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Het verleden van Sportaal is bij de meesten 
in de sportveldensector wel bekend: eind 
2019 werd het sportbedrijf van de gemeente 
Enschede veroordeeld omdat de zorgplicht niet 
genoeg nageleefd werd. Sindsdien is er door de 
gemeente en het sportbedrijf veel werk verzet 
om daar verandering in te brengen. De voorbe-
reiding voor de renovatie van deze drie velden 
begon al in juni 2020. Tonnie Doek, teamleider 
buitensport bij Sportaal, legt uit: ‘We laten 
jaarlijks alle velden keuren. Dit keer bleek dat 
er drie velden gerenoveerd moesten worden. 
In het voortraject was er al veel discussie over 
de vraag welke infill we zouden gebruiken. Die 
discussie heeft wel een jaar geduurd.’

Rutger-Jan Hesselink, projectleider bij Sportaal, 
vult aan: ‘De gemeenteraad van Enschede heeft 
de wethouder opdracht gegeven om bij reno-
vaties alternatieven voor SBR te zoeken. Het 
uitgangspunt is om te kijken of de velden terug 
kunnen naar natuurgras. Zo niet, dan komt er 

kunstgras met alternatieve infill. Lukt dat ook 
niet, dan zou de laatste oplossing zijn om toch 
weer SBR te gebruiken, maar er is altijd wel een 
passend alternatief.’ Sportaal schakelde Plann 
ingenieurs in om dit traject te ondersteunen. 
Het adviesbureau begeleidde in het verleden 
al verschillende projecten voor Sportaal. 
Hesselink: ‘We werken hiervoor bewust samen 
met een externe partij; die heeft kennis die wij 
niet hebben. Dan is het fijn om te kunnen  
bouwen op een partner.’

Milieukundig en sporttechnisch onderzoek
Plann ingenieurs bood al in het voortraject 
ondersteuning bij de keuze voor nieuwe infill. 
Marcel van der Meer, projectleider bij Plann 
ingenieurs, vertelt: ‘De vraag was welke infill 
we zouden kiezen voor de te renoveren velden. 
Sportaal stelde een notitie op voor het college 
en de gemeenteraad. Uiteindelijk koos de 
gemeente voor kurk.’ Voor Enschede waren dit 
de eerste velden met kurk. De gemeente heeft 
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zeventien voetbalvelden in beheer, waarvan de 
kunstgrasvelden allemaal met SBR ingestrooid 
zijn, op één na: daar is EPDM aangebracht.
Toen de knoop rond de infillkeuze eenmaal 
doorgehakt was, begon Plann ingenieurs met 
het opstellen van het bestek. Het adviesbureau 
was ook verantwoordelijk voor het inventa-
riseren van de locaties; de drie velden lagen 
immers op verschillende sportparken. Van der 
Meer: ‘We hebben de constructie en bestaande 
ondergrond onder het veld op twaalf plaat-
sen per veld milieukundig en sporttechnisch 
onderzocht op kwaliteit en (sporttechnische) 
herbruikbaarheid. Ook is er nader onderzoek 
gedaan naar de bodem en de bermen.’ Bij de 
bermen was het uitgangspunt dat deze na de 
renovatie zouden voldoen aan de kwaliteit 
‘Wonen’. Bij alle drie de velden moesten de  
bermen daarom gesaneerd worden.

Problemen door duizendknoop
Bij de aanbesteding werd niet alleen de reno-

vatie van de velden meegenomen, maar ook de 
sanering van de omliggende bermen. Omdat 
Sportaal als uitgangspunt had dat iedereen een 
kans moest hebben om op het werk in te schrij-
ven, waren er zes deelnemers in de meervou-
dig-onderhandse aanbesteding, die op basis 
van de laagste prijs gegund werd. De gunning 
ging uiteindelijk naar CSC Sport-Greenfields.
CSC Sport-Greenfields begon medio juli met 
de uitvoering van het werk, onder toezicht van 
Plann ingenieurs, dat in deze fase de rol van 
directievoerder had. De drie velden, gelegen 
bij Zoutendijk (Avanti), Vogido en Rigtersbleek, 
moesten voor aanvang van het speelseizoen 
gereed zijn. Bij twee van de drie velden was dat 
ook haalbaar; alleen voor het laatste veld bleek 
meer werk nodig te zijn dan verwacht. Hier 
zorgde Japanse duizendknoop voor problemen.  
Vooraf was al bekend dat deze invasieve 
exoot aanwezig was, maar niet in welke mate. 
Uiteindelijk moest ruim 500 kuub grond met 
duizendknoopwortel afgevoerd worden, vertelt 

Van der Meer. ‘Het hele veld lag al open, dus 
we konden niet meer terug. Het is dan zoeken 
naar de beste en snelste manier om dit aan te 
pakken. Dat moest ook grondig gebeuren, want 
het geringste stukje duizendknoop kan op 
den duur al gaan woekeren.’ Nadat die grond 
verwerkt was, kon het werk hervat worden. Het 
veld werd begin november alsnog opgeleverd.

Schone lei
Met de oplevering van de velden beschikt 
Enschede over zijn eerste velden met kurk. 
De bermen zijn schoon en de velden hebben 
kantplanken, schoonlooproosters en filters in 
de kolken: er wordt begonnen met een schone 
lei. Doek: ‘We gaan de velden nu goed moni-
toren. Onze eigen onderhoudsploeg krijgt een 
cursus over het omgaan met kurkvelden.’ Hij 
kijkt met een goed gevoel terug op de samen-
werking binnen dit project. ‘We hebben hier 
gezamenlijk een mooi product neergelegd. De 
relatie met Plann is gewoon goed; we kunnen 
alles tegen elkaar zeggen en dat waardeer ik 
enorm.’ Hesselink vult aan: ‘Uiteindelijk werk 
je toe naar een eindproduct voor de sporters; 
daar doen we het voor. Wat dat betreft hebben 
wij een faciliterende rol. Tot nu toe hebben we 
nog geen negatieve geluiden over de velden 
gehoord; dat is een goed teken.’

Communicatie
Door alle extra factoren was dit project  
allesbehalve een geval van ‘mat eraf, mat erop’. 
Van der Meer: ‘Communicatie is bij dit soort 
projecten heel belangrijk. Voor ons zijn sanerin-
gen ook geen dagelijkse kost, maar ze komen 
wel steeds vaker voor. Dan moet je als adviseur 
snel kunnen schakelen en dat is één van onze 
sterke punten. Verder is Sportaal een opdracht-
gever die zelf meekijkt tijdens het project; dat 
maken we weleens anders mee. Het is altijd 
goed als een opdrachtgever zelf ideeën heeft; 
dan kom je direct tot een goed eindproduct en 
voorkom je dat je pas achteraf achter bepaalde 
zaken komt.’
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maar komen steeds vaker voor; dan 
moet je daar snel op inspelen’
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