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Vervaneins velden LHC Roomburg

Eeste Paul,

op 19 september 2018 ontving ik, in aansluiting op het overleg van 20 august us met
stedelijk Beheer, het bericht van de accountmanager sportaccommodaties,
dat de real isatie van de vervanging van de velden 2 en 3 voor medio 2019 'weinig
sti
geacht moest worden. Het bestuur heeft met grote zorg kennis genomen van dit bericht en
is van mening dat de reguliere vervanging geen uitstel kan velen. Daarvoor hebben wij een
aantal relevante overwegingen:
o

Voor een goed begrip, deze vervanging stond al geruime tijd gepland voor 2019 in
het onderhoudsplan van de gemeente en staat los van de lopende ontwikkelingen
rond het wijksportplan, Nieuw Roomburg Park. Veld 3 blijft bijwelke uitkomst van
het onderzoek dan ook op dezelfde locatie liggen en kan dus worden omgezet naar
een waterveld. voor veld 2 denkt het bestuur aan een eenvoudige vervanging,
waarover hierna meer details.

o

van de zijde van de KNHB hebben wij nu enige jaren dispensatie gekregen om de
reguliere vervanging uit te stellen tot er meer duidelijkheid was over de mogelijke
verplaatsing van de LHC Roomburg. Zoals bekend, de LHC Roomburg blijft in het
Roomburg park. ln dit verband is veld 2 op basis van het laatste inspectierapport uit
het voorjaa r van 2Ot7 al 'opgelapt' met inzetstukken om zo de veiligheid van spelers
te kunnen garanderen. De vervanging van de mat van veld 2 is om praktische
redenen gelijk getrokken met die van veld 3, ook al stond deze volgens het
inspectierapport eigenlijk al 'als te realiseren', voor 2018. Noch het bestuur en , naar
wij denken, ook de KNHB zijn van plan om weer een seizoen extra op versleten
matten te spelen: het veiligheidsaspect telt voor ons zwaar.
ln het overleg van augustus is onzerzijds aangegeven dat de vervanging van veld 3 in
het kader van het beleid om te verduurzamen -de LHC Roomburg is één van de twee
hockeypilots in Zuid-Holland van het KNHB/KNVB/KNLTB programma De Groene
Club- om mogelijkheden te onderzoeken voor het aanbrengen van een waterberging
onder één der velden. Het bestuur brengt dit aspect met evenveel genoegen in bij de
aanpassingen van het complex na afronding van het onderzoek naar het Nieuw
Roomburg Park. Dit aspect hoeft dus geen vertragende werking te hebben op de
vervanging van de matten van veld 2 en 3. Wij zullen overigens wel lavast een
vooronderzoek in deze starten.
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ln het overleg in augustus is mijnerzijds aangegeven dat de noodzakelijke vervanging
van de mat van veld 3 moet worden aangegrepen om de door de vereniging
voorgestane ontwikkeling naar een complex met watervelden verder voort te zetten
(eerste waterveld 2016). De KNHB ondersteunt deze opvatting, zeker nu gebleken is
dat semi'watervelden (zoals vroeger ons veld 1) op den duur voor onveilige situaties
zorgen door de toenemende gladheid: 'Ten oonzien von de technische en toctische
voordigheden die het hockeyspel vroagt is eigenlijk olleen het woterkunstgrosveld
geschikt om hockey in zijn volledige vorm te spelen. Alleen op dit veld zijn olte
technieken mogelijk, is het snelle spel mogelijk en bovendien is een woterveld veel
"vriendeliiker'voor het lichoom. De voorkeur von de KNHB bij de oonleg von nieuwe
velden ligt don ook bijwotervelden. En don ook niet olleen voor de tophockeyer, moor
voor elke hockeyer. Ook een speler/speelster op een loger niveou, of jongere speelster
wil groog olle technieken kunnen toepossen. En ook voor de jongste jeugd is het fijn
om direct olle technieken te kunnen oonleren ". Door onze recent aangestelde
technisch directeur is de urgentie om de trainingscapaciteit op een waterveld te
vergroten als één van de speerpunten voor het technisch beleid voor zowel de
selectie als de breedteteams aangemerkt. Dus een vervanging van zand door zand is
hockey-technisch geen optie voor onze club.
Voor het ombouwen van veld 3 tot een waterveld is ook een technische
infrastructuur voor de aanvoer van water nodig. Naar onze mening kunnen de
werkzaamheden hiervoor altijdens het nu lopende seizoen worden gerealiseerd.
Deze installatie bevindt zich buiten het veld en heeft dus geen invloed op de
beschikbare wedstrijdcapaciteit. Verder hoeven bij dit veld de beide ballenvangers
niet vervangen te worden, aangezien deze recent zijn vernieuwd. Ook de door ons
vernieuwde dugouts blijven bestaan, alleen de zijhekken en slagplanken moeten
Worden vervangen, aangezien deze vervangen moeten worden door de
standaardhekken van de gemeente en geluidsarme slagplanken (wegens de nabijheid
van de woonwijk aan de Hazewinkelstraat).
Voor de vervanging van de mat van veld 2 zien wij een meer eenvoudige optossing.
Alleen de mat behoeft binnen de bestaande situatie vervangen te worden. De andere
voorzieningen als ballenvangers en het hekwerk om het veld kunnen gehandhaafd
blijven totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van dit deelvan het complex
in het kader van het lopende onderzoek naar het Nieuw Roomburg Park. Wij zijn wel
van mening dat de mat te zijner tijd hergebruikt zou moeten kunnen worden op de
locatie van Trigon. ln die zin kan er natuurlijk al bij de huidige vervanging aan een
dubbelbenutting gedacht worden (korfbal/hockey) door het aanbrengen van extra
belijning.
De financiering van de vervanging van de mat van veld 2 en de ombouw van veld 3

naar een waterveld komt voor rekening van het onderhoudsbudget van de
gemeentelijke sportaccommodaties, zoals deze was gepland voor 2019. Zonder nu in
details voor de situatie bij Roomburg nog te kunnen treden, hierbij ter illustratie een
recent voorbeeld van elders: de recente ombouw van een zandingestrooid veld naar
een waterveld in Lelystad door één van de grote leveranciers van kunstgrasvelden
kwam daar op €244.420 incl BTW, de aanleg van een zandingestrooid veld op

o

€212.L13 incl BTW. Terzijde, de 8TW-situatie voor gemeenten gaat per l januari
2019 veranderen, maar dat zal bij de gemeente ongetwijfeld bekend zijn, te meer
daar er voor sportaccommodaties gewerkt wordt aan een compensatieregeling. Het
bestuur is vanzelfsprekend bereid om samen met de gemeente na te gaan op welke
wijze de sportieve doelen het meest financieel aantrekkelijk gerealiseerd kunnen
worden.
ln het bericht van
gesproken over een planning van maar liefst
48 weken,40 weken voor het bestek, voorbereiden van de aanbesteding, de
aanbesteding zelf en natuurlijk de realisatie. Het voorbereidingsproces rond
besluitvorming zou dan nog eens 8 weken nemen. Deze langdurige periode verbaast
ons: immers, voor de technische onderbouwing zou de gemeente kunnen beschikken
over het dossier rond de vervanging van veld 1 in 2015. Wij willen gewoon hetzelfde
veld.

Op 9 oktober overlegt de KNHB met de afdeling sportbeleid in het kader van het onderzoek
naar het wijksportpark. Een delegatie van het bestuur zou graag voor die tijd een afspraak

met ie maken om het bovenstaande te bespreken en dan vooral de oorspronkelijke reatisatie
van medio 2019'hard'te maken.
Kopie dezes zend ik

ter kennisneming ook aan

Met sportieve groeten,

Roomburg

