms- en huurderafspraken, updaten huuroverkomsten;
• nader onderzoek naar de mogelijkheden van een of meerdere sportstichtingen (mede) in
verband met de optie van BTW- belaste verhuur waarmee zowel voor de clubs als de
gemeente substantiële voordelen zijn te behalen;
• bij het ontwerp en realisatie uitgaan van het principe van grondbalans; schoon grond
verklaringen en afvoeren van grond is duur;
• herbestemmingmogelijkheden (van gedeelte) van huidige parkeerterrein;
• nakijken van boekwaarden van de verschillende accommodaties.
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