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Atletiek naar Ter Waerden
INVESTERING Totale injectie van 3,3 miljoen in sportpark Ubach over Worms

door onze verslaggever

LANDGRAAF – De Sport- en Trim-
club Brunssummerheide verhuist
definitief naar het Sportpark Ter-
waerden in Ubach over Worms.
Daar wordt rondom het oude
hoofdveld van de voetbalclub een
atletiekbaan aangelegd. Het hoofd-
veld zelf zal veranderd worden in
een oefen-atletiekveld waar spor-
ters bijvoorbeeld kunnen kogelsto-
ten, speer- en discuswerpen. De at-
letiekbaan krijgt overigens geen
wedstrijdafmetingen. Voor officiële
wedstrijden zal de vereniging moe-
ten uitwijken naar andere parken.
Voorjaar volgend jaar moet de atle-
tiekfaciliteit in Sportpark Terwaer-
den klaar zijn, zo heeft wethouder
Harrie Erkens (GBBL, sport) meege-
deeld.

De investering maakt deel uit
van een totaalinjectie van 3,3 mil-
joen euro in het Waubachse sport-
park, waarvan de gemeente Land-
graaf 1,75 miljoen euro voor zijn re-
kening neemt.

In de eerste fase daarvan wordt
op één van de vier bestaande voet-
balvelden een kunstgrasveld door
Oranjewoud (zes ton) voor
UoW’02 aangelegd. Daarvoor is het
zandgrasveld uitgezocht. Bij aan-
vang van het nieuwe voetbalsei-
zoen moet dat gereed zijn.

Tenslotte wordt ook de sporthal
Terwaerden uitgebreid. Er wordt
aangebouwd voor opslagruimte en
de kinderopvang van Humanitas.

STB gaf eerder al aan graag naar
een andere plek te willen verhui-
zen. De club verdubbelde het aan-
tal leden de afgelopen jaren naar
250. Keerzijde daarvan was echter
ook dat de club uit zijn voegen
groeide.

Zomers wordt er getraind op de
driehonderd meter lange cooper-
baan aan de rand van de Brunssum-
merheide. Maar voor kleed- en sani-
tairruimtes moeten de sporters uit-
wijken naar de faciliteiten van Ten-
nis Club Nieuwenhagen.

In de winter huurt de Landgraaf-
se club enkele avonden per week
de accommodatie van AVON Heer-
len.

Voorzitter Albert Verbunt was
gisteren niet bereikbaar voor com-
mentaar.
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