Het nieuwe kunstgrasveld bij vv Wacker

Kunstgras in de dorpen
biedt Drentse
verenigingen continuïteit
Acht kunstgrasvelden aangelegd in De Wolden en Hoogeveen
De gemeenten Hoogeveen en De Wolden
brachten in het voorjaar van 2019 een
gezamenlijke opdracht op de markt voor de
realisatie van acht kunstgrasvelden. Op zeven
locaties is een nieuw kunstgrasveld aangelegd
en op één sportpark een veld gerenoveerd.
Goed voor de capaciteit, maar vooral voor de
continuïteit van de verenigingen in De WoldenHoogeveen.
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De gemeenten Hoogeveen en De Wolden zijn
buurgemeenten in het zuiden van de provincie Drenthe. Sinds 2015 zijn deze gemeenten
ambtelijk gefuseerd en werken zij samen als
één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie
De Wolden Hoogeveen, die voor de afzonderlijke colleges van B en W en gemeenteraden
werkt. Zowel in Hoogeveen als De Wolden deed
de gemeente de afgelopen jaren onderzoek
naar de aanleg van meer kunstgrasvelden.
Uiteindelijk werd besloten dat er in Hoogeveen
vier nieuwe kunstgrasvelden aangelegd zouden
worden en in buurgemeente De Wolden drie.
Gezamenlijke opdracht
Fokke Bijker is projectleider bij de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden
Hoogeveen en leidde ook het project van de
nieuwe kunstgrasvelden. De velden waren hard
nodig, vertelt hij: ‘In de gemeente Hoogeveen
loopt een project “kunstgras in de dorpen”. Dit
project is erop gericht om sportparken beter
toegankelijk te maken. Clubs hadden vaak
kapotgelopen grasvelden in de winter en gaven
aan behoefte aan kunstgras te hebben. De

gemeente Hoogeveen heeft na een lang traject
ingestemd met de aanleg van vier velden, mits
de verenigingen zelfwerkzaamheid laten zien.’
In De Wolden was de situatie vergelijkbaar.
‘Daar liep zijdelings een soortgelijk project, met
als doel de behoefte aan kunstgras te inventariseren. De Wolden heeft de aanleg van drie
velden toegezegd, mits de clubs ook zelf investeerden en zelfwerkzaamheid lieten zien.’
De gemeenten besloten gezamenlijk een
opdracht uit te zetten voor de realisatie van
acht kunstgrasvelden, waarvan zeven nieuwbouw en één renovatie. De contracten werden
opgesteld door Plann ingenieurs. Bijker: ‘In het
voorjaar van 2019 hebben we deze opdracht in
de markt gezet. Het contract bestond uit twee
delen. Deel een betrof twee velden bij Pesse en
Elim, die in 2019 als eerste aangelegd moesten
worden. Dit was een vrij standaard RAW-bestek.
De vervolgopdracht, conform raamovereenkomst, was voor de overige vijf nieuwe kunstgrasvelden. Hier waren een aantal voorwaarden
aan verbonden.’
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De velden zijn
buiten het
speelseizoen
aangelegd
Betonplaten van Zwaagstra houden de infill binnen de omheining.

Meedenken met de markt
Een van de voorwaarden in de raamovereenkomst was dat de vijf velden van de tweede
fase buiten het hoogseizoen aangelegd zouden
worden, in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020. Bijker legt uit: ‘We krijgen vaak
signalen uit de markt dat het erg druk is in de
vakantieperiode. Wij hebben gemeend ruimte
te moeten bieden buiten dat seizoen, en dat
is verwerkt in de opdracht. Er zaten bepaalde
plussen en minnen in de overeenkomst. Lukte
het om alles buiten het seizoen te renoveren,
dan kregen de gemeenten in ruil daarvoor
korting. Werken in het najaar of voorjaar betekende wel wat meer risico vanwege de weersomstandigheden. Gelukkig heeft dit positief
uitgepakt.’

aliseerd in 2019 en nog eens vier in 2020. Het
zijn allemaal velden van het type Dura Force
XSL met TPE Durasoft als infill. Alle velden in
de regio zijn dus identiek en hebben dezelfde
opbouw. Domo Sports Grass was hier hoofdaannemer; we hebben een deel van het werk
neergelegd bij Hofmeijer als onderaannemer.
Zij hebben het grondwerk en civielwerk gedaan
onder toezicht van onze projectleider Wilbert
Hogeweij. Domo Sports Grass was verantwoordelijk voor het leveren en installeren van de
kunstgrasvelden en de bijbehorende inrichtingsmaterialen.’ Alle velden zijn inmiddels
nieuw opgeleverd en zijn door Ovi-Enschede
voorzien van ledverlichting. ‘De verenigingen
kunnen hier dus een goede tien jaar mee vooruit’, aldus Reinds.

Identieke velden
De gunning van de complete opdracht ging
naar Domo® Sports Grass. Namens het bedrijf
vertelt Bas Reinds: ‘Wij hebben vier velden gere-

Volgens Bijker is er bewust voor gekozen om
alle velden in de gemeenten exact dezelfde
opbouw te geven. Bijker: ‘Alles wat er nu ligt,
komt van Domo Sports Grass, met TPE-infill,

Ook looppaden en het hekwerk zijn vernieuwd.

een vrij korte vezel en aangelegd op shockpad.
Bij de uitvraag werden er door de markt ook
prima alternatieven aangeboden, maar Domo
Sports Grass kreeg de opdracht dankzij een
scherpe aanbieding.’ Diverse verenigingen
in Hoogeveen en De Wolden hebben nu
een Domo Sports Grass-kunstgrasveld met
TPE. Vv Vitesse ‘63 was in 2018 de eerste
club, begin 2019 volgden Elim en Pesse
(fase 1 van deze opdracht) en daarna de vijf
veldenbij Hodo, Hollandscheveld, vv Wacker,
Ruinerwold en Ruinen. Een kunstgrasveld bij
vv Noordscheschut dat aan renovatie toe was,
is ook door Domo Sports Grass gerenoveerd.
Bijker: ‘Dat hebben we meegenomen bij deze
klus, maar wel met een apart offertetraject. De
renovatievoorwaarden wijken toch wat af van
de voorwaarden voor nieuwe aanleg. We kozen
er bewust voor om met dit veld op dezelfde
koers verder te gaan.’

Voor kleine clubs is kunstgras belangrijk om continuïteit te kunnen bieden.
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gaat er niet om dat een kunstgrasveld leuk is
om op te spelen; zonder kunstgras voetbalt over
tien jaar iedereen in Meppel. De gemeenteraad
is op bezoek geweest voor een informatieavond; we wisten hen ervan te overtuigen dat
kunstgras belangrijk is voor de toekomstvastheid van de verenigingen. De gemeente besloot
daarop het grootste deel te financieren en wij
als verenigingen leggen 50.000 euro in. Doordat
de aanbesteding samen met Hoogeveen was
uitgeschreven, kon Domo Sports Grass een aanbieding doen met volumevoordeel.’

Overzichtsfoto van de mat bij vv Wacker

Alle velden hebben
dezelfde opbouw
en zijn ingestrooid
met TPE
Serieuze gesprekspartner
In dit project werd veel overlegd tussen de
gemeenten en de voetbalverenigingen.
Steef van Baalen was contactpersoon voor de
gemeente namens de drie verenigingen in
De Wolden – vv Wacker, Ruinerwold en Ruinen.
Hij was voorheen bestuurslid bij vv Wacker en
begeleidde al eerder een traject voor de nieuwbouw van kleedkamers. Het bestuur vroeg hem
dan ook om met de gemeente het gesprek aan
te gaan over de mogelijke realisatie van kunstgras. Van Baalen: ‘In een speciale werkgroep
zaten vertegenwoordigers van het bestuur en
terreinbeheer uit alle drie de verenigingen.
Namens de groep heb ik het proces begeleid.
Het leuke aan zo’n samenwerking met drie verenigingen is dat je alle kennis bij elkaar brengt.
Elke vereniging heeft wel connecties of kennis
waar je iets aan hebt, en alles bij elkaar heb je
dan wat je nodig hebt. Zo word je een serieuze

gesprekspartner voor de gemeente.’
Vv Wacker had tweeënhalf veld tot zijn beschikking en dat was te weinig, legt Van Baalen uit.
‘Wij hebben vier seniorenelftallen en twintig
jeugdelftallen. Met name in de slechte tijd van
het jaar hadden we vaak te natte of bevroren
velden, dus werden regelmatig alle wedstrijden
tussen december en februari afgelast.
De vereniging kon steeds minder kwaliteit
aanbieden. Na de winterstop zag je dat andere
teams gewoon fitter waren, want die hadden
doorgetraind. Die continuïteit kon onze club
niet bieden.’ Daar komt bij dat de vereniging
een sociale functie heeft in het dorp; ook die
viel in de wintermaanden weg. Wat de club ook
miste, waren de kantine-inkomsten. Voor een
kleine club als vv Wacker is de kantine-omzet
de helft van de inkomsten. Bij afgelastingen en
doordeweekse inhaalwedstrijden is die kantineomzet een stuk lager. Een kunstgrasveld was
daarom hard nodig.
Volumevoordeel
De gemeente vroeg elke vereniging om grofweg 150.000 euro bij te dragen. Voor kleine
verenigingen is dat een significant deel van de
jaaromzet; daarom sloegen zij de handen ineen.
Van Baalen: ‘Vanwege ons gezamenlijke belang
konden we samen optrekken en een kostenbesparing realiseren die ons als vereniging weer
ten goede kwam. We hebben zelf een voorstel
bij de gemeente neergelegd. Het uitgangspunt
is dat kunstgras geen luxe is, maar belangrijk
voor kleine woonkernen in landelijk gebied. Het

Geluk bij een ongeluk
Vv Wacker was één van de clubs waar de aanleg
van het kunstgrasveld buiten het hoogseizoen
zou plaatsvinden. Normaal gesproken is dat
behelpen voor een club, maar toen stak het
coronavirus de kop op. De aanleg van het veld
startte exact in het weekend dat de competitie
stilgelegd werd, dus ondervond de club geen
enkele hinder. ‘Een geluk bij een ongeluk’,
vertelt Van Baalen. ‘We hebben die tijd goed
kunnen gebruiken. Toen we in september
weer open mochten, lag de accommodatie er
perfect bij. Dat is mede te danken aan Domo
Sports Grass en onderaannemer Hofmeijer die
hierin een rol hadden. Zij hebben een oud hek
opnieuw laten plaatsen en het pad naar het
veld iets breder gemaakt. Het is een mooi kunstgrasveld geworden dat goed bij de accommodatie past, en dat zien we ook bij Ruinen en
Ruinerwold.’
Ook opdrachtgever Fokke Bijker kijkt positief
terug op het project. ‘Alles is volgens planning
verlopen. We hebben meerdere contracten
op de markt gezet. Het lastige is dat veel van
het werk weersafhankelijk is; in het najaar en
voorjaar neem je toch wat risico. Maar Domo
Sports Grass heeft daar als aannemer goed op
ingespeeld. Het was een positieve ervaring voor
ons.’ Die terugkoppeling krijgt hij ook van de
verenigingen. ‘Je ziet dat mensen liever op gras
voetballen, maar trainen op kunstgras wordt
wel gewaardeerd. We hebben veel positieve
reacties gehad uit de verenigingen. Zij zijn erg
blij met de manier waarop het veld speelt en
maken er volop gebruik van.’
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