
HLC’s turnhal in Pim Mulier 
Sportpark op losse schroeven 

 

HLC-voorzitter Ron Apeldoorn een jaar geleden op de plaats waar de turnhal zou moeten komen.     ARCHIEFFOTO 
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HAARLEM  Sportclub HLC vreest een streep te moeten zetten door de bouw van een nieuwe turnhal. De 
accommodatie zou moeten komen in het Pim Mulier Sportpark aan de Westelijke Randwegin Haarlem, vlak 
voor de Provincie Noord-Holland Hal. 

Voorzitter Ron Apeldoorn verkondigde een jaar geleden nog vol trots dat zijn vereniging groen licht van de 
gemeente had gekregen voor de bouw van het nieuwe complex. Zijn vereniging hikt al dik vijftien jaar aan 
tegen een accommodatieprobleem. Op maar liefst achttien locaties in Haarlem worden oefenruimtes 
gehuurd om de 1600 leden te kunnen herbergen. Met de bouw van een nieuwe hal was de oplossing nabij. 

Weerstand 

Maar inmiddels ziet de wereld er voor de Hercules Leonidas Combinatie heel anders uit. Vanuit 
verschillende kanten is weerstand gerezen tegen het plan. Zo vreest wijkraad De Krim voor parkeeroverlast. 
De grond waarop de hal is bedacht, is nu in gebruik als parkeerterrein. Niet officieel, maar het neerzetten 
van auto’s wordt gedoogd. 

Ook de organisatie van de Haarlemse Honkbalweek is er volgens voorzitter Guus van Dee ’niet blij mee’. 

„Omdat wij daar altijd onze kassa’s, foodcourt en promodorp neerzetten. Als de hal er komt, moeten we die 
op het softbalveld gaan bouwen. Dat is lastiger en duurder. En we zullen nog meer met shuttlebusjes van het 



parkeerterrein van het Kennemer Sportcenter moeten werken. Ik vrees dat we in totaal 30.000 euro meer 
aan kosten kwijt zijn. Maar wethouder Merijn Snoek heeft ons uitgelegd dat bebouwing op deze plek in het 
bestemmingsplan staat, waardoor we het zullen moeten accepteren.” 

HLC heeft bij de gemeente een plan ingediend waarop een gelijkvloerse hal is ingetekend van bijna 1900 
vierkante meter. Dat is meer dan in het bestemmingsplan staat aangegeven. 

Voorzitter Apeldoorn: „Maar ik heb uit het mondeling overleg met ambtenaren begrepen dat dat met een 
zogeheten kruimelprocedure is op te lossen en dus geen enkel probleem hoeft te zijn. Helaas lijkt de 
gemeente daar nu op terug te komen. Nadat we er twee jaar lang tevergeefs om hadden gevraagd, hebben we 
onlangs de concept-stedenbouwkundige uitgangspunten ontvangen. Daar past onze hal absoluut niet in.” 

Apeldoorn heeft inmiddels een brief naar de gemeente gestuurd met het nadrukkelijke verzoek vast te 
houden aan het oorspronkelijke plan. Een kleinere variant van de turnhal is volgens hem geen optie. Die is 
volgens de voorzitter niet exploitabel. Zo is het de bedoeling de ruimte onder meer te verhuren aan het 
naastgelegen Mendelcollege. 

De nieuwe hal is ook bedoeld om nieuwe leden aan te trekken. Daar is zowel in oppervlakte als in uitstraling 
rekening mee gehouden. Apeldoorn verwacht met zijn club naar de tweeduizend leden te kunnen groeien. 
Om die reden is HLC bereid financieel flink de nek uit te steken. 

Het complex gaat inclusief inrichting zo’n vier miljoen euro kosten. De vereniging koopt de grond en wordt 
eigenaar, zodat de gemeente geen onderhoudskosten heeft. Apeldoorn hoopt dat de gemeente ongeveer een 
derde van de totale kosten voor zijn rekening wil nemen. 

’Ramp’ 

Apeldoorn ging er een jaar geleden nog vanuit dat de bouw in 2021 zou kunnen starten, maar is inmiddels 
veel minder optimistisch. Bij een aanpassing van het plan door de gemeente gaat het project dus wellicht 
helemaal niet door. Apeldoorn: „Dat zou een ramp zijn, want dan kunnen we weer helemaal opnieuw 
beginnen. Dan mag de gemeente mij vertellen waar we wel mogen bouwen.” 

HLC heeft op dit moment een eigen accommodatie aan de Belgiëlaan in Schalkwijk. Maar nieuwbouw is daar 
volgens Apeldoorn niet aan de orde. „Omdat zeventig procent van onze leden uit Haarlem-Noord komt. We 
verdwijnen overigens niet uit Schalkwijk, omdat we onder meer gebruik kunnen maken van de gymzaal in 
de nieuwbouw van het Rudolf Steiner College.” 

De vereniging heeft ondertussen 88.000 euro uitgegeven aan het plan voor de hal in het Pim Mulier 
Sportpark. De laatste kostenpost is het inhuren van verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng. Die is aan het 
onderzoeken of de komst van HLC een verzwaring betekent van de huidige parkeerdruk. 

 


