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Tien jaar geleden werkten beide partijen 
voor het eerst nauw samen, bij de totale her-
inrichting van het sportpark voor honk- en 
softbalclub BSC Quick en de aanleg van twee 
kunstgrasvelden zowel AFC Quick 1890 en vv 
Hoogland. Pieter Korenhof, projectmanager 
bouw bij SRO, herinnert het zich nog goed. ‘Ik 
kom uit de bouwwereld en hield me bij SRO 
aanvankelijk vooral bezig met de bouw van 
scholen. Uiteindelijk kwamen daar de projecten 
voor buitensportaccommodaties bij. Ik kwam in 
contact met Jan Willem Boon van Gras Advies. 
Hij beschikte over een enorme kennis op dat 
gebied en ik gaf hem daarom veel vrijheid, ook 
natuurlijk omdat ik zelf nog veel moest leren 
over sportprojecten.’ Wat Korenhof niet meer 
hoefde te leren, was hoe het spel gespeeld 
wordt tussen opdrachtgevers en aannemers. 
‘Ik kende deze wereld vanaf de andere kant 
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Korfbalvereniging Mia uit Amersfoort heeft 

deze maand het nieuwe kunstgrasveld op 

sportpark Schothorst in gebruik genomen. 
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‘Heel bijzonder dat je met 
gemeenschapsgeld sportvelden 
bouwt’

Als dank voor de jarenlange samenwerking overhandigt Thijs Avéres namens 

DAGnl een afscheidscadeau aan Pieter Korenhof.

Thijs Avéres
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en weet dus precies wat wanneer gezegd en 
gedaan moet worden.’ Handelend optreden 
doet Korenhof weliswaar recht voor zijn raap, 
maar altijd denkend aan alle belangen. ‘Ik zorg 
er ook voor dat de boel niet uit de hand loopt.’

Nieuwe fase
Inmiddels heeft Korenhof de kennisachterstand 
met betrekking tot sportvelden ingehaald en 
is hij toe aan een volgende stap in zijn leven. 
Sinds begin april geniet hij van zijn pensioen. 
‘Ik zal het wereldje uiteraard missen, ook het 
werken met aannemers. Ik heb thuis echter een 
belangrijke taak als mantelzorger en die wil ik 
graag oppakken. Het wordt een nieuwe fase in 
mijn leven.’

Jan Willem Boon was jaren het gezicht van Gras 
Advies. Hij heeft het stokje inmiddels over-
gedragen aan Thijs Avéres. Deze jonge project-
leider (27) profiteerde tijdens het project bij 
korfbalvereniging Mia nog even van de kennis 
en ervaring van Korenhof. Ook werd hij goed 
geïnformeerd door Boon, die tijdens de voorbe-
reiding van het project als kennisdrager bereik-
baar bleef. Avéres: ‘Ik heb een achtergrond in 
de landschapsarchitectuur. In 2019 ben ik bij 

Gras Advies begonnen. Bij de renovatie van de 
kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen 
Nieuwland en VVZA heb ik meegelopen met 
Jan Willem. Zo kon ik ontdekken hoe het werkt 
in de sportwereld.’

Kindje
Boon kende alle ins en outs van het project bij 
Mia. ‘Gras Advies is toch een beetje zijn kindje, 
en bij zijn vertrek hoopte hij dat het goed zou 
blijven gaan. Daarom gaf hij in de laatste fase 
van de planvoorbereiding nog graag advies. 
Hij kende alle constructies en kon mij wijzen 
op zaken waar ik extra op moest letten’, vertelt 
Avéres. Van Korenhof leerde hij naar eigen zeg-
gen vooral hoe je moet omgaan met mensen 
en verenigingen in de sportwereld. ‘Handig bij 
overleggen en vergaderingen, maar vooral om 
het proces en de voortgang van het project 
voorspoedig te laten verlopen.’

Als dank voor de jarenlange samenwerking had 
Thijs Avéres op de interviewafspraak namens 
DAGnl een verrekijker meegenomen voor 
Korenhof als afscheidscadeau. Voor Korenhof 
was dat het moment om te vertellen wat hem 
zo aangesprak in zijn werk. ‘Het is heel bijzon-
der dat je met gemeenschapsgeld sportvelden 
bouwt. Ik vind dat je daar netjes mee moet 
omgaan en was daar dan ook altijd heel strak 
in. Ook heb ik het altijd belangrijk gevonden 

om te gaan voor kwaliteit en goed beheer. Zo 
mogen er bijvoorbeeld in ballenvangers van 
SRO geen reclameborden geplaatst worden. Bij 
de recente stormen, begin dit jaar, is er dan ook 
geen enkele omgegaan in Amersfoort.’
Maatschappelijke discussies over de milieu-
impact van kunstgrasvelden werden samen 
met de gemeente Amersfoort gevoerd. 
Korenhof: ‘Dit resulteerde onder andere in de 
volledige invoering van de zorgplicht voor alle 
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Multidisciplinaire screening door DAGnl
Zowel Gras Advies als Greenhouse Advies 
is een onderdeel van De AdviesGroep 
Nederland (DAGnl). Avéres: ‘Elk project 
wordt bij aanvang eerst met een multidis-
ciplinaire aanpak gescreend. Willem Post is 
één van de multidisciplinaire projectleiders 
bij DAGnl. Elk werkveld bij DAGnl wordt 
benut om vooraf te bepalen of er risico’s of 
juist kansen zijn, bijvoorbeeld in verband 
met klimaatadaptatie, waterhuishouding, 
ecologie, niet-gesprongen explosieven, 
archeologie, bodemkwaliteit oe het 
verbeteren van de ruimtelijke ontwikke-
ling. Daarbij werkt DAGnl doelgericht en 
kostenefficiënt met GIS, voor een betere 
leefomgeving.’

‘Ook heb ik het altijd belangrijk gevonden om te gaan voor 
kwaliteit en goed beheer’

De oude dug-outs zijn hergebruikt.

Pieter Korenhof



77www.fieldmanager.nl - 2/2022

ACHTERGROND

infill-kunstgrasvelden, uitgerold in 2020.’ Het 
contact met al die verschillende verenigingen 
met elk hun eigen sfeer zal hij missen. ‘Overal 
spelen zaken die maatschappelijk interessant 
zijn. Nergens is het hetzelfde en dat maakte het 
allemaal erg boeiend.’

Innovatie
Avéres is inmiddels ook helemaal thuis in de 
wereld van de sportaccommodaties. ‘Er is veel 
ruimte voor innovatie op gebieden als klimaat-
adaptatie, waterhuishouding, milieu et cetera. 
Op al die terreinen is veel winst te behalen 
op de sportaccommodaties. Ook vind ik het 
leuk om te zien hoe trots verenigingen zijn op 
hun complex, dat wij in samenwerking met 
de opdrachtgever gerealiseerd hebben. Deze 
sportparken gelden vaak als het visitekaartje 
van een vereniging.’

Bij korfbalvereniging Mia was het oude kunst-
grasveld, waarop ook twee tennisvelden aange-
bracht waren, na twaalf jaar toe aan vervanging. 
Aangezien de belijningsmaten van kunstgras-
korfbalvelden gewijzigd zijn, konden er op de 

plaats van het oude veld nu twee korfbalvelden 
inclusief jeugdbelijning gerealiseerd worden. 
Op het tweede veld is eveneens belijning aan-
gebracht voor twee tennisvelden. De toplaag 
bestaat uit een zand-ingestrooide kunstgrasmat 
die door Topgrass is aangelegd. De oude dug-
outs zijn hergebruikt, maar er zijn ook nieuwe 
verrijdbare dug-outs geplaatst. Nieuw is de 
klemgoot waarmee het kunstgras op zijn plaats 
gehouden wordt. Alles bij elkaar gaat het om 
een investering van 1,8 ton.

Voordat er überhaupt met de aanleg begonnen 
kon worden, is er een milieutechnisch onder-
zoek uitgevoerd door Greenhouse Advies, ook 
onderdeel van DAGnl. Daaruit bleek dat alle 
fundatielagen in de constructie schoon waren 
en geschikt om te dienen als ondergrond voor 
het kunstgras.

Laatste kunstje
Voor Korenhof was project Mia een van zijn laat-
ste kunstjes. Samen met Avéres heeft hij nog de 
aanbesteding op poten gezet voor de renovatie 
van vier kunstgrasvelden bij de verenigingen  

vv Hoogland en AFC Quick 1890. ‘De boom-
wortels bij veld 5 van Hoogland vormen een 
probleem voor de kunstgrasconstructie. Ook 
logistiek ligt er een grote uitdaging, omdat 
de belangrijkste aanvoerroute op de schop 
gaat als de renovatie moet beginnen’, zo blikt 
Korenhof alvast vooruit. De realisatie van deze 
vier kunstgrasvelden was in 2012 één van de 
eerste projecten die Gras Advies met Korenhof 
namens SRO mocht voorbereiden en begelei-
den; de aanbesteding voor de renovatie van 
deze velden is het laatste project waarin Avéres 
en Korenhof samenwerken. De uitvoering zal 
Korenhof echter niet meer meemaken vanwege 
zijn welverdiende pensionering. Dat is iets voor 
zijn opvolger Wiebe Huystee en uiteraard voor 
Avéres. Korenhof mag dan wel stoppen, de 
samenwerking tussen SRO en Gras Advies gaat 
door. Gras Advies is Korenhof dankbaar voor 
de fijne en oprechte samenwerking, zo laat het 
bedrijf weten.

Thijs Avéres en Pieter Korenhof op het hoofdveld van vv Hoogland
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