De projectgroep. Achterste rij v.l.n.r. Robbin van Lenth (Pekkeriet), André Wolbrink (Greenfields),
Bertus Meijer (gemeente Dalfsen), Patrick Achtereeckte (Plann ingenieurs) en Bas Feijen (stagiair Plann ingenieurs).
Voor: Jan ter Steege (Plann ingenieurs) en André Hurink (VV Hoonhorst)

Waarin een kleine club
groot kan zijn
Vv Hoonhorst loopt voorop met nieuw hybrideveld
In de zoektocht naar meer speelcapaciteit koos
vv Hoonhorst niet voor kunstgras, maar voor
een hybrideveld – een primeur voor de
gemeente Dalfsen én voor de noordelijke
provincies. Vv Hoonhorst is immers één van de
eerste clubs in het noorden van het land die
over een hybrideveld beschikken. Nadat het
veld medio mei ingezaaid was, ging vakblad
Fieldmanager er op bezoek voor een reportage.
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Vv Hoonhorst is een kleine amateurclub met
300 leden, gelegen in het gelijknamige dorp.
Hoonhorst, onderdeel van de gemeente
Dalfsen in Overijssel, is een dorp dat zo’n 700
inwoners in de kern heeft wonen. Erg veel is dat
niet, maar deze kleine gemeenschap zit vol met
ambitie. Hoonhorst werd in 2010 verkozen tot
het duurzaamste dorp van Overijssel. Dat is in
het dorp zelf goed terug te zien, evenals bij de
plaatselijke voetbalvereniging. Vv Hoonhorst
beschikt over een modern clubgebouw met
zonnepanelen, dat geheel energieneutraal is.
Aan één ding ontbrak het de voetballers echter
nog: goede trainingsfaciliteiten. De elftallen
van vv Hoonhorst trainden altijd op kleine trainingsvelden; de twee volledige natuurgrasvelden van de club werden alleen voor wedstrijden gebruikt. Het tweede wedstrijdveld kampte

bovendien met veel wateroverlast. Daarom
wordt veld 2 van de club in de zomer van 2020
omgebouwd tot een hybrideveld.
Op bezoek bij de wethouder
De aanloop naar die aanleg had wel wat voeten
in de aarde, vertelt André Hurink, projectleider
namens vv Hoonhorst. ‘Na de opening van
de nieuwe kantine [in 2014, red.] hebben we
de leden gevraagd wat ze van de vereniging
vonden. Eigenlijk alles was positief, alleen de
trainingsfaciliteiten niet. Er werd hier getraind
op twee overgebleven driehoekjes. Als je een
eerste elftal met ambitie hebt, kan dat eigenlijk niet. Het voornaamste doel was daarom
de capaciteit te vergroten met een nieuw
tweede veld om wedstrijdgericht te kunnen
trainen. We wilden een veld waarop we genoeg

We bezoeken het nieuwe veld medio mei, net na de inzaai. De kunstsprieten zijn nog zichtbaar.
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trainingsuren kwijt kunnen.’ Samen met de
voorzitter trok Hurink naar de wethouder van
de gemeente Dalfsen. ‘Bij hem hebben we aangeklopt met de vraag: wat kunnen we doen?
Hij gaf aan dat er geen geld was voor kunstgras
en dat we met een creatief verhaal moesten
komen. Natuurgras gaf ons te weinig capaciteit,
maar kunstgras was niet nodig en hoefden we
ook niet. Dus werd het een hybrideveld, wat
bijna een ton goedkoper is dan een kunstgrasveld. Het heeft uiteindelijk wel een jaar of vier
geduurd voordat iedereen daaraan goedkeuring had gegeven.’
Pilotveld
Die wachttijd werd mede veroorzaakt doordat
de gemeente Dalfsen nog geen ervaring met
hybridevelden had. Bertus Meijer, uitvoerder
buitengebied van de gemeente Dalfsen, vertelt:
‘De gemeente heeft zeventien natuurgrasvelden en vijf kunstgrasvelden. Vv Hoonhorst is

‘De club heeft
straks een
trainingsveld waar
je ook wedstrijden
op kunt spelen’

Aannemer Pekkeriet, bezig met het grondwerk

straks dus de eerste club met een hybride mat.
Daarom wordt dit veld ook gezien als een pilot
in de gemeente, om eens te kijken hoe het
gaat: wat kan hybride hier toevoegen?
Vv Hoonhorst krijgt er in ieder geval meer
dan voldoende capaciteit mee.’ Of er meer
hybridevelden volgen als dit veld goed bevalt,
kan Meijer nog niet zeggen. ‘We hebben in de
gemeente kunstgrasvelden die bijna aan
renovatie toe zijn; hybride is dan een optie.
Het is altijd mogelijk, maar hangt ook af van het
budget van de gemeente.’
Toen er zekerheid was dat vv Hoonhorst een
hybrideveld zou krijgen, kreeg de club zelf
inspraak in de keuze voor de hybride toplaag.
Hurink: ‘Hybride is nog een vrij onbekend concept. Als je er met Google naar zoekt, vind je
ook slechte voorbeelden. Wij hebben daarom
samen met de gemeente een rondje gemaakt
langs hybridevelden in Gelderland en NoordBrabant, om verschillende matten te bekijken.’
Uiteindelijk viel de keuze op een Xtragrass-mat
van Greenfields.
Goede waterhuishouding
De gemeente Dalfsen schakelde Plann ingenieurs in om de aanbesteding te begeleiden.
Jan ter Steege van Plann ingenieurs vertelt: ‘Wij
hebben het bestek en de tekeningen opgesteld
en de voorbereidende onderzoeken uitgevoerd.
Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben we een scan gedaan om de ondergrond
te onderzoeken. Deze scan was de basis voor
de bewerkingen die in het kader van kwaliteit
uitgevoerd moesten worden. Vervolgens zijn in
goed overleg tussen de gemeente en de vereniging drie lokale aannemers uitgenodigd om
in te schrijven op dit project. Pekkeriet Dalfsen
kreeg de opdracht gegund. De gemeente heeft

zelf de leverantie en installatie van het veld
geregeld via Greenfields. Na de voorinstallatie hebben we opnieuw een scan gemaakt.
Vroeger nam je een aantal monsters verspreid
over het veld; daar kwam dan altijd een goed
gemiddelde uit. Een scan is een betere controle.’
Tijdens het ombouwproces is het veld tevens
voorzien van nieuwe beregening. Ter Steege:
‘Het veld wordt voorzien van vier strengen
beregening met elk zes sproeiers, dus totaal 24
sproeiers. Die sproeiers zijn per drie geschakeld,
zodat je heel precies kunt beregenen. Dat is
wel een vereiste voor dit type veld. Een goede
waterhuishouding, met de juiste beregening en
drainage, is essentieel bij een hybrideveld.’
Egale opbouw
Bij dit project is de bestaande toplaag van het
oude natuurgrasveld gebruikt. De installatie
van de hybridemat is gedaan door Greenfields
zelf. Namens de fabrikant is André Wolbrink bij
het project betrokken. Hij vertelt: ‘De Xtragrassmat hier is een directielevering. Bij de aanleg
hebben we zoveel mogelijk met bestaande
middelen gewerkt. De uniformiteit was ook
heel belangrijk: het veld moest een betere,
egale opbouw krijgen. Eerder waren er namelijk
problemen met de waterafvoer. De toplaag, die
uit veel verschillende grondsoorten bestond, is
daarom afgehaald; die hebben we verschraald.’
Volgens Wolbrink, die bij de aanleg van veel
hybridevelden in binnen- en buitenland betrokken was, is het nieuwe veld van Hoonhorst
best bijzonder. ‘In het noorden van Nederland
is Hoonhorst misschien wel de eerste onder de
amateurclubs met een hybrideveld. Voor de
levensvatbaarheid van een club als deze is het
heel belangrijk dat het gewenste aantal uren
gespeeld kan worden.’

Overzichtsfoto van het veld; op de achtergrond de oude trainingsdriehoek
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was een bewuste keuze.’ En zo waren er meer
eisen op het gebied van duurzaamheid, vertelt
Meijer. ‘Voor ons was het bijvoorbeeld belangrijk dat de bestaande toplaag hergebruikt werd.
En duurzame ledverlichting zat inbegrepen in
de aanbesteding. Veld 2 van Hoonhorst wordt
voortaan verlicht met ledlampen van AAA-Lux.
Daar willen we ervaring mee opdoen.’
Bij de aanbesteding werden alleen lokale aannemers uitgenodigd. Pekkeriet kreeg de opdracht.

Sleutel tot succes
Bij ons bezoek aan het veld in mei is de mat
net ingezaaid: eerst met veldbeemd, daarna
met Engels raaigras. Vanaf september kan erop
gespeeld worden. Nu is het opleveren van een
hybrideveld één stap, maar het onderhoud
achteraf minstens zo belangrijk. De gemeente
gaat het hybrideveld onderhouden onder begeleiding van André Wolbrink van Greenfields. ‘Het
onderhoud van een hybrideveld is op zich niet
anders dan bij natuurgras, maar je moet er wel
met een andere blik naar kijken’, aldus Wolbrink.
‘De toplaag moet je schraal houden en de
beworteling moet goed zijn; dat zijn belangrijke pijlers voor de levensduur van de mat en
voor het speelplezier. De club heeft straks een
goed trainingsveld, waar ook wedstrijden op
gespeeld kunnen worden.’

Vv Hoonhorst heeft duurzaamheid hoog in het vaandel
staan. Dat is ook aan het clubhuis te zien.

Bij de
aanbesteding
werden alleen
lokale aannemers
uitgenodigd

hybridemat heeft Pekkeriet niet aangenomen;
dat is rechtsreeks met de gemeente gegaan.
Voor de rest hebben wij wel alles aangenomen.
Ik moet het afkloppen, maar het is supergoed
gegaan. Op 30 maart zijn wij hier gestart met
de werkzaamheden. Het weer was gedurende
de aanlegperiode heel goed, waardoor alles
gesmeerd verlopen is.’ De installatie van de
beregening, de verlichting en de hybridemat
is uitbesteed, maar het grond- en zaaiwerk
doet de aannemer zelf. Ook de drainage en het
straatwerk heeft Pekkeriet aangebracht. Als het
veld groen is, komen er nog nieuwe doelen,
hoekvlaggen en ballenvangers op te staan.

Primeur
Voor de hoofdaannemer bij dit project,
Pekkeriet uit het nabijgelegen Dalfsen, was
de bouw van dit veld ook een kleine primeur.
Pekkeriet was voor het eerst hoofdaannemer
bij de aanleg van een hybrideveld. Robbin van
Lenthe, verantwoordelijk voor de calculatie en
projectbegeleiding bij Pekkeriet, vertelt: ‘Wij
hebben al veel kunstgras- en natuurgrasvelden
aangelegd, maar het coördineren van een hybrideveld was voor ons de eerste keer. Alleen de

Nadruk op duurzaamheid
Het uitnodigen van lokale aannemers was één
van de eisen die de gemeente Dalfsen stelde.
Meijer: ‘Wij zijn bij de gemeente bewust bezig
met duurzaamheid. Daarom hebben we voor
de aanleg alleen lokale aannemers uitgenodigd.
We willen niet dat er onnodig met veel grond
gesleept wordt; dat is niet duurzaam. Als je
alleen plaatselijke bedrijven uitnodigt, heb je
tijdens de aanleg veel minder transport. Dat

Trots
Ons bezoek aan vv Hoonhorst valt samen met
een overleg van de werkgroep, waarbij alle
betrokkenen aanwezig zijn. Zij kijken positief
terug op het gezamenlijke project. Voor het
dorp en de club is dit hybrideveld een aanwinst,
vertelt Hurink. ‘Op het gebied van duurzaamheid loopt het dorp echt voorop. Hoe is het
mogelijk in zo’n klein dorp, zou je je bijna afvragen. Maar als je creatief bent, wordt het wel
wat. Anders hadden we het nooit voor elkaar
gekregen. Ik verwacht dat er na de oplevering
wel clubs uit de omgeving zullen komen kijken,
zoals wij dat zelf bij andere hybridevelden in
Midden-Nederland gedaan hebben.’ Jan ter
Steege besluit: ‘Het hybrideveld is een aanwinst
voor dit mooie complex. De samenwerking met
de groep is erg goed bevallen: Plann ingenieurs,
Pekkeriet, de gemeente, Greenfields en de vereniging. We kijken er tevreden op terug.’
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