
Schriftelijke vragen: Bespeelbaarheid honkbalveld Pioniers 

Geacht college, 

In de afgelopen maanden is het gras op het hoofdveld van het honkbal complex 

vervangen. Dit vanwege het aantreffen van  larven van de langpootmug.  

Vanwege de staat van het gras is er door de veldonderhoudsploeg van de 

gemeente besloten om de gehele laag af te graven, te vervangen en opnieuw in te zaaien. Binnen 

6-8 weken zou er dan een nieuw bespeelbare grasmat moeten zijn. Dit was medio april. 

Vanwege de corona crisis werd er niet voorzien dat er voor 1 september weer gespeeld zou 

worden in de honkbal competitie, en daarmee was er voldoende tijd voor het herstel van het gras. 

Echter, vanwege de versoepeling van de corona maatregelen besloot de KNBSB al tot het starten 

van de competitie per 1 juli jl.  Maar het gras is niet bespeelbaar, en ziet er deplorabel uit.  

Dat betekent voor Pioniers dat wedstrijden gespeeld worden op Veld 2, dat is omgebouwd tot een 

tijdelijk hoofdveld, en dat de avond wedstrijden worden gespeeld op een complex van een andere 

vereniging. Er wordt nu gestreefd naar de datum van 1 september om het veld weer speelklaar te 

hebben. 

Dit alles roept bij de fractie van D66 de volgende vragen op: 

1) De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de velden van het 

honkbalcomplex. Zijn er extra maatregelen getroffen om het veld sneller speelklaar te 

krijgen? En nu er niet gespeeld kan worden op het hoofdveld vanwege de slechte staat van 

het veld moeten er dan ook nog extra maatregelen worden getroffen om het veld 

bespeelbaar te maken.  Zo ja, wat bedragen hiervan de kosten? 

2) Gezien de precaire financiële situatie van Stichting ETO is het mislopen van bar inkomsten 

een financiële tegenvaller. Niet alleen omdat de wedstrijden op Veld 2 voor minder 

aanloop zorgen vanwege de afstand, maar ook door het verplaatsen van de avond 

wedstrijden naar andere verenigingen. Daarbij komt dat er mogelijk ook huur betaald 

moet worden aan andere verenigingen voor het gebruik van het complex tijdens de avond 

wedstrijden. Wie betaalt deze extra kosten? 

3) En als er op 1 september onverhoopt nog steeds niet gespeeld kan worden op het 

hoofdveld doordat het herstel langer duurt, welke opties zijn er dan? En wat zijn de 

financiële gevolgen hiervan? 

4) Bent u het met D66  eens dat deze nieuwe tegenslag onnodige imago schade oplevert 

voor het honkbal in Haarlemmermeer?  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerdien Knikker 

D66 Haarlemmermeer 

 

 

 



https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200727_70980206/gras-op-honkbalveld-in-hoofddorp-

heeft-last-van-stress-door-kale-plekken-geen-wedstrijden-mogelijk 

https://www.hcnieuws.nl/sport/honkbal/355201/-in-september-is-hoofdveld-pioniers-weer-

speelklaar- 
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