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Buurt vreest vrachtverkeer naar aanleiding van
nieuwbouw bij Koninklijke HFC

De ingang van Koninklijke HFC aan de Van Oldenbarneveltlaan.
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Arnold Aarts
Vandaag om 07:00

HAARLEM

VOLG ONS:   NIEUWSBRIEVEN KLANTENSERVICE AFMELDEN

Lees de digitale krant

HOME REGIO'S SPORT EXTRA

Haarlem IJmond Amsterdam

https://www.haarlemsdagblad.nl/
https://www.haarlemsdagblad.nl/regio
https://www.haarlemsdagblad.nl/regio/haarlem
https://www.haarlemsdagblad.nl/facebook
https://www.haarlemsdagblad.nl/twitter
https://www.haarlemsdagblad.nl/nieuwsbrieven
https://www.haarlemsdagblad.nl/service
https://www.haarlemsdagblad.nl/
https://www.haarlemsdagblad.nl/digikrant
https://www.haarlemsdagblad.nl/
https://www.haarlemsdagblad.nl/regio
https://www.haarlemsdagblad.nl/sport
https://www.haarlemsdagblad.nl/extra
https://www.haarlemsdagblad.nl/regio/haarlem
https://www.haarlemsdagblad.nl/regio/ijmond
https://www.haarlemsdagblad.nl/regio/amsterdam


Omwonenden van Koninklijke HFC vrezen op korte termijn forse overlast van
bouwverkeer. De Haarlemse voetbalclub begint binnenkort met de bouw van
een nieuw clubhuis, kleedkamers en een tribune.

Zowel het HFC-bestuur als wijkraad Zuiderhout & Vredenhof hadden gehoopt dat

vrachtverkeer via een nieuw te creëren tijdelijke inrit aan de Spanjaardslaan het

sportcomplex konden bereiken. Maar de Adviescommissie Haarlemmerhout en

Frederikspark, die in oktober 2011 is geïnstalleerd door toenmalig wethouder Rob van

Doorn, is tegen.

In een schrijven aan verantwoordelijk wethouder Michel Rog (CDA) wordt gewezen op

de mogelijke schade aan lindenbomen die in de betreffende groenstrook staan. Ook is

de commissie bang dat de inrit permanent gaat worden gebruikt, met alle nadelige

gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Tennissers HLTC

Tot en met 2002 werd de ingang aan de Spanjaardslaan gebruikt door leden van de

naastgelegen tennisvereniging HLTC. Omdat dat te gevaarlijk werd gevonden voor

passerende auto’s, is de inrit toen afgesloten. Sindsdien maken de tennissers gebruik

van de entree van HFC om bij hun complex te komen.

Het is juridisch wel toegestaan voor incidenteel onderhoud de ingang aan de

Spanjaardslaan te gebruiken. Dat is vorig jaar gebeurd toen de tennisbanen van HLTC

werden vernieuwd.

(Tekst gaat door onder de foto)
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De plek waar de inrit vanaf de Spanjaardslaan kan komen.
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Als de gemeente meegaat in de argumenten van de Adviescommissie Haarlemmerhout

en Frederikspark, moeten de vrachtwagens via de Johan de Wittlaan (en vervolgens

Heinsiuslaan of Jacob Catslaan) op de Van Oldenbarneveltlaan bij HFC zien te komen.

Vanaf de zuidkant is het niet mogelijk bij de accommodatie te komen, omdat

vrachtauto’s niet zijn toegestaan op de Bronsteeweg.

„Een alternatief zou nog kunnen zijn om via de inrit van woonzorgcentrum Sint Jacob

in de Hout bij HFC te komen”, zegt wijkraadsecretaris Johannes van Bentum. Hij vreest

’hachelijke situaties’ als bouwverkeer zich door een deel van de wijk moet wurmen.

Veiligheid

Ook HFC-voorzitter Dirk Jan Rutgers zit niet te wachten op een dergelijk scenario. „De

inrit Spanjaardslaan is ontlastend voor de buurt. Hopelijk neemt de wethouder dat mee

in zijn afweging. De Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark bekijkt het

vanuit één invalshoek, terwijl het ook vanuit de leefbaarheid en veiligheid kan worden

bekeken.”

HFC is op regelmatige basis in overleg met omwonenden. In mei was de wijkraad nog

boos, omdat de voetbalclub buurtbewoners te weinig zou betrekken bij de nieuwbouw.

HFC-voorzitter Rutgers bestreed dat destijds. Inmiddels zijn de verhoudingen

aanzienlijk verbeterd, laat wijkraadsecretaris Van Bentum weten.

„Het zijn geen makkelijke gesprekken, maar we merken van beide kanten bereidheid

om zoveel mogelijk pijnpunten goed op te lossen.”
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