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lilvinkesteyn 1 

verwarmingstechniek 

Totaalinstallateur van: 

* centrale verwarming 
* vloerverwarming 
* warmtevoorziening zwembaden 
* luchtbehandeling 
* sanitair-badkamers 
* zonne-energie 

Specialist in zonne-energie 
Lange Herenstraat 10 
2011 LH Haarlem UNETO-VNI 

tel. 023 - 5320433 I fax 5324257 
E-mail: info@vinkesteyn.nl 

jaar het vertrouwde adres 

IMPORTEUR 
VAN 

KWALITEITSWIJNEN 

Gert Jan Reinders 
Kleverlaan 11-13 - 2061 TB Bloemendaal 
Telefoon 023-527 44 77 
Fax 023-525 56 40 
E-mail: bloemendaai@ henribloem.nl 
Web-site: www.henribloem.nl 

Bij runnersworld staan we in de startblokken 
voor het nieuwe seizoen met: 

De nieuwe kollektie spikes, wedstrijd
en trainingsschoenen 

Ruime keus in functionele loopkleding 
accesoires 

Deskundig advies door ervaren 
Hardlopers en Baanatleten 

10% korting voor AV Haarlem leden 

Runnersworld Haarlem, Anegang 29, tel. 023-5328756 
E-mail: rwhaarl@xs4all.nl 



ATLETIEK VERENIGING HAARLEM 
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN ZONDAG 1 OKTOBER 2006 

PROGRAMMA +aanvangstijden 

Mannen/vrouwen 
Jongens/meisjes A 
10.30 uur 
lOOm 
verspringen 
kogelstoten 
speerwerpen 
lOOOm 

Jongens C 
10.50 uur 
lOOm 
verspringen 
kogelstoten 
lOOOm 

Pupillen A 
11.15 uur 
60m 
kogelstoten 

(rest chronologisch overzicht op de dag zelf) 
Jongens/meisjes B Recreanten Dames en heren l.a. 
10.45 uur 10.55 uur 13.00 uur 

lOkm 
lOOm 
verspringen 
kogelstoten 
hoogspringen 
lOOOm 

Meisjes C 
10.55 uur 
80m 
verspringen 
kogelstoten 
600m 

Pupillen B 
11.15 uur 
40m 
kogelstoten 

80m 
verspringen 
kogelstoten 
600m 

Jongens D 
10.55 uur 
80m 
verspringen 
kogelstoten 
lOOOm 

Meisjes D 
11.00 uur 
60m 
verspringen 
kogelstoten 
600m 

PupiUen C 
11.15 uur 
40m 
balwerpen 

verspringen verspnngen verspringen 
1 OOOm 1 OOOm 600m 
A TIENTIE! Bij de pupillen tellen de 600m en 1 OOOm WEL mee voor de puntentelling. 

Om de wedstrijden voorspoedig te laten verlopen, kunnen wij alle hulp gebruiken. 
Dus ...• ouders, vriend(inn)en, partners, broers, zussen ..•• komt allen helpen!!!!!! 

NAAM: . .... .. ..... . .. .. GEB.DAT .... . . . .. . . doet mee aan de onderlinge wedstrijden 
2006 

Categorie (OMCIRKELEN) 

Heren(5k) Dames(5k) Dames/heren( 1 Okm) Recreanten( 4k) 

JongensA(5k) MeisjesA(5k) JongensB( 5k) MeisjesB(5k) 

JongensC(4k) MeisjesC( 4k) JongensD(4k) MeisjesD( 4k) 

Meisjes PupA(4k) Meisjes PupB(4k) Meisjes PupC(4k) 

Jongens PupA( 4k) Jongens PupB(4k) Jongens PupC(4k) 

Dit strookje uiterlijk inleveren op donderdag 21 september . In verband 
met bestellen van herinneringen, kan bij inleveren van dit strookje na 21 
september geen aanspraak op een herinnering worden gemaakt!!!!!! 





jaargang 60 

nummerS 

september 2006 

''verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 

Rob Sch/üter 

Reitzstrast 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail svhssrlem@xs4811.nl 

MEDEDELINGEN Kopij voor nr. 7: 6 oktober 2006 

Laatste zomertraining van het seizoen 2006: donderdag 28 september a.s. 

Nationale kampioenschappen baan en weg in 2006 
Wij laten hieronder een opsomming volgen de nationale kampioenschappen op de baan en weg in 
2006 zodat u weer volledig op de hoogte bent 

16 september 
16/17 september 
23/24 september 
1 oktober 

1 00 km senioren 
Estafette senioren en junioren 
Meerkamp 8-junioren 
Snelwandelen 50 km 

Winschoten 
Amstelveen 
Woerden 
Tilburg 

Belangrijk: Opzeggen van uw lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de A.V. Haarlem bij het einde van het verenigingsjaar 
2006 wilt beëindigen, waar wij natuurlijk niet van uitgaan, dient u de volgende regels in 
acht te nemen: 

• Uw afmelding dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. 

• Het enige adres voor uw afmelding is: Jas van Belle 

Sparrenstraat 26 

2023 WX Haarlem 

• Opzeggen bij trainer of bestuurslid is niet voldoende!! 

• De uiterste datum dat uw opzegging in ons bezit moet zijn is 15 november 2006. 

• Wanneer uw opzegging ons na genoemde datum bereikt betekend dat, dat wij de 
KNAU jaarcontributie 2007 + 3 maanden contributie A.V. Haarlem in rekening 
moeten brengen. Laat het niet zover komen. 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 
Voorzitter: 
Vacant 

Secretaris: 
Peter Pijnaker 023 - 525 8709 
Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem 
E-mail: peter.pijnak.er@tip.nl 

Penningmeester: 
Jan Willem Kooij 023- 537 6627 
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem 

Commisaris: 
Joop van Drunen 023 - 524 4340 
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem 
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl 

Commisaris: 
Gerard Metten 023 - 540 4310 
Poelgeest 77, 2036 HR Haarlem 

Commisaris: 
René Moesman 023 - 525 9879 
Willem Klooslaan 27-2, 2024 JP Haarlem 

Ledenadministratie: 
Jos van Belle 023 - 5272338 
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem 
E-mail: jmg.van.belle@hetnet.nl 

Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het gehele 
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de 
ledenadministratie te gebeuren. 

Praktijk Clubarts: 
F.S.G.M. Kouvelder 023-534 0480 
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem 

Trainers A.V. Haarlem 
Sanne van Buchem 
Jirina van Kesteren 
Rob de Nieuwe 
Fred Roozen 
Niels Weller 
Baltien de Wit 
Rob de Wit 
Ruud Wielart 

Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 

06-18644128 
06 - 14689886 
023 - 5350283 
023 - 5254659 
023 - 5256014 
023-5263123 
06-41721080 
023-5279080 

023 - 5244340 

Commissies 
Communicatie Commissie 
Rob Schlüter 023 - 525 0752 
Reitzstraat 23,2021 TM Haarlem 
E-mail: avhaarlem@xs4all.nl 

Technische Commissie: 
Erik Rollenberg 

Lange Afstand Commissie: 
Bert Boesten 023-538 5623 
E-mail: hl.boesten@td.klm.nl 

Jeugd Commissie: 
RolfBruijn 023-549 2129 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 
Joop van Drunen 023- 524 4340 

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 020-420 8172 

Wedstrijdsecretariaten 
Senioren & Junioren AIB 
Joop van Drunen 023 - 524 4340 
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl 

Junioren CID 
Peter Pijnaker 023 - 525 8709 
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 

Pupillen 
Sanne van Buchem 023 - 5246346 
E-mail: sannevanb@gmail.com 

Diversen 
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
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Joop van Drunen 

A.V. Haarlem op internet 
www.avhaarlem.nl 

Clubkleding: 

023 - 524 4340 

De clubkleding is te koop tijdens de trainingen. 



Uitslagen Door Joop van Drunen 

27 augustus, lnstuifwedstriid. Haarlem 

5000 m mannen hoogspringen jongens A 
1. Remy Cornet 18.05,18 1. Stein Metten 

verspringen jongens A 
Een P.R. voor Remy met een verbetering van 
ruim 35 seconden. 

2. Stein Metten 
5000 m mannen masters 3. Mitchell Ciaassen 

100 m jongens B 
1. Jolt Bosma 21.39,32 

100 m jongens A 1. Kan Dinkla 
1. Wouter van Gorselen 11,67 s -1,0 m/s 

200 m jongens B 
200 m jongens A 1. Kan Dinkla 
3. Wouter van Gorselen 23,70 s +0,3 m/s 

verspringen jongens A 
1. Kan Dinkla 

De contra-expertise 

'Wat in Floyd's urinestaal gevonden is', 
zei de perschef, doelend op de Tourwinnaar, 
'blijft geen enkele gezonde man bespaard 
die erotisch opgewonden is.' 

'Wie dus óók meent dat hij zonder zonde is, 
make nu spontaan een solidair gebaar! 
Anders is Floyd's loopbaan in gevaar 
en belandt hij zelfs in de gevangenis.' 

En ziet, als één man biedt de pers zich aan! 
Renners, wier reputatie ooit geschonden is 
door doping, houden het niet langer droog, 
als zij hen de gang eens Tourwinnaars zien gaan. 

En ja, prompt schiet ook him hormoonspiegel 
omhoog 

na 't luchtig kusje van de rondemiss. 

1,63 m 

5,68m 
4,69m 

11,92 s -1,0 m/s 

24,86 s +0,3 m/s 

5,90m 

SPORTHUMOR 
hd 
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Small is beautiful 

Maar niet altijd, zondag 27 augustus was er een instuifwedstrijd voor een aantal technische nummers, 
en flink wat loopnummers. De opkomst was matig. Zowel op de 1500 meter als de 5000 meter waren er 
maar twee deelnemers, bij de sprinttweekamp (1 00 en 200 m), en de 400m waren er wel meer. Er was 
elektronische tijdwaarneming geregeld, het was de hele dag droog. Persoonlijk houd ik wel van wat rust 
bij wedstrijden, maar dit hoefde ook weer niet. Hopelijk is het bij de clubkampioenschappen van 
1 oktober wat drukker. 

Ook ernstig: een wakkere loper attendeerde me er op dat Rembrandt van Rijn wel degelijk in Sint Anna 
Parochie is geweest, ik betwijfelde dat sterk, twee Wissels terug: Rembrandt trouwde er met Saskia 
van Uilenburg. Het halen van de deadline stond het verifiëren van de feiten wat in de weg. 

En ondertussen blijft Christiaan Pfrommer onverstoorbaar doorlopen buiten onze landsgrenzen, in juni 
liep hij de Comrades Marathon bergop. Grote klasse. 

Voor correcties, nieuwe kloppende feiten etc: jolt.bosma@planet.nl I 023-5360376 

Uitslagen 

Geestgronden loop, 
Bennebroek 11 juni 

10,5 km 
34. Jolt Bosma 50.17 

Grachtenloop, Haarlem 23 juni 

9,2 km 
39. Nico Treep 36.09 
73. Roei Hoedt 38.11 
86. Reinout Laanstra 38.32 

Comrades marathon, 
Durban (Zuid Afrika) 16 juni 

96. John Muijrers 38.54 
494. Bert Boesten 46.40 
495. René Ruis 46.40 

89 km 
1227. Christiaan Pfrommer 8.17.37 

Marquetteloop, Heemskerk 25 juni 

21,1 km Msen 
24. Jeroen Peeters 1:32:29 

21,1 km M40 
8. Frank Peeters 

13. Adrie Tol 
18. Jolt Bosma 

Velserbroekloop, Velserbroek 7 juli 

10 km Mast. 
16 Adrie Tol 

Agenda 
Zaterdag 9 september: 

9 september: 
zaterdag 16 september: 
zondag 17 september: 
zondag 24 september: 
Zondag 1 oktober: 

1 oktober: 
zondag 15 oktober: 
zondag 12 november: 
zondag 19 november: 

10 km Mvet. 
41.22 10. Bert Boesten 

Pierloop, IJmuiden 
Jungfraumarathon, Interlaken 
100 km van Winschoten, incl. 10 X 10 
Dam-tot-Dam-loop, Amsterdam 
Zilverenkruis Achmealoop, Amsterdam 
10 km, clubkampioenschap 
halve marathon van Bergen 
marathon van Amsterdam 
Haarlemmerhout-cross 
Zevenheuvelenloop, Nijmegen 
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1.25.00 
1.31.13 
1.43.39 

47.44 



• Niehe Lancée 

Een succesvol partnership op financieel gebied vraagt 

om twee grondbeginselen: een persoonlijke benadering 

en grote betrokkenheid. Dat klinkt logisch. 

Maar: steeds meer organisaties beschouwen de wereld 

als hun speelveld en richten de focus op het groter 

geheel. Kennis van de klant, écht kennis en persoonlijke 

betrokkenheid raken daarmee nog wel eens op de 

achtergrond. Dat overkomt u niet bij Niehe Lancée. 

Niehe Lancée geniet een sterke reputatie als 

resultaatgericht en betrouwbare partner op het gebied 

van accountancy en belastingadvies. Ónze focus is 

gericht op onze opdrachtgevers, onze kennis op alle 

aan hun vragen gerelateerde onderwerpen. Ook als 

het om vraagstukken op internationaal terrein gaat . 

En zo hoort het. Vinden wij . 

Niehe Lancée heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam 

en Haarlem, werkt waar nodig samen met 

Brouwer & Oudhof, The NL Trust en Fesman Advocaten 

en is aangesloten bij RSM International. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 

Drs. Rudolf Winkenius, (023) 530 04 00. 

Niehe Lancée Postbus 366 1800AJ Alkmaar 

Postbus 36310 1020 MH Amsterdam 

Postbus 5037 2000 CA Haarlem 

Website: www.niehelancee.nl 

Bij de foto: Klimmuur te Spaarnwoude. 



Bijlage 1: P-rojectbeschrijving 

DUBBELSPEL 

HERINRICHTING PIM MULIER SPORTPARK 
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DUBBELSPEL 
HERINRICHTING PIM MULIER SPORTPARK 

1 Het dubbelspel1 

J _) 

De gemeente Haarlem wil voorzieningen clusteren op locaties waar nu al veel activiteiten 

plaatsvinden en die goed bereikbaar zijn, zowel voor langzaam als snelverkeer. Deze 

locaties zullen uitgroeien tot grootschalige en brede multifunctionele voorzieningen waar 

verschillende functies (recreëren, leren, werken en wonen). Het idee achter deze 

ontwikkeling is dat dergelijke locaties voorzien in hoogwaardige voorzieningen die goed 

bereikbaar zijn voor alle lagen van de bevolking, scholen, instellingen en overige 

maatschappelijke organisaties. Daarbij past ook uitbreiding van de voor sport bedoelde 

gebouwen (kantine, kleedkamer, materialen, e.d .) met functies voor onderwijs en 

eventueel welzijn (kinderopvang). 

Een voorbeeld van een grote clustering van sportvoorzieningen doet zich voor aan de 

westkant van Haarlem tussen de spoorlijn Haarlem - Beverwijk en de westelijke randweg 

(de provinciale weg N208). De gemeente spreekt hier over de "Sportboulevard Haarlem". 

Aan deze sportboulevard vinden we onder andere Korfbalcentrum Kleverlaan, het 

Kennemer Sportcentrum (indooractiviteiten), opleidingsinstituut CIOS/Nova en de 

Kunstijsbaan Kennemerland. Vanuit het noorden vormt het Pim Mulier Sportpark de kop 

van de sportboulevard. Dit sportcomplex dat al sinds 1963 bestaat is toe aan een 

herinrichting om te voldoen aan de nieuwe eisen die de gemeente Haarlem aan haar 

sportaccommodaties stelt, namelijk het bieden van een multifunctionele invulling die voor 

een ieder toegankelijk en uitnodigend is. Tegelijkertijd is hoofdklassespeler 

honkbalvereniging S.C. Kinheim op zoek naar een nieuwe locatie. Het Pim Mulier 

Sportpark met het Nationaal Honkbalstadion is hiervoor de ideale plek. 

1 Een dubbelspel is een situatie waarin de veldpartij twee spelers van de slagpartij uitmaakt ten gevolge van 
een ononderbroken handeling, mits tussen het uitmaken geen fouten worden gemaakt. 

) 
'" ''~''i' Haarlem 

2 



JJ 

De afgelopen twee jaar is het nieuwe inrichtingsplan van het Pim Mulier Sportpark door 

een op initiatief van de gemeente ingestelde projectgroep, tot op gedetailleerd niveau 

uitgewerkt. De gemeente stond hierbij voor 2 uitdagingen, het dubbelspel: 

1. De ontwikkeling van een modern multifunctioneel sportcomplex dat toegankelijk iS-:_ 

voor onder meer onderwijsinstellingen en sportverenigingen, met een positieve 

uitstraling naar de wijk, en 

2. De ontwikkeling van een inrichting die past bij een modern Nationaal Honkbal 

Centrum. 

Met de direct belanghebbenden (eigenaren, gebruikers en 'buren') is overeenstemming 

bereikt over het inrichtingsplan. En, inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met het 

inrichtingsplan en de daarbij behorende begroting. De komende twee jaar richt de 

aandacht zich op de uitvoeringsfase van het project. Voor de werkzaamheden die zullen 

worden aanbesteed (Europees) is inmiddels een procedure opgestart. 

Deze werkzaamheden hebben betrekking op de ontwikkeling van twee bouwlocaties, 

aanpassing droge infrastructuur (zoals bestrating, groen en parkeervoorzieningen) en de 

aanleg van twee nieuwe velden. 

De planning is erop gericht dat de gemeente in februari 2007 de uitvoering van het 

project overdraagt aan een geselecteerde marktpartij. 

De veranderingen op het sportpark zijn nogal ingrijpend en de reguliere activiteiten 

moeten zoveel als mogelijk kunnen blijven plaatsvinden. Voorts is de planning zeer 

ambitieus en daarom heeft de gemeente diverse voorbereidende werkzaamheden in gang 

gezet die verder bij dit project buiten beschouwing gelaten worden. Het gaat hierbij om 

werkzaamheden met betrekking tot het aanpassen van de zgn. natte infrastructuur 

(verbreden en dempen watergangen, kappen van bomen) en de aanpassingen aan 

bestaande (en te handhaven) buitenaccommodaties (atletiekbaan, tennisbanen). 
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2 Inrichtin~splan Pim Mulier Sportpark 

2.1 Het nieuwe complex 

Het verouderde park krijgt een totale facelift waarbij de bestaande sportvoorzieningen in 

de beschikbare ruimte zo maximaal mogelijk worden ingevuld en uitgebreid . Dit wordt 

gecomplementeerd door nieuwe bestrating en hekwerken, het creëren van aantrekkelijke 

verblijfplekken en een duidelijke routing voor alle gebruikers en omwonenden. Op de 

detailkaart op de volgende bladzijde wordt de nieuwe indeling van het sportpark 

getoond: 

1. Het professionele honkbalstadion dat voldoet aan de zogenaamde IBAF-richtlijnen 

zodat er officiële internationale wedstrijden georganiseerd kunnen worden . 

2. De voetbalvelden langs de spoorlijn. 

3. De tennisbanen in de noord-oost hoek, die worden voorzien van een toplaag en 

verlichting, zodat zij ook in de winter kunnen worden gebruikt. 

4. Een professioneel uitgeruste atletiekbaan met 8 banen (waren er 6) . 

5. Het Servicestation, een gebouw waarin gemeente haar eigen onderhoudsdienst voor 

divers sportaccommodaties en gymlokalen heeft ondergebracht. 

6. De kantines van de twee atletiekverenigingen, tevens biedt dit huisvesting aan de 

toerclub Excelsior. 

7. Ontwikkellocatie voor het Stadion Center Pim Mulier. 

8. Een nieuwe en ruime entree met groene uitstraling, een breed t rottoir en 2 rijstroken 

met fietspaden . 

9-10 De twee nieuwe velden (honk- en softbalveld). 

11. Ontwikkellocatie voor het Sport Business Center Pim Mulier. 

Deze locatie biedt onder meer ruimte voor huisvesting van diverse (sportgelieerde of 

andere commerciële) organisaties, bedrijven . Door verkoop van deze grond wordt een 

deel van de kosten voor de totale herinrichting van het Pim Mulier Sportpark 

gefinancierd en valt buiten dit project. 

12. Dependance van de beroepsopleiding van CIOS/NOVA en biedt door de ligging een 

optimale afstemming tussen theorie- en praktijklessen. 

Haarlem 
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2.2 Gebruikèrs van het nieuwe complex 

Het sportpark zal 7 dagen per week van 9.00 - 22 .30 uur ruimte aan de gebruikers 

bieden om sport te bedrijven en elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt op drie manieren: - --

• In organisatieverband via de sportverenigingen die gebruik maken van het Pim Mulier 

sportcomplex. Deze sportverenigingen zijn: 

Atletiekvereniging AV Haarlem 

Atletiekvereniging KAV Holland 

Honkbalvereniging Kinheim 

Honkbalvereniging DSS 

Tennisvereniging Pim Mulier 

Voetbalvereniging DSS 

Voetbalvereniging Kennemerland 

7 Tenminste 3.500 actieve sporters per week 

• Toeschouwers van de in professioneel verband spelende honkbalvereniging en 

hoofdklassespeler Kinheim. 

7 Stadion heeft een structurele capaciteit voor ruim 2.000 personen 

• Via de onderwijsinstellingen waarbij onderscheid gemaakt wordt in: 

- Lichamelijke beweging door het Mendelcollege en diverse basisscholen 

7 Naar schatting in totaal ruim 2.000 leerlingen 

- Beroepsgerichte opleiding via CIOS/NOVA 

7 Naar schatting 250 studenten 

2.3 Deze aanvraag 

Een aantal activiteiten is reeds in gang gezet of zelfs al gerealiseerd. Deze aanvraag richt 

zich op de volgende voorzieningen (zie omcirkelde voorzieningen op vorige bladzijde): 

o Aanpassing van de bestaande sportvelden (punt 2 in paragraaf 2.1) 

o Aanleg van 2 nieuwe sportvelden (punt 9-10 in paragraaf 2.1) 

o Realisatie van het Stadion Center Pim Mulier (punt 7 in paragraaf 2.1) 
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3 Op weg naar een multifunctioneel gebruik van het complex 

3.1 Aanpassing van de bestaande sportvelden 

De huidige voetbalvelden langs de spoorlijn worden aangepast aan de nieuwe eisen. Orn 
het mogelijk te maken dat er ten alle tijden gesport kan worden, wordt een 

kunstgrasveld aangelegd en alle sportvelden voorzien van optimale verlichting. In de 

meest Noordelijke hoek wordt een jeugdveld (voetbal) en combinatie met een softbalveld 

aangelegd. De speelseizoenen van deze takken van sport sluiten op elkaar aan. 

3.2 Aanleg van 2 nieuwe sportvelden 

In de meest Zuidelijke hoek wordt het Pim Mulier sportpark zodanig vergroot dat er 

ruimte ontstaat om twee nieuwe honk- en softbalvelden (grasvelden) aan te leggen. 

De velden zijn vrijliggend met ruime afmetingen zodat hier ook veel jeugd gebruik van 

kan maken. Bovendien kunnen er tegelijkertijd meer wedstrijden plaatsvinden. 

3.3 Stadion Center Pim Mulier 

Aan het honkbal stadion zal een nieuwe accommodatie gebouwd worden. De kavel 

bedraagt ca. 4.750m 2 (bebouwingvlak bedraagt ca. 3.300 m 2 ) . Een deel van deze 

locatie, ongeveer 800m 2 , zal onder meer dienen als clubaccommodatie voor honk- en 

softbal op de eerste bouwlaag . 

De indooraccommodatie met kleed- wasruimte op de begane grond beslaat ca . 1.850m 2 , 

inclusief een zeer ruime berging, vergaderruimte, toiletten, etc. 

Tot slot biedt de kavel met maximaal 3 bouwlagen ca. 4.350m 2 ruimte voor 

sportgelieerde/maatschappelijke functies en kleine (sport)winkeltjes. 

De bouw van het Stadion Center wordt overgelaten aan de markt, waarbij gevraagd 

wordt de sportaccommodaties (indoor- en clubaccommodatie) voor de gemeente te 

bouwen . Dit betekent dat de gemeente eigenaar blijft van de sportaccommodaties en 

exploiteert en dat de andere voorziening, het kantorencomplex, door de marktpartij zal 

worden geëxploiteerd . 

Met de realisatie van het Stadion Center Pim Mulier beschikt de gemeente niet alleen 

over een accommodatie die voldoet aan de inrichtingseisen van de sportbond, door extra 

maatregelen beschikt de gemeente straks tevens over een faciliteit waar multifunctioneel 

gebruik van kan worden gemaakt. Waar de omgeving gebruik van maakt omdat het 
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voorziet in een-behoefte aan overdekte ruimte voor onder meer ontspanning, 

ontmoeting, educatie en sport. 

JJ 

Door het aanbrengen van extra voorzieningen ontstaat de unieke mogelijkheid de 

indooraccommodatie voor multifunctionele doeleinden te gebruiken, zoals: 

lichamelijke opvoeding voor onderwijsinstellingen 

partijen en recepties 

evenementen en congressen 

naschoolse activiteiten 

3.4 Dubbelspel en multifunctioneel gebruik 

De herinrichting van het Pim Mulier Sportpark leidt tot een hoogwaardige 

sportaccommodatie voor multifunctioneel gebruik. Binnen dit sportcomplex wil de 

gemeente Haarlem enerzijds haar doelstelling realiseren dat de voorzieningen meer en 

beter toegankelijk zijn voor de onderwijsinstellingen en de buurt. Na realisatie zullen de 

onderwijsinstellingen intensiever gebruik kunnen maken van meer voorzieningen. Voor 

de buurtbewoner betekent de realisatie van het sportcomplex een groter aanbod van 

sportmogelijkheden door verenigingen en tegelijkertijd een duurzamer gebruik van deze 

voorzieningen ('s avonds en in de winter). Anderzijds realiseert de gemeente Haarlem 

een sportpark met een uitstraling dat past bij een Nationaal Honkbalcentrum. De 

gemeente Haarlem zet zich op deze wijze op de internationale kaart als Haarlem 

Honkbalstad. De faciliteiten en diversiteit van het sportpark (het dubbelspel) zorgen voor 

een breed scala van sportieve-, educatieve- en recreatieve mogelijkheden op alle niveaus 

en maakt het sportpark op grote schaal aantrekkelijk op buurt, regionaal, natiionaal als 

op internationaal niveau. 
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Grafische partner voor: 
zwembaden, zorginstellingen, ziekenhuizen, 
makelaars, advocaten, projectontwikkelaars, 
interieurzaken, autoschadebedrijven, hotels, 
scholen, beveiligingsbedrijven, verzekeraars, 
uitgeverijen, chocolade-industrie, musea, 
muziekindustrie, farmaceutische industrie, 
overheden, sanitairgroothandels, financiële 
dienstverleners. Vele andere ondernemingen 
. 

g1 ngen u voor. 

Wellicht vindt ook u de weg naar StyleMathöt, 
dé drukker met de grootste klantdiversiteit van 
grafisch Nederland. 

• : Drukwerk Dtp Ontwerp Multimedia Logistiek 

' 
' 

&?.; ·"If>lt: ·:. ·.: : ··. . : ,,. : .... " . .. . .. : ..... : :':'.f"~.":J;,: ·_",:Jt'!i.:,'~;,.,~i);;.; ~.·li!:'i.+~,.::.:,;;.~~;~~~:;:.,.?i~~;:<?y -~~ -~, -:_.;..~ ... ~·~lii:'tiG~· ~-: :.> 'fl!::Al;!:ill: •. -': . c./·~·ci 
~ïll~,.· ... ~~;i.t .• u.:l;..~",.;.;· ••• .,~~! · ~ ,;, l•:#~~~!ld·:.i:f.l~~o;'-'~~,~~~ ~~ ~~~~~~-~---~J..::~~~!t..&·:. ).T~~i"lii~'.;;.._;;,;D~& 

Waarderweg 56 Haarlem 

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem 

t +31 (0)23 55 333 55 f +31 (0)23 55 333 50 

e info@stylemathot.nl w www.stylemathot.nl 




