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Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het club-
gebouw van hockeyvereniging HC Schiedam 
werden diverse handtekeningen gezet. “Dit is 
een belangrijk moment voor de stad. We zijn 
volop in beweging”, concludeerde burgemees-
ter Lamers. Het gemeentelijk programma 
Schiedam in Beweging begon met het dubbel 
grondgebruik van rijksweg A4 en de aanleg van 
een multifunctioneel sportpark op het tunneldak. 

Handbalvereniging Ventura verhuisde najaar 
2016 naar het sportpark Willem-Alexander. 

Op onder andere de voormalige handbalvelden 
op Harga Zuid verrijzen nu 156 woningen. De 
bewoners kunnen begin volgend jaar al hun 
intrek nemen in hun duurzame woning. Ook 
voetbalvereniging Kethel Spaland speelt sinds 
vorig jaar op het tunneldak van de A4. Op 

De ontwikkeling van Park Harga krijgt een vervolg. Burgemeester Lamers tekende namens 
de gemeente Schiedam onlangs twee contracten. Het gaat om een grondovereenkomst voor 
de bouw van circa 380 woningen en een contract voor de bouw van twee multifunctionele 
sportgebouwen en bijbehorende sportvelden.

Schiedam ondertekent twee 
contracten voor Park Harga

het vroegere complex in Kethel bouwt Dura 
Vermeer ongeveer honderd woningen. 

Volgens wethouder Marcel Houtkamp is er 
veel interesse voor de woningbouwlocaties, zo 
concludeerde hij bij de ondertekening van de 
twee nieuwe contracten. “Wij zijn nu toe aan 
een volgende stap in de grote schuifbeweging 
waarbij de gemeente sport vernieuwt en 
ruimte maakt voor een meer gevarieerd 
woningaanbod. Duurzaamheid is daarbij het 
sleutelwoord.” 

>  Een toost op de contracten door alle betrokkenen (v.l.n.r.) Tonny de Morée (Van Kessel), burgemeester Cor Lamers, 
   Marcel Schipper (VolkerWessels Vastgoed), wethouder Marcel Houtkamp, wethouder Nathalie Gouweleeuw, 
   Harrie van Noorden (Thunnissen), Lydia Buist (Schiedam in Beweging) en Hans Borsje (VolkerWessels).

Volgende fase voor nieuwe wijk
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Volgende fase Park Harga
Duurzaamheid staat ook centraal bij de
volgende fase waarvoor de gemeente een 
overeenkomst tekende met de Ontwikkel-
combinatie Park Harga Midden. Deze 
combinatie van VolkerWessels Vastgoed en 
Thunnissen gaat de volgende fase van de 
nieuwe duurzame woonwijk Park Harga 
bouwen. De opzet van de 380 woningen sluit 
naadloos aan op de voorgaande woningbouw-
ontwikkeling in Park Harga.
 
Behalve de overeenkomst voor de gronduitgifte 
voor de woningbouw ging Schiedam ook een 
overeenkomst aan met Van Kessel Sport & 
Cultuurtechniek. De verenigingen HBSS, 
SVV en Hermes-DVS, die op sportpark Harga 
spelen, moeten weliswaar verhuizen, maar zij 
krijgen een nieuw sportcomplex met twee 
multifunctionele gebouwen ervoor terug. 

“Park Harga wordt een sportief thuis met een 
groen hart. Verenigingen gaan de faciliteiten 
van een stichting huren. Zo kunnen zij doen 
waar zij goed in zijn en zich richten op de 
kerntaken van een sportvereniging”, aldus 
wethouder Nathalie Gouweleeuw. 

Duurzame wijk
Park Harga is dadelijk een wijk die in het oog 
springt. Bovenal is het een duurzame wijk: 
alle woningen zijn standaard 
voorzien van vloerverwarming, 
een bodemwarmtepomp, ‘triple’ 
beglazing en zonnepanelen. 
Hierdoor zijn de 380 woningen 
energieneutraal, comfortabel 
en worden deze gasloos 
opgeleverd.
 
De zonnepanelen en 
warmtepomp wekken voldoende 
energie op voor het verwarmen, 

> Park Harga midden-boven aanzicht

>  Ondertekening van het contract namens de gemeente door burgemeester 
    Lamers en Harrie van Noorden, directeur Thunnissen (links) en Marcel Schipper,          

directeur VolkerWessels Vastgoed (rechts).

koelen en ventileren van de woning én voor 
het leveren van warm water. De woningen zijn 
energiezuinig, dat ziet de bewoner terug in de 
energierekening.

 
De 380 woningen worden gerealiseerd door de 
Ontwikkelcombinatie Park Harga Midden, een 
samenwerking van VolkerWessels Vastgoed en 
Thunnissen.

>  Plan nieuwbouw op Park Harga



Nieuw Sportpark
Eind 2018 is er een nieuw Sportpark Harga. De gemeente verplaatst 
en vernieuwt de voetbalverenigingen die daar spelen. Er komt een 
gezamenlijk sportpark voor de voetbalclubs SVV en HBSS en 
omnivereniging Hermes-DVS. Het plangebied bevindt zich in de 
hoek van de snelwegen A4 en A20, ten zuiden van het hockeycomplex 
HC Schiedam. 

Van Kessel Sport & Cultuurtechniek heeft het contract getekend 
met de gemeente Schiedam voor de bouw van twee multifunctionele 
sportgebouwen, voor drie hoofdvelden, vijf velden voor cricket, voetbal 
en rugby en tevens voor de inrichting van het sportterrein. 

SVV, HBSS en Hermes-DVS zijn dus verzekerd van 
nieuwe ‘state-of-the-art’complexen op Sportpark 
Harga. Bovendien bieden de gebouwen ruimte aan 
een gezondheidscentrum en kinderdagopvang. De drie 
hondensportverenigingen, die zich hier nog bevinden, 
verhuizen naar Thurlede.

Nieuwe indeling Harga

Langzaam verkeersbrug

Harga Midden / 
All Electric

Fase 1

HBSS / SVV
Hermes-DVS

HC Schiedam



Eind oktober tekende burgemeester Lamers 
het contract met Van Kessel. Het gemeente-
lijke programma ‘Schiedam in Beweging’ 
brengt een grote verschuiving op gang waar-
bij de gemeente sport verplaatst en vernieuwt 
en de vrijvallende ruimte benut voor een 
meer gevarieerd woningaanbod in de stad.

Prettig werken
Na een Europese aanbesteding voor dit werk 

won Van Kessel uiteindelijk de opdracht. 
Volgens Jaap Kamp wilde het bedrijf graag 
de samenwerking met Schiedam voortzetten. 
“Wij nemen de ervaring mee van het werk 
aan het Sportpark Willem-Alexander, dat Van 
Kessel heeft gebouwd. Daar hebben we veel 
van geleerd. Het is fijn dat we die kennis 
weer in de praktijk kunnen brengen. Ook 
bevalt ons de prettige manier van werken in 
Schiedam: de gemeente is daadkrachtig en 

>   Jaap Kamp, bedrijfsleider bij Van Kessel Sport & Cultuurtechniek, 
   “overlast voor de sportclubs zoveel mogelijk beperken.”

‘We nemen de ervaring 
met het Sportpark 
Willem-Alexander mee’

Van Kessel Sport & Cultuurtechniek:

De ontwikkeling van het Sportpark Harga noemt Jaap Kamp, bedrijfsleider bij 
Koninklijke VolkerWessels onderneming Van Kessel Sport & Cultuurtechniek, het mooiste 
werk wat er op sportgebied in Nederland momenteel plaatsvindt. “De bouw van twee 
multifunctionele gebouwen, de bijbehorende sportvelden en invulling van openbare ruimte 
is een gigantisch werk. We zijn er blij mee.”

komt afspraken na. De ontwikkeling van het 
Sportpark Harga is heel veelzijdig, ook door 
de ambities die de gemeente uitspreekt op het 
gebied van duurzaamheid.”

Een voorbeeld van duurzaamheid is de 
grondcarrousel op Sportpark Harga. Door een 
goede planning  en afstemming met diverse 
stakeholders rijden er zo min mogelijk lege 
vrachtwagens heen en weer. Die aanpak 
levert echt wat op, stelt Jaap Kamp. Ook 
worden de oude clubgebouwen opnieuw 
gebruikt. Van Kessel verwerkt de gebouwen 
tot een gecertificeerd menggranulaat en 
gebruikt dat vervolgens als fundering onder 
de wegen op het Sportpark Harga.

Overlast beperken
“In de planvorming houden we ook rekening 
met andere logistieke werkzaamheden in dit 
gebied, zoals op de Hargalaan en op Harga 
Noord. Ik denk dat Van Kessel daarin een 
meerwaarde biedt: we hebben oog voor de 
omgeving en kijken hoe de werken in elkaar 
grijpen. Onze opzet is de overlast voor de 
sportclubs zoveel mogelijk te beperken en 
ervoor te zorgen dat ze tussentijds niet nog 
eens hoeven te verhuizen. We nemen de ver-
schillende gebruikers van de multifunctionele 
gebouwen zoveel mogelijk mee in het 
ontwerptraject. De gemeente is opdrachtgeef-
ster, maar de gebruikers hebben ook een stem 
in het geheel.” 

Jaap Kamp wijst op de doos met gebak die 
op de tafel staat. Die ochtend werd het 
definitief ontwerp afgerond in een gebruikers-
vergadering, voor de afvaardiging van 
Hermes-DVS reden om te trakteren. “Dat 
zegt toch wel iets over de goede samen-
werking!”

Inmiddels is het eerste kunstgrasveld gelegd. 
Volgens planning moet het werk eind 2018 
gereed zijn.

>  Directeur Tonny de Morée ondertekent namens Van Kessel Sport & Cultuur-
techniek het contract met de gemeente Schiedam.



Meer informatie? 
Wilt u meer weten over Wonen, Sporten, 
Gezondheid en Duurzaam in Schiedam? 
Kijk op de website 
www.schiedaminbeweging.info 
voor meer informatie over het gemeentelijke 
programma ‘Schiedam in Beweging’.

Colofon
De nieuwsbrief ‘Schiedam in beweging’ 
informeert u over de ontwikkelingen 
omtrent het gemeentelijke programma 
‘Schiedam in Beweging’, de aanleg van het 
Sportpark Willem-Alexander en de kansen 
die hieruit voortvloeien op andere locaties in 
Schiedam.
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Samen met VolkerWessels Vastgoed vormt 
Thunnissen de Ontwikkelcombinatie die Harga 
Midden met circa 380 woningen gaat bouwen. 
De kavel wordt in fasen opgeknipt waarbij de 
bouw van de eerste fase in de eerste helft van 
2018 start. Eerst moeten verschillende 
sportvelden vrijkomen en de grond bouwrijp 
worden gemaakt. Die eerste fase omvat circa 

>   Roel van Drongelen, project-
ontwikkelaar bij Thunnissen.

Sportclubs zijn 
aangehaakt
Bij de uitwerking van de plannen voor fase 
2 zijn de betrokken sportverenigingen al 
sinds medio 2015 aangehaakt. De besturen 
van de clubs worden steeds meegenomen in 
de plannen zoals die voorliggen. De adviezen 
van de verenigingen over het ontwerp en de 
inrichting van de nieuwe sportaccommo-
daties zijn verwerkt in een Programma van 
Eisen voor het Sportpark Harga. De aanleg 
zal in nauw overleg met de toekomstige 
gebruikers plaatsvinden. 

Ook zijn afspraken gemaakt over de 
financiële consequenties, zoals de overgang 
naar de nieuwe huursituatie en bijdragen 
aan de stichting die het sportpark gaat 
beheren. Sportpark Harga valt uiteindelijk 
onder de stichting die ook het Sportpark 
Willem-Alexander en het hockeycomplex 
beheert. 

‘Park Harga is voor 
gemeente het ultieme 
resultaat’
Met de ondertekening van een contract met de Ontwikkelcombinatie Park Harga Midden 
krijgt een nieuwe duurzame woonwijk verder gestalte. “Park Harga is in 2019 met de ruim 
500 grond gebonden woningen, de multifunctionele sportcomplexen, het groen in de wijk en 
de brede watergangen het ultieme resultaat dat je als gemeente wilt bereiken”, stelt Roel 
van Drongelen, projectontwikkelaar bij Thunnissen.

>  Woningbouw en Sportpark.

85 woningen, waarvan circa 21 sociale huur-/
zorgwoningen, met een knipoog  naar de 
kenmerkende tuindorp-architectuur, volgens 
Roel van Drongelen.

Ambitie
“We zijn nu bezig met de uitwerking van het 
eerste deelplan. De hoge ambitie van de 
gemeente Schiedam op het gebied van duur-
zaamheid is vrij uniek. Het aanleggen van een 
all electric woonwijk, dus zonder gas met een 
Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van < 0,0 
wordt wel de landelijke standaard maar 
Schiedam loopt daar beslist op voor.” 

Volgens de projectontwikkelaars heeft de 
gemeente na de dialoogronde met de verschil-
lende marktpartijen over de invulling van de 
kavel goed onderhandeld en daardoor uiteinde-
lijk ook een hogere waarde voor de grond 
gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij was om de 
hoge (duurzaamheid) ambities, differentiatie en 
variatie binnen de wijk in stand te houden. 

“Park Harga wordt een levendige wijk m
et een duidelijke aansluiting op de groen- en 
sportvoorzieningen, met waarschijnlijk veel 
jonge gezinnen. Begin 2019 zijn de contouren 
van de wijk al goed zichtbaar.” Dit is een type 
ontwikkeling die inspeelt en aanvullend is op 
het bestaande aanbod binnen Schiedam.

Meer informatie over Park Harga: 
www.parkharga.nl


