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Inleiding
In dit ontwerp wordt de herstructurering van sportpark Rooswijk toegelicht. Het
sportpark ligt aan de noordzijde van Velsen Noord. Het park is aan de westzijde
begrensd door industriegebied; aan de noordzijde ligt een spoorlijn, de N 197 en het
deelgebied “landgoederenzone” van het Groen en Waterplan. De Wenckebachstraat
begrenst het park aan de zuidzijde en vormt als een belangrijke ontsluitingsweg een
barrière tussen het Sportpark Rooswijk en de woonkern Velsen-Noord . Het sportpark
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 afwachting van een mogelijk besluit tot verplaatsing van het zgn.
Gildenspoor t.b.v. Corus door Velsen-Noord. Het alternatieve tracé zou het sportpark
doorkruisen. In november 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Velsen het
besluit genomen af te zien van verder onderzoek naar mogelijke verplaatsing van het
Gildenspoor waarmee de noodzakelijke herstructurering van het sportpark opgepakt
kan worden.

Het ontwerp is verder uitgewerkt dan een “regulier” voorlopig ontwerp, het is als
het ware een VO+. Er is tevens een ecologisch onderzoek opgesteld waarbij de
aanbevelingen zijn verwerkt in het ontwerp. Na goedkeuring van het dit ontwerp
door de gemeenteraad, wordt het plan uitgewerkt in een bestek en vervolgens
aanbesteed. Eventuele bestemmingsplan wijzigingen verlopen parallel aan het
aanbestedingstraject.

In december 2009 heeft de raad ingestemd met de actiepunten en gewenste
speerpunten uit de nota sportaccommodaties 2010-2015 “Accommodatiebeleid voor
sportief Velsen”, waarin de herstructurering van sportpark Rooswijk is benoemd. De
provincie Noord-Holland heeft in december 2009 een bijdrage van € 510.000,- vanuit
de Groene IJmond beschikbaar gesteld zodat het sportpark onderdeel wordt van het
Groen- en Waterplan door aan te sluiten op de padenstructuur, het ruimtelijk beeld en
de beplanting.
Het college van B&W heeft in juni 2010 de projectopdracht “Revitalisering Sportpark
Rooswijk” goedgekeurd en een voorbereidingskrediet van € 200.000, - beschikbaar
gesteld. In juni 2011 heeft de raad budget beschikbaar gesteld, uit onder andere de
Reinuniegelden, ten behoeve van de revitalisatie van het sportpark. Dit is gedaan op
basis van het programma van eisen en het schetsontwerp van het sportpark.
In dit boekje is het ontwerp uitgewerkt waarbij naast de herinrichting van het
toekomstige openbare deel van het sportpark vooral is gekeken naar het toekomstig
gebruik van de sportvelden en de daarbij horende accommodaties. Het ontwerp is
een integraal proces geweest met de afdeling die gaat over de openbare ruimte en
de afdeling sport. Daarnaast is het intensief afgestemd met de gebruikers van het
sportpark en de herinrichtingsvoorstellen financieel zijn doorgerekend.
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Barakken in het noordelijke deel van het park

Het fietspad aan de zuidkant van het park

Terrein rondom huidige wijkopslag

Zichtlijn met populieren langs het noordelijke
voetbalveld

Speelplaats naast kantine bij hoofdveld

Ruimte naast voetbal clubgebouw

Huidige ingang sportpark

Huidig parkeerterrein

Progamma van Eisen
In het document “programma van eisen en randvoorwaarden + schetsontwerp
sportpark Rooswijk” van juni 2011 zijn gedetailleerd de eisen opgenomen vanuit
de afdeling sport, Groen & Waterplan, stedenbouw, verkeer en openbare ruimte
waaraan het toekomstige sportpark moet voldoen.
Samengevat komt het neer op:
Sportvelden en inrichting die voldoen aan de sporttechnische eisen/			
eigenschappen die de betreffende sportbonden aan de sportvelden stelt.
een efficiënt ingedeeld sportpark, waarbij de capaciteit van de velden en 		
accommodatie overeenkomt met het aantal leden, met een doorkijk voor de
komende 10 jaar;
vergroten van efficiëntie in beheer en onderhoud;
verbeteren van de algehele uitstraling van het park en de verbinding met de
woonwijk verbeteren;
vergroting van de recreatieve functie van het park (openbaar);
verbeteren van de sociale veiligheid;
verbeteren van de bereikbaarheid;
versterken van de ecologische kwaliteiten in samenhang met de aanliggende
projecten uit het Groen & Waterplan.
De gehele revitalisering van het sportpark, moet passen binnen de beschikbare
budgetten zoals vastgesteld tijdens de raadsvergadering van juni 2011.
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Stedenbouwkundige visie
Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp is op hoofdlijnen een
stedenbouwkundige visie opgesteld. Hierbij is het programma van eisen vertaald
naar benodigde ingrepen die nodig zijn om de doelstelling van de revitalisatie van het
sportpark te kunnen bewerkstellen.
De structuur en toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt om de kwaliteit en
het gebruik van het sportpark te verbeteren. Door een aantal kleinere ingrepen in
de structuur van het sportpark is het mogelijk om het gebruik en de functies helder
te situeren. Een belangrijke ingreep is het clusteren van de sportvelden, waardoor
er in het midden van het sportpark een efficiënte indeling ontstaat van de diverse
sportvelden. De samenhang tussen de verschillende functies en activiteiten wordt
daarmee versterkt.
Een nieuwe ontmoetingsplaats in Velsen-Noord
De zuidwest hoek, de huidige entree, krijgt een sterke verbinding met de woonwijk
en functioneert als voorkant van het park. Het voorstel is om de sportaccommodaties
(clubgebouwen) van de verenigingen voetbal, handbal en honk- en softbal te
clusteren bij de huidige accommodatie van de voetbalvereniging. Hierdoor ontstaat
er een centrale ontmoetingsplek met kleedkamers en kantines voor de clubs, die
aansluit bij de uitnodigende sfeer van de entree.
De toegang voor autoverkeer en langzaam verkeer wordt gesplitst waardoor het
entree gebied rustig en veilig wordt. Een nieuwe, centrale parkeerplaats wordt
gecreëerd op een voormalig voetbalveld. Deze is centraal gelegen tussen alle
voorzieningen en velden. De nieuwe auto ingang wordt gemaakt vanaf de Witte
Hekweg. Het parkeerterrein wordt zo compact mogelijk, centraal in het sportpark
gesitueerd, met een zo kort mogelijke autoroute. De auto is als het ware ‘te gast’ in
het sportpark.
De hoofdingang voor fietsers en voetgangers is gelegen langs de west zijde
van de Wenckebachstraat. Een tweede ingang wordt aan de oostzijde van de
Wenckebachstraat gecreëerd, gekoppeld aan een nieuwe fiets- en voetgangers
oversteek. Hierdoor wordt het sportpark beter ontsloten voor langzaam verkeer
vanuit de woonwijk.

Het multifunctionele pad
De sportfuncties worden omzoomd van een ‘multifunctionele rondgang’. De
rondgang doorkruist en verbindt diverse gebieden in het park met elkaar. Deze
rondgang is onderdeel van het openbare recreatieve park en zorgt ervoor dat het
hele park openbaar toegankelijk is. Het is een pad dat gebruikt en ingericht wordt als
wandelpad, trimparcours, skatecircuit. Langs de rondgang zijn openbare recreatieve
voorzieningen geplaatst. De rondgang heeft een lengte van ongeveer 1200 m.
Beplanting
Het sportpark heeft een groen karakter bestaande uit volwaardige bomen die
tevens een ecologische waarde bieden. Het voorstel is om waardevolle bestaande
beplanting zo veel mogelijk te handhaven en aan te vullen. Langs de achterkant
tegen het spoor aan wordt het dichte bosplantsoen behouden en aangevuld. Aan de
voorkant (de zuid en zuid west kant) wordt de bestaande beplanting uitgedund en er
worden doorzichten gemaakt. De sociale veiligheid en ervaring van het park wordt
verbeterd. De diversiteit tussen bestaande beplantingstypes zoals bosplantsoen,
laanbeplanting, solitaire bomen en heesterbeplanting wordt versterkt waardoor een
helder en spannend beeld ontstaat.
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ritterplaten, 0.5 m aan elke kant van de weg

verbreding van het pad t.b.v. de atletiekbaan

Legenda
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ontwerp, 1:2000
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bebouwing

Legenda
Bereikbaarheid
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Ontsluitingsplan, 1:2000
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Standaardprofiel

Bereikbaarheid
Het sportpark krijgt een nieuwe hoofdingang gelegen aan de Witte Hekweg. Deze
ingang is bestemd voor voetgangers, fietsers en voor autoverkeer. Achter de
hoofdingang bevindt zich het parkeerterrein. De nieuwe parkeerplaats ligt centraal en
goed overzichtelijk op korte loopafstand van alle sportvelden. De nieuwe ligging van
het parkeerterrein is sociaal veiliger en minder verstopt dan de oude parkeerplaats.

Halfverhard
pad

Geasfalteerd
pad

0,70 m

1,80 m

I

Totaal

2,50

m

De toegangswegen naar de clubgebouwen van de voetbal- en de tennisvereniging,
de wijkopslag van de gemeente en de hondenvereniging zijn wel geschikt
voor autoverkeer maar niet toegankelijk voor bezoekers. Leveranciers en
belanghebbenden kunnen gebruik maken van deze toegangswegen met hulp van
een sleutel – slagboom systeem.
Het openbare gedeelte van het park wordt toegankelijk gemaakt door het
multifunctionele pad. Het pad is in totaal 2,5 m breed, waarvan 1,80 m in asfalt en
0,70 m in halfverharding worden aangelegd. Door de verschillende materialen is
het pad geschikt om op te skaten, wandelen en te hardlopen. Het pad is in het hele
park in deze indeling aangelegd waardoor continuïteit en eenheid ontstaan. Op het
gedeelte waar leveranciersauto’s moeten kunnen rijden is het pad verstevigd met
ritterplaten.

I

Standaardprofiel met ritterplaten

Standaardprofiel
met ritterplaten

Halfverhard
pad
met
ritterplaten

Geasfalteerd
pad

Ritterplaten
in gras

0,70 m

1,80 m

1,00 m
Standaardprofiel

I

Totaal

3,50

m

I

Referentiebeeld multifunctionele pad
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Legenda
Hekken en hagen
Op dit moment staat het sportpark Rooswijk volledig in de hekken. Om Rooswijk
voor het publiek toegankelijk te maken en een recreatief medegebruik te stimuleren
worden de hoge hekken die Rooswijk nu isoleren gedeeltelijk verwijderd. Uiteraard is
ook in de toekomst helder welk gedeelte van het park door wandelaars gebruikt mag
worden en welk gedeelte uitsluitend door de verenigingen gebruikt wordt.
De hekken worden op een andere manier geplaatst. Het cluster met de sportvelden
wordt straks van een minmaal 1.00 m hoog hek omzoomd. De hoogtes van de
hekken zijn afhankelijk van de sporttechnische eisen van de sportbonden en zijn
plaatselijk hoger dan 1m. Het meest westelijke voetbalveld en de westelijke randen
van de overige voetbalvelden worden naast hekken ook begeleid van gesnoeide
hagen. Binnen het sport cluster worden de velden onderverdeeld met transparante
hekken. Deze leunhekken dienen niet ter afbakening van het terrein maar zijn
markeringen van de velden, waar ook ruimte is voor reclameborden. Om de ruimte
en weidsheid van de velden te benadrukken is er niet gekozen voor een dicht hek.
Ballenvangers zijn op alle sportvelden te vinden en worden toegepast volgens de
normen van het desbetreffende veld.
Om de sportvelden toegankelijk te maken zijn een aantal poorten geplaatst. Deze
toegangen kunnen ook gebruikt worden om de velden te beheren.

Ballenvangers,
hekken
m of hoger,
specifieke
eisen
voor
Ballenvangers,
hekken
van 2 van
m of2hoger,
specifieke
eisen voor
verschillende
verschillende soorten sportvelden

soorten sportvelden

Hek
bij overgang
sportveld
naar publieke
ruimte, niet
niethoger
hogerdan
dan1.00 m,
Hek bij
overgang
sportveld
naar publieke
ruimte, meestal
1.50 m

afhankelijk van de sporttechnische eisen van de sportbonden

Transparant leunhek / reclamehek (op veel plekken al bestaand)
Transparant leunhek / reclamehek (op veel plekken al bestaand)

Haagbeukhagen bij hekken, niet hoger dan 1.50 m
Hagen van haagbeuken bij lage hekken, zelfde hoogte als hek erachter (1m)

Haagbeukhagen
niet hoger
1.50als
mhek erachter (2m)
Hagen
van haagbeukenbij
bij hekken,
hoge hekken,
zelfdedan
hoogte

Om ongewenst auto-, brom- en fietsverkeer tegen te gaan zijn op een aantal
kruispunten verkeerssluizen geplaatst.
Standaardprofiel

Toegangsporten
naar sportvelden
voor gebruikers
en
Toegangsporten
naar sportvelden
voor gebruikers
en maaimachines
maaimachines

/ bromsluizen
FietsFiets
/ bromsluizen

Voetbalveld
met leunhek

Tegel of gras
pad

Haag (1m)

1,20 m

0.50 m

Overzicht hagen en hekken, 1:2000
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De deelgebieden
Het park bestaat als het ware uit vier deelgebieden met elk hun eigen karakter,
sfeer, inrichting en gebruik; het sport cluster in het midden van het park, het entree
gebied, het gebied rondom de barakken en het gebied langs het spoor, de oude
parkeerplaats en de Wenkebachstraat.
Het entreegebied en het gebied rondom de barakken worden in het park
bijzonder benadrukt. Hier komen recreatieve voorzieningen en speelaanleidingen
geconcentreerd voor. Langs het spoor, op de oude parkeerplaats en langs de
Wenkebachstraat is gekozen voor een terughoudende, natuurlijke uitstraling
gekozen. Hier wordt het bestaande groen opgeknapt en het gebied wordt
toegankelijker gemaakt.
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Inzooming op het sport cluster

Deelgebied sportcluster
Het honk- en sofbal veld wordt omgedraaid zodat deze dichter bij de voetbalvelden
komt te liggen. Hierdoor ontstaat een bredere openbare strook rondom het
multifunctionele pad. De twee velden liggen tegenwoordig over elkaar heen. In
de toekomst liggen de velden los van elkaar en kunnen dan tegelijkertijd gebruikt
worden. Bovendien krijgen de twee velden hekken die aangepast zijn aan de normen
van de sportbonden. Naast de dug-out aan de linkerkant wordt tevens een werp- en
slag kooi gerealiseerd gekoppeld aan een opslagruimte voor materieel.

Rondom de sportvelden wordt de ruimte functioneel en overzichtelijk ingericht. Kort
gras en lijnvormige beplanting (Elzensingels, lanen en hagen) zijn beeldbepalend.
De velden worden goed toegankelijk gemaakt met hulp van schelpenpaden en
tegelijkertijd van elkaar afgeschermd door beplanting. Er ontstaan langs de velden
voldoende doorzichten en doorgangen. De beplanting staat op voldoende afstand
naar de velden zodat de bladen en wortels van de beplanting niet voor overlast
kunnen zorgen.

Het handbalveld wordt verlegd en komt dan veel dichter bij het club gebouw te
liggen en op korte loopafstand van ingang en parkeerplaats. Het nieuwe veld is een
combinatie van 1 handbalveld (heeft in gebruik altijd voorrang) en 2 basketbalvelden.
De werpdoelen komen af van de oude basketbalvelden in het noorden van het park.
Langs het nieuwe handbalveld staat een leunhek aan 1 kant en 2 zitbanken aan de
overkant.

Korte opsomming maatregelen:
- verleggen honk- en softbalvelden (inclusief hekwerken, slag en werpkooi en dugouts)
- aanleg halverharde wandelpaden
-aanleg diverse beplanting, zoals lanen, singels en hagen
-verplaatsen handbalveld

De omvorming van het park heeft minder invloed op de tennisvelden. Deze blijven
op de huidige locatie liggen. In plaats van de coniferenhaag aan de zuidkant komen
aan de zuid- en noordkant straks dichte elzensingels. Deze sluiten beter aan bij de
overige beplanting en bieden bescherming van wind.

Duidelijke zichtlijnen en doorkijkjes naar de velden

Orthogonale structuur van de velden versterken door groene afscherming
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Deelgebied entree
Door het verleggen van de hoofdingang naar de Witte Hekweg ontstaat een autovrije
omgeving in de zuidwest hoek van het park. Dit gebied wordt het visitekaartje van
het openbare gedeelte van het sportpark. Op en naast de glooiende grasheuveltjes
kan gespeeld en gevoetbald worden. De voor- en najaarsbollen verbijzonderen het
gazon met vrolijke kleuren. Sierlijke struiken en vaste planten nodigen door hun
kleurrijke uitstraling tot verblijf uit. Ook de bestaande beplanting sluit goed aan op
de veranderingen in het sportpark. De bestaande kersen laan langs het westelijke
voetbalveld wordt geaccentueerd en aangevuld. De voormalige autoroute langs de
kersen laan wordt alleen als wandelpad gebruikt. Op de multifunctionele zitelementen
kan gespeeld en gehangen worden. Het guppenveld en het handbalveld liggen
ingebed in het parkachtige karakter van het nieuwe park. Het handbalveld bevat ook
nog twee basketbalvelden. De basketbalborden van de oude velden worden hier
hergebruikt.
Korte opsomming maatregelen:
verwijderen voormalige tennisvelden
aanleg handbalveld / basketbal velden
aanleg wegen en multifunctionele pad
aanleg centrale fietsen stalling
doortrekken centrale bomen laan naar zuid deel rondgang
aanleg heuvels
aanleg zitelementen
aanleg diverse struiken, planten en bomen

Inzooming op het entree gebied

Terras met zicht op de sportvelden

Open ruimtes met kort gebruiksgras om te spelen

Multifunctionele zitelementen

Gewone en herfstcrocussen verkleuren het gazon
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Deelgebied barakken
Op deze locatie staan momenteel zes barakken. Deze worden gebruikt door
de honk- en softbal vereniging als kleedruimte en kantine, handbalvereniging,
duivensportclub, modelbouwvereniging, Bintangs en AS Tropica. Bij de herinrichting
van het sportpark worden vier barakken verwijderd. De honk- en softbalclub en
handbalvereniging trekken in bij de accommodatie van de voetbalclub aan de
voorzijde van het park. Aquarius en de hondenvereniging blijven waar zij momenteel
zitten. De Bintangs, modelbouwvereniging en duivensportclub trekken in de huidige
ruimte waar momenteel de honk-en softbalkantine is gevestigd.
De opslagruimte van de wijkploeg wordt naar de noordwestelijke hoek van het park
verlegd. De hondenclub en de opslagruimte zijn niet toegankelijk voor het publiek en
worden daarom omzoomd van dichte bosbeplanting.

Door het verwijderen van vier barakken ontstaat er een groot openbaar gebied waar
de bestaande begroeiing beter tot zijn recht komt. De aanwezige hoogwaardige
bomen en struiken in het gebied blijven behouden en er ontstaat een prettig en
ruimtelijk open beeld van gestrooide bomen in gras. 130 m van het multifunctionele
pad wordt extra breed aangelegd. Door markeringen op het asfalt wordt een deel van
een atletiekbaan aangebracht en nodigt uit tot rennen en spelen.
Korte opsomming maatregelen:
afbreken 4 barakken
verplaatsing werf naar noord-oost hoek
verwijderen bestaande verharding en egaliseren terrein rondom verwijderde
barakken
aanleg multifunctionele pad en verbreding
plaatsing diverse trim- en speel toetstellen
aanbrengen nieuwe beplanting
-

Inzooming op het gebied rondom de barakken

Rondom de barakken wordt naar een beeld gestreefd van gestrooide bomen in gras

Bijzondere plekken worden ingezaaid met bloem- kruidmengsels

Verschillende trimelementen langs het trimparcours
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Deelgebied langs het spoor & oude parkeerplaats en Wenkebachstraat
Langs de buitenkant van het multifunctionele wandelpad is het gebied vrij besloten
met bosplantsoen en op veel plekken is ook dichte onderbeplanting te vinden. Aan
de binnenkant van het multifunctionele pad wordt gestreefd naar een wat meer open
beeld zonder onderbeplanting en solitaire bomen of kleine boomgroepen. Langs
het hele wandelpad komen verschillende trimelementen terug. Door dit principe
consequent door te zetten ontstaat samenhang en continuïteit langs de randen van
het park.
Vanaf de drukke Wenkebachstraat ontstaan doorzichten naar het sportpark. Door
zichtlijnen te creëren wordt het gebied sociaal veiliger gemaakt en ontstaat meer
samenhang met de aangrenzende wijk. Waar doorzichten gemaakt worden blijven
grote exemplaren van waardevolle bomen gehandhaafd waardoor een gevarieerd
beeld ontstaat. Het bosplantsoen langs de Wenkebachstraat wordt opgeschoond en
uitgedund. Op veel plekken langs de Wenkebachstraat wordt de onderbeplanting
verwijderd waardoor meer doorzicht ontstaat.
Fietsers kunnen langs de Wenkebachstraat gebruik maken van het bestaande
fietspad. Achter het clubgebouw wordt een nieuwe doorsteek gecreëerd naar het
sportpark. De fietsenstalling wordt naar de zuidkant van het gebouw verplaatst.
Bezoekers kunnen hun fiets of brommer hier stallen en het sportpark lopend
betreden.
De ‘zijkanten’ van het sportpark worden terughoudend ingericht. De oude
parkeerplaats wordt verwijdert en langs deze hele zone wordt de bestaande
beplanting opgeschoond en gedeeltelijk aangevuld. De gebakken klinkers van het
parkeerterrein worden hergebruikt voor de leveranciersroute naar het clubgebouw.
Doel is een natuurlijke, groene wandelroute met een prettig ritme van open en
besloten ruimtes en een logisch contrast tussen kort gebruiksgras en ruigere
graslanden. Bijzondere plekken worden geaccentueerd door het inzaaien van
kleurrijke bloem- en kruidenzaadjes.

Korte opsomming maatregelen:
aanbrengen nieuwe bomen, onderbeplanting en struiken langs hekwerk 		
spoorlijn en langs Witte Hekweg
verwijderen deels onderbeplanting langs groenstrook Wenckebachweg
aanleg nieuwe oversteek Wenckebachweg
aanleg multifunctionele pad
aanleg diverse trim elementen
verwijderen en egaliseren huidig parkeerterrein
aanleg halfverharde wandelpaden
aanleg toegangsweg naar werf en gehandhaafde bebouwing aan achterzijde
park.
Aanleg nieuwe toegang sportpark
Aanleg nieuw parkeerterrein tpv huidig voetbalveld onder tennis vereniging.

Grasvelden met extensief beheer (verschalingsbeheer)

Inzooming op een gedeelte van het randgebied

Struikbeplanting langs het spoor
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