Het Yanmar-stadion: nu nog kunstgras, volgend seizoen
natuurgras (foto: Ron Baltus)

‘Wij trekken ons eigen plan’
Almere City als eerste BVO van kunstgras naar natuurgras
Het deed een hoop stof opwaaien begin januari: de aankondiging van Almere City om over te stappen van kunstgras naar natuurgras. Algemeen
directeur John Bes deed die mededeling op de nieuwjaarsreceptie van de club. Het maakt van Almere City de eerste profclub die ‘teruggaat’ naar
natuurgras. John Bes: ‘De kunstgrasdiscussie heeft ons aan het denken gezet. Wij wachten echter niet op beslissingen van andere clubs of de
voetbalbond; wij trekken ons eigen plan.’
Auteur: Nino Stuivenberg

Over kunstgras in het betaald voetbal is de laatste maanden veel gesproken en geschreven. Tot
concrete daden kwam het tot nu toe maar zelden.
Almere City is de eerste betaaldvoetbalorganisatie
(BVO) die de daad bij het woord voegt en de overstap van kunstgras naar natuurgras maakt. Extra
bijzonder aan deze overstap is dat City sinds zijn
oprichting in 2005 (destijds als FC Omniworld) uitsluitend op kunstgras gevoetbald heeft. Komende
zomer komt er dus een einde aan dit tijdperk als
‘kunstgrasclub’.
Ambitie
Het roept vanzelfsprekend vragen op hoe een
kunstgrasclub als Almere City tot deze beslissing
gekomen is. Algemeen directeur John Bes geeft
ons tekst en uitleg: ‘Almere City is een jonge club
die nog volop in ontwikkeling is. We zitten intern
regelmatig bij elkaar om onze progressie door te
nemen en onze stip aan de horizon te bepalen.
Daarbij kwamen we tot de conclusie dat natuur-
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gras een belangrijk aspect is in het realiseren van
onze ambitie: promotie naar de Eredivisie.’ Bes
geeft toe dat de discussie over kunstgras in het
betaald voetbal daarbij ook een rol heeft gespeeld.
‘Die discussie heeft ons wel aan het denken gezet.
Er wordt bij clubs veel over gesproken en gespeculeerd, maar beslissingen blijven uit en zo blijf je in
rondjes draaien. Wij doorbreken die cirkel nu.’
Bes benadrukt dat hij persoonlijk niets tegen
kunstgras heeft. ‘Wij zien in het betaald voetbal nu
een ontwikkeling richting gras, en daar anticiperen
we op. Ik ben helemaal geen tegenstander van
kunstgras. Ik vind ook dat er in de discussie veel
argumenten aangehaald worden die niet helemaal
opgaan. Zo hoor je vaak dat het Nederlands voetbal achterloopt op de rest van Europa doordat een
aantal clubs in het betaalde voetbal op kunstgras
speelt. Maar als dit werkelijk een belangrijke reden
is voor de mindere sportieve prestaties, dan zullen
we ook naar de jeugdopleidingen moeten kijken.

Daar spelen de meeste teams namelijk nog
wekelijks op kunstgras.’
Geen hybride
Toen de beslissing om het kunstgras vaarwel te
zeggen eenmaal genomen was, kwam het volgende vraagstuk aan de orde: hybride- of natuurgras.
Almere City gaat voor honderd procent natuurgras
en dus niet voor hybride. Veel andere profclubs
doen dat wel. Almere heeft echter goede redenen
om op natuurgras te gaan spelen, legt Bes uit.
‘Hybride is voor ons zeker een afweging geweest,
maar gaandeweg het traject zijn we steeds meer
de voordelen gaan inzien van natuurgras. We hebben verschillende kenners geraadpleegd en zijn
uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat natuurgras de beste optie was.’ Als ik Bes vraag wie deze
kenners dan waren, noemt hij onder andere de
naam van Theo Ceelen. In het kader bij dit artikel
vertelt Theo Ceelen over het plan van aanpak dat
CSC Sport hierbij bedacht heeft.

3 - 2018

ACTUEEL

6 min. leestijd

CSC Sport is tevens de aannemer die de volledige
ombouw voor zijn rekening zal nemen. Bes licht
deze keuze toe: ‘We hebben vier à vijf partijen
gesproken, maar Ceelen is uiteindelijk de partner
geworden voor het hele project. CSC heeft hier in
het verleden ook onze kunstgrasvelden aangelegd.
We kennen ze eigenlijk uitsluitend als kunstgraspartij en waren daarom wat sceptisch. Na verschillende gesprekken hebben zij ons overtuigd van
hun kunnen op het gebied van natuurgras.’ Bes
noemt daarbij onder meer de ervaring die CSC
vorig jaar opdeed op Het Kasteel in Rotterdam.
Daar had het bedrijf de taak om een tijdelijk
natuurgrasveld aan te leggen en een kunstgrasveld
te verplaatsen.

‘Hopelijk kunnen we hiermee
de kunstgrasdiscussie een
bepaalde kant op duwen’

Theo Ceelen: ‘Een mooie uitdaging’
Theo Ceelen is namens CSC Sport nauw betrokken bij het project rond Almere City. Ceelen vertelt dat de keuze voor natuurgras in goed overleg tussen beide partijen gemaakt is. ‘Almere
City wil zich onderscheiden met innovatie en
ondernemen, wat geheel past bij de jonge stad
Almere. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
de omstandigheden in het Yanmar-stadion van
Almere City juist een goede kans bieden om dat
imago te bevestigen. Met natuurgras, gecombineerd met goed onderhoud en fieldmanagement, is dat mogelijk’, legt hij uit. ‘De hoogte
van de tribunes is beperkt, waardoor het veld
weinig schaduw krijgt en het gras dus veel zonlicht heeft. Bovendien ligt het stadion in de polder en heb je altijd wind, wat ook gunstig is.’ De
keuze van Almere City viel na een uitgebreide
afweging dan ook op natuurgras.
Natuurgras en hybridegras hebben beide specifieke voordelen, aldus Ceelen. ‘Je kunt met
een natuurgrasveld makkelijker corrigeren.
Daarnaast zijn aanpassingen zoals herbezoden
en het installeren van veldverwarming eenvoudig te realiseren. Een hybrideveld geeft daarentegen meer zekerheid en biedt een hogere
capaciteit. Hybride functioneert beter als de
groeiomstandigheden minder zijn. Natuurgras
vraagt ook intensiever onderhoud en fieldmanagement.’ Ceelen vervolgt: ‘De aanschafwaarde
van een hybrideveld ligt hoger dan van een
natuurgrasveld. Natuurgras heeft een hoger
onderhoudsbudget en de bespelingscapaciteit
is geringer. De keuze tussen natuurgras en
hybride is dus sterk afhankelijk van specifieke

Financiële plaatje
Een overstap naar natuurgras betekent vanzelfsprekend dat er aan de accommodatie van de
Jupiler League-club het nodige zal moeten veranderen. Het huidige kunstgrasveld wordt honderd
meter verderop het hoofdveld van de Almere City
Football Academy: een plek waar alle jeugdelftallen van Almere gaan spelen. Zij spelen nu nog
regelmatig in het Yanmar-stadion, maar wisselen
die thuisbasis dus in voor een andere bestemming.
Om de Academy meer aanzien te geven, krijgt
het veld ook een overdekte tribune. Daarnaast
krijgt het trainingsveld een upgrade. Bes: ‘We hebben nu al een natuurgrastrainingsveld naast het
stadion, maar dat gebruiken we alleen als we bij
uitwedstrijden op natuurgras spelen. Het doel is
om het niveau van het trainingsveld te verhogen,

omstandigheden, keuzen en ambities. Wij gaan
deze uitdaging met Almere City graag aan en
samen bouwen we een mooi resultaat.’
Almere City realiseert gelijktijdig met het
natuurgraswedstrijdveld een gelijkwaardig
trainingsveld. Het kunstgras zal worden verplaatst naar buiten het stadion en dienstdoen
als wedstrijd- en trainingsveld. Daarnaast realiseert Almere City nog een ‘zwaar’ trainingsveld.
Deze combinatie van velden ondersteunt de
keuze voor natuurgras op het hoofdveld. Het
totale concept biedt mogelijkheden met veel
capaciteit en diverse trainingsondergronden
gedurende het hele seizoen. CSC Sport is verantwoordelijk voor de realisatie van het natuurgrasveld en de ombouw van het kunstgrasveld,
evenals het onderhoud en fieldmanagement.
Almere City en CSC Sport werken met een vast
onderhoudsteam, dat wordt bijgestaan door
een aantal ervaren adviseurs.

zodat het veld van hetzelfde niveau wordt als ons
stadionveld.’
Almere City heeft de ruimte en mogelijkheden om
zijn accommodatie aan te passen. Bes erkent dat
de club daarmee in een luxepositie verkeert. ‘Veel
andere clubs kunnen deze beslissing niet nemen
omdat zij er de ruimte niet voor hebben. Wij
hebben die wel, waardoor de mogelijkheid er was.’
Een ander veelgenoemd euvel betreft de financiën:
veel clubs geven aan dat een overstap naar natuurgras te duur is. De ombouw van het stadionveld is
ook voor Almere City een flinke kostenpost. Bes:
‘Wij proberen ieder jaar budget te reserveren voor
de uitbouw of optimalisatie van onze accommodatie. Dit jaar gaat dat budget naar een nieuw veld.
Het betekent tevens dat we daardoor veel andere

John Bes, algemeen directeur Almere City (foto: Ron Baltus).
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Het hoofdveld gezien vanaf het andere doel (foto: Ron Baltus).

investeringen zullen moeten uitstellen. Daar moet
je keuzes in maken: het kan niet allemaal tegelijk.’

‘Wij zien in het betaald
voetbal een ontwikkeling
richting gras’

Initiatief nemen
Dat Almere City nu de eerste BVO is die overstapt,
maakt Bes trots. ‘Ik vind het mooi dat wij initiatief
kunnen en durven nemen. Hopelijk kunnen we
hiermee de kunstgrasdiscussie een bepaalde kant
op duwen.’ Hij heeft veel reacties gehad in de
afgelopen maanden. ‘Die zijn eigenlijk uitsluitend
positief. We krijgen reacties van supporters uit het
hele land. Ook andere clubs weten ons te vinden.
Zij zijn vooral benieuwd hoe we dit voor elkaar
gaan krijgen.’
In verschillende media werd de overstap van
Almere City gelinkt aan de beslissing van Ajax
om geen spelers meer te verhuren aan clubs met
kunstgras. Almere heeft immers regelmatig spelers
van Ajax gehuurd in het verleden. Bes doet die
verhalen af als onzin. ‘De Ajax-huur heeft hier niets
mee te maken. Dat zou ook heel kortzichtig zijn en
niet stroken met ons technische beleid. We maken
deze overstap puur op basis van onze intrinsieke
argumenten.’

Strakke planning
De overstap naar natuurgras vindt plaats in de
zomer van 2018. In een kleine drie maanden moet
het hele project gerealiseerd worden, aldus Bes.
‘Eind mei is de finale van de play-offs en die zouden we kunnen halen. Daarna kunnen de
werkzaamheden dus pas beginnen. De
voorbereiding van het eerste elftal begint op 1 juli;
dan moet in ieder geval het trainingsveld gereed
zijn. De jeugdelftallen beginnen iets later, eind juli,
dus dan moet het Academy-veld klaarliggen. De
eerste competitiewedstrijd spelen we op 17 augustus en we willen voor die tijd nog een oefenwedstrijd in het stadion afwerken, dus begin augustus
moet ook het stadionveld opgeleverd worden. Een
strakke planning, maar zeker haalbaar.’
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