Noordwijk zet in op topsporttoerisme
Wethouder Gerben van Duin: ‘Sport is meer dan een spelletje’
Iedere gemeente heeft weer zijn eigen uitgangspunten bij het ontwikkelen van het lokale sportbeleid. De gemeente Noordwijk zet vanwege
de sterke toeristische sector in op sporttoerisme en kan mede daardoor investeringen in sport op peil houden. Fieldmanager praat met
wethouder Gerben van Duin en Wim Glaap van Ingenieurs- en adviesbureau Copier, die dit beleid mede vorm gaf.
Auteur: Hein van Iersel
Zeg ‘Noordwijk’ en veel mensen zullen zeggen:
‘Daar traint het Nederlands elftal toch altijd?’ In
zekere zin is dit het waar het in dit verhaal om
gaat. Noordwijk was economisch gezien vooral
afhankelijk van bollenteelt en visserij, maar dit
is de laatste jaren in belangrijke mate gedraaid
in de richting van toerisme en kennisindustrie,
met als boegbeelden Grand Hotel Huis ter Duin
en kennisinstituut Esa/Estec op het gebied van
ruimtevaart.
Het toerisme in Noordwijk wordt gekenmerkt
door maar liefst drie vijfsterrenhotels en daarnaast nog door een hele trits hotels in het
echelon daar net onder. Kortom, Noordwijk probeert zich op het gebied van toerisme duidelijk te
onderscheiden van het massatoerisme in bijvoorbeeld Zandvoort. Daarnaast heeft Noordwijk landelijk een tweede plek als het gaat om congressen, na Amsterdam. Ook hier zijn de vijfsterrenhotels en daarbij de nabijheid van Schiphol van
belang. De aanwezigheid van hoogstaande hotels
heeft er ook voor gezorgd dat het Nederlands elftal graag komt trainen in Noordwijk. Van Duin wil
dit in de toekomst nu niet alleen mogelijk maken
voor voetbal, maar ook voor hockey en andere
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sporten. Dat betekent echter wel: investeren in
de kwaliteit van de locaties.
Dat is waar Wim Glaap, sinds een halfjaar werkzaam bij Copier Advies, om de hoek komt kijken.
Hij denkt al bijna acht jaar mee over de sportinfrastructuur van Noordwijk en richt zich daarbij
niet alleen op de realisatie en het begeleiden
van aanbestedingen, maar denkt mee over en
rekent ook mee aan de capaciteit van de accommodaties. Glaap: ‘Het mooie aan de ambities van
Noordwijk is dat ik als adviesbureau ook de kans

Wim Glaap, Ingenieurs- en adviesbureau Copier

krijg om de laatste technieken toe te passen. In
2008 hebben we het eerste kunstgrasvoetbalveld
met shockpad en TPE-infill aangelegd. In 2012
bouwen we het eerste kunstgrasvoetbalveld met
twintig steken op 10 centimeter en Holo TPE.’
Drie complexen
Noordwijk is met ongeveer 25.000 inwoners
natuurlijk niet erg groot. Sport in Noordwijk is
daarom beperkt tot een drietal gemeentelijke
accommodaties. Het eerste is sportcomplex
Duinwetering, dat in de komende jaren in een
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aanleg veld 2, eerste kunstgrasveld voetbal sportpark Duinwetering
aanleg veld 3, zandkunstgras hockey sportpark Nieuwe Zeeweg
aanleg veld 1, zandkunstgraskorfbalveld sportpark Nieuwe Zeeweg
aanleg asfalthandbalveld sportpark Duinwetering
aanleg velden 4 en 5, kunstgrasvelden voetbal sportpark Lageweg
aanleg tenniscomplex op sportpark Nieuwe Zeeweg
aanleg veld 2, semiwaterveld hockey sportpark Nieuwe Zeeweg
draaien en aanleg veld 3, kunstgrasveld voetbal sportpark Lageweg
aanleg veld 1, waterveld hockey sportpark Nieuwe Zeeweg
aanleg en verlengen veld 2, natuurgras voetbal sportpark Lageweg
bouw in vijf stappen accommodatie Duinwetering
stap 1: draaien veld en aanleg kunstgrasveld
stap 2: eerste sporthal en toebehoren
stap 3: sloop huidige opstallen
stap 4: tweede sporthal
stap 5: kantelen 2 natuurgrasvelden
bouw nieuw recreatiezwembad BinnenZee

aantal fasen compleet op de schop zal worden
genomen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een
complex met twee kunstgrasvoetbalvelden, een
handbalveld, twee grote sporthallen en een drietal natuurgrasvelden. Deze laatste velden kunnen
dan ook gebruikt worden door het Nederlands
elftal, dat een voorkeur heeft voor natuurgras.
Duinwetering is het thuishonk van VV Noordwijk,
dat in de topklasse speelt.

twintig steken op 10 centimeter. Duinwetering
wordt in vijf stappen verbouwd naar het eindbeeld van 2015. Op dit moment wordt door
AH Vrij het bestaande natuurgrashoofdveld
ontmanteld, een halve slag gedraaid en in kunstgras aangelegd. Later worden de andere velden
aangepakt. Gerben van Duin hecht aan die gefaseerde aanpak omdat hij, zoals je dat zegt, geen
‘sportloos’ tijdperk wil bewerkstelligen.

Duinwetering zoals dat nu bestaat, gaat bijna
helemaal op de schop. Het enige wat blijft liggen, is het kunstgrasveld uit 2008. Om sporters
zo weinig mogelijk te hinderen wordt het werk in
een aantal fases uitgevoerd. Het eerste veld dat
in de komende maanden wordt aangelegd, is een
Fieldturf Optimum-veld. Volgens Glaap is dit een
van de eerste kunstgrasvelden in Nederland met

Ook het tweede complex van de gemeente
Noordwijk barst van de ambitie, hoewel de
nadruk hier meer op hockey ligt. Als ik met
wethouder Van Duin en Wim Glaap deze accommodatie bezoek, zijn net de werknemers van
Bam Nootenboom Sport de laatste oneffenheid
in de bestrating aan het wegpoetsen. Het veld
wordt inmiddels al bespeeld, maar moet later die

Aanleg onderbaan door AH Vrij.

dag officieel opgeleverd worden. Het gaat hier
om een waterveld op een e-layer, dat is geïnstalleerd door GCC Sport Surfaces. Het verhaal dat
opgaat voor de voetbalvelden, geldt in principe
ook voor hockey. Noordwijk kiest voor een type
veld dat topteams moet verleiden om hier te
komen trainen en wedstrijden te komen spelen.
Daarom heeft Huis ter Duin ook een deel van de
investeringen in het nieuwe hockeyveld op zich
genomen.
Het derde complex, sportpark Lageweg met
gebruiker voetbalvereniging SJC, heeft in de
afgelopen jaren een duidelijke facelift gekregen.
In de afgelopen jaren zijn drie kunstgrasvoetbalvelden gerealiseerd. Dit jaar is door Oranjewoud
Realisatie de laatste fase gerealiseerd: een natuurgrasveld is gedraaid en opnieuw ingezaaid.
Binnensport
Zoals gezegd gaan de ambities van Noordwijk
verder dan alleen hockey en voetbal.
Op het complex Duinwetering komen twee sporthallen te staan die ook voorbereid zijn op topsport. Beide sporthallen krijgen topsportgoedgekeurde afmetingen, maar worden vooral gebruikt
voor de breedtesport en de scholen.

Wegwerken van de laatste oneffenheden op het nieuwe hockeyveld van Nootenboom.
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