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Op de zogeheten ‘Hazenberg’ in Brummen hui-
zen voetbalvereniging SC Brummen, korfbal-
vereniging KV Melynas en Beckson Tennisclub 
Brummen. In 2018 is op deze locatie al een 
voetbalveld gerenoveerd door CSC Greenfields 
en in het voorjaar van 2019 zijn er twee korf-
balvelden van elk 20 x 40 m aangelegd door 
Domo Sports Grass. Dit zijn zand-ingestrooide 
velden, omdat het KNKV zand als enige type 
infill accepteert. In de kunstgrasstrook tussen 
de twee nieuwe korfbalveldjes is het clublogo 
getuft. Jan Willem Boon, bedrijfs- en project-
leider bij GRAS Advies: ‘Er lag al een kunstgras-
korfbalveld van 60 x 30 m. Dat was al dertien 
jaar oud, maar door het puike gemeentelijke 
onderhoud door de jaren heen zag het er op 

zich nog goed uit. Vooral rondom de korven 
was het veld aan vervanging toe. Daarvoor in 
de plaats is er één groot kunstgrasveld geko-
men, dat is opgedeeld in twee kleine veldjes 
van 40 x 20 m en vier jeugdveldjes van 24 x 
12 m. Hiermee kan de korfbalclub in principe 
twaalf jaar vooruit.’

Ontwerp
GRAS Advies is een onderdeel van DAGnl, waar-
onder in totaal elf adviesbureaus op het gebied 
van de openbare ruimte vallen. Het bedrijf 
verzorgde de engineering, contractvorming en 
begeleiding voor de twee velden (vier jeugdvel-
den), de hekwerken, verlichting en verharding. 
Ook bedacht GRAS Advies het logo in het veld 

Creatief omgaan met bestaande ruimte biedt kans op extra inkomsten

In 2014 werd de maatvoering van korfbal-

velden verkleind naar 40 x 20 m (standaard 

junior- en binnenveldmaat), voor een sneller en 

dus aantrekkelijker spel. Het KNKV houdt een 

transitieperiode aan tot 2026. KV Melynas in 

Brummen heeft de transitie van zijn korfbal-

veld zojuist afgerond. Na heel wat gepuzzel 

is er zelfs een extra veld en meer ruimte voor 

horeca bij gekomen. 
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Kleinere korfbalvelden leveren 
mooier spel én extra ruimte op

De nieuwe situatie. Het clublogo is later aangebracht, tussen beide korfbalvelden in.
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en liet dit uitvoeren. Boon: ‘Het aanbrengen van 
het clublogo kost zo’n 1500 tot 2000 euro, maar 
als club ben je dan wel uniek. Op luchtfoto’s 
zie je de velden met het clublogo; erg mooi.’ 
Ook de kleurtinten van het donkergroene veld 
met lichtgroene omlijning waren een idee van 
GRAS Advies. De kleurstelling van de belijning 
is vastgesteld door de KNKV: witte belijning 
voor het hoofdveld en rode belijning voor de 
jeugdvelden.

Aanleg
Domo Grass Sports voerde de aanleg van de 
korfbalveldjes, hekwerken, dug-outs, lichtmas-
ten en verharding uit. Er werden twee extra 
strengen drainage aangelegd ten behoeve 

van de uitbereiding van het kunstgrasveld. De 
lichtmasten werden verplaatst, voor optimale 
verlichting rond de korven. De club zorgt zelf 
voor de verlichting; deze is namelijk eigendom 
van de club. De club betaalt kale huur voor het 
veld; de gemeente is de opdrachtgever van de 
gehele renovatie. Boon: ‘De verlichting blijft 
overigens traditioneel. Het hoeft niet per se 
het duurdere led te zijn, want in de winter, als 
er verlichting nodig is, spelen de korfbalteams 
binnen in de hal. Daardoor is de terugverdien-
tijd voor korfbal enorm.’

De grondpotten, doelpalen en korven van Erma 
Sport werden ook opnieuw gezet door SKOR, 
voorheen Erma Sport. Boon: ‘Wij hebben van 

tevoren aangegeven dat er een onderbouw 
van lavarubber is toegepast door Domo Grass 
Sports. Daar heeft SKOR zijn werkzaamheden 
op afgestemd, zodat er geen risico bestaat 
op ruimte rond de grondpotten, waardoor de 
palen kunnen gaan wiebelen of scheef staan. 
SKOR garandeert in elk geval dat de palen bij 
deugdelijk gebruik tien jaar recht blijven staan.’
GRAS Advies adviseerde de club om het 
bestaande speelveldje om te vormen tot een 
beachkorfbalveldje of volleybalveldje, waarmee 
je ’s zomers voor extra animo kunt zorgen.

Passen en meten
‘Puzzelen om de optimale situatie voor een 
club te bereiken, dat is ons vak’, verklaart Boon. 
De velden zijn een kwartslag gedraaid om aan 
de maatvoering te kunnen voldoen. Omdat de 
lengte, inclusief de draaiing van het veld, ver-
anderde van 60 m in 20 m, kwam er ruimte vrij 
om een terras aan te leggen, pal voor het club-
huis. Er kwam zelfs nog meer ruimte vrij omdat 
de opslag van de doelen voor het voetbal werd 
verplaatst. Boon: ‘We hebben de nieuwe doel-
opslagplaats bewust voorzien van betonplaten. 
Deze zijn afgekit, zodat er geen grasgroei tus-
sen de bestrating kan komen. Hierop kunnen 
probleemloos doeltjes worden gestald. Dit 
gedeelte is heel onderhoudsvriendelijk.’

Verder werd de ballenvanger die tussen het 
voetbal- en het korfbalveld stond, verschoven. 
Boon: ‘Voorheen liep er vlak voor het clubhuis 
een onderhoudspad voor tractoren en ander 
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'Mensen kunnen 
nu voor het club-
huis met een 
drankje naar het 
korfbal kijken'
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materieel. Daar kon je dus niet rustig zitten om 
korfbal te kijken, al helemaal niet onder het 
genot van een drankje en hapje uit het club-
huis. Nu hebben we eerst het terras aangelegd 
en daarna pas het onderhoudspad. Mensen 
kunnen hun glazen en flesjes nu makkelijk 
terugzetten in de kantine in plaats van ze te 
laten slingeren. Op de vrijgekomen ruimte kan 
de vereniging picknickbanken neerzetten. Dat is 
goed voor de horeca-inkomsten. Als toeschou-
wer kun je dan vanaf het terras het veld zien en 
genieten van de wedstrijd.’

Meer inkomsten genereren
De club heeft zes seniorenteams, een junioren-
team en drie pupillenteams. Het is duidelijk dat 
de animo voor korfbal wel wat mag aantrekken, 
zeker bij de jeugd. Toch is het extra veld meer 
dan welkom. Eerder fuseerde KV Turbulas al met 
KV Eerbeek om te kunnen blijven bestaan. De 
fusievereniging heet KV Melynas. ‘Het ledenaan-
tal is nog niet stabiel, dus de club moet creatief 
zijn om inkomsten te genereren’, legt Boon uit. 
‘Op dit extra kunstgrasveld kunnen schoolkorf-
baltoernooien en regionale korfbaltoernooien 
worden gehouden, of sportevents worden gefa-

ciliteerd voor de nabijgelegen speelweide. De 
club kan de speelweide inrichten als tijdelijke 
camping, omdat de kleedkamers en het sani-
tair van het clubhuis kunnen worden gebruikt. 
Toernooien met overnachting behoren dan tot 
de mogelijkheden. Deze speelweide kan in de 
zomer ook als tijdelijk beachkorfbalveldje of 
volleybalveldje ingericht worden. Door creatief 
om te gaan met de bestaande ruimte, kan de 
vereniging de inkomsten realiseren die nodig 
zijn om de club te laten voortbestaan.’'Met het clublogo 

tussen de velden 
ben je als club 
uniek'

De oude situatie
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