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Toen gemeentes nog gewoon geld hadden, was 

een nieuw kunstgrasveld niet zo ingewikkeld. 

Gewoon net zo lang zeuren en stukjes in de 

krant plaatsen tot de raad overstag ging. In de 

huidige economie lukt dat niet meer. Dit geldt 

ook in Apeldoorn, met als extra moeilijkheid dat 

deze stad zo’n beetje bovenaan staat in de lan-

delijke tekorten-toptien. Een iets te enthousiast 

grondbeleid bezorgde de gemeentelijke begro-

ting een tekort van ongeveer zeventig miljoen 

euro. Gelukkig had dat geen gevolgen voor het 

kunstgrasfonds.

Eigendom 

Het kunstgrasfonds is in zekere zin een vorm van 

privatisering. Clubs kunnen een verzoek indienen 

voor een lening en moeten nadat de lening is 

toegekend feitelijk hun eigen boontjes doppen. 

Niet voor de volle honderd procent, overigens. 

De clubs maken hun eigen keuzes en afwegin-

gen met betrekking tot merk en type veld, maar 

moeten dit wel laten beoordelen door de afde-

ling sport van de gemeente. Volgens wethouder 

Kruithof, die wij over dit onderwerp interviewen, 

is dat overigens niet veel meer dan een formali-

teit. Het zijn de clubs die beslissen. Het veld moet 

wel voldoen aan de eisen van Isa Sport en na 

aanleg worden gekeurd en gecertificeerd door dit 

instituut.

Kruithof: ‘De andere regel die hierbij geldt is: wie 

het eerst komt, het eerst maalt.’

De privatisering die samenhangt met het kunstgr-

asfonds is overigens niet de eerste. Veel clubs zijn 

bij eerdere privatiseringen al eigenaar geworden 

van grond en opstallen. Daarnaast besliste de 

raad in 2011 dat het sportveldenonderhoud geen 

kerntaak meer is voor de gemeente, laat staan 

dat medewerkers van de gemeente hier in uitvoe-

rende zin nog bij betrokken zouden zijn. 

Afbetalen

Alle Apeldoornse clubs kunnen in principe deel-

nemen in het fonds, al zijn er bij aanvang wel 

criteria opgesteld om prioriteiten te kunnen stel-

len. De gemeente voert wel een globale check uit 

of een club in staat is de jaarlijkse aflossing op te 

brengen. Kruithof: ‘Je moet dat niet zien in de zin 

van een accountantscontrole. Onze medewerker 

sport praat met de betrokken club, en als hij het 

idee heeft dat een club gezond is en voldoende 

draagkracht heeft om de last van de investering 

te dragen, dan kan een vereniging in principe 

meedoen.’ 

Kruithof gaat door: ‘Verder is het wel een zake-

lijke deal. Een vereniging zet zelf de handteke-

ning, en als betalingen achterblijven, dan zullen 

wij ingrijpen. Je kunt het ook ten opzichte van 

andere clubs niet maken om je dan flexibel op te 

stellen. Het blijft een zakelijke deal, waar clubs 
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zelf een handtekening voor zetten.’ 

Kruithof: ‘Ik begrijp ook best dat het voor een 

club een zware last kan zijn om ieder jaar weer 

de aflossing op te brengen. Zeker voor kleine 

clubs met een krappe begroting is dat lastig. 

Daarom is het goed om voor toekenning van een 

lening ook goed te kijken naar het toekomstper-

spectief van de vereniging.’ Kruithof noemt geen 

namen, maar een van de Apeldoornse verenigin-

gen blijkt inderdaad problemen te hebben om 

aan zijn verplichtingen te voldoen. 

De eerste tranche van het kunstgrasfonds 

bedroeg in 2008 drie miljoen euro. Hiermee zijn 

uiteindelijk elf velden aangelegd. Afgelopen sep-

tember heeft de raad op voorstel van wethouder 

Kruithof een extra ton in het fonds gestopt. 

Kruithof: ‘We hebben nu elf velden aangelegd en 

het fonds loopt langzaam leeg. Met deze extra 

100.000 euro en de betalingen van de clubs kun-

nen we weer verder en extra velden aanleggen.’

Klein is niet fijn

Ik spreek met Kruithof op het complex van de 

grootste sportvereniging van Apeldoorn. Deze 

omnivereniging, WSV, heeft ongeveer 2000 

leden en is daarmee veel groter dan de andere 

Apeldoornse clubs, die meestal niet boven de 

1000 leden uitkomen. Het lijkt niet geheel toeval-

lig dat Kruithof juist op deze locatie afspreekt. 

Van oudsher is Kruithof privé verbonden geweest 

met het veel kleinere WWNA en ook zijn kinde-

ren hebben daar altijd gevoetbald. Tegelijk ziet 

de wethouder dat het lastig is voor relatief kleine 

verenigingen om te investeren in hun facilitei-

ten. Kruithof erkent dat clubcultuur een groot 

goed is, maar ziet daarnaast ook het belang van 

schaalgrootte en de voordelen die dat op het 

gebied van rendement met zich meebrengt. Ben 

de Velde Harsenhorst is gastheer bij het interview 

met Kruithof en voorzitter van WSV. Hij geeft 

Het mysterie van het Apeldoornse kunst-

graskonijn

Op het Polytan kunstgrasveld van WSV wordt 

iedere avond – heel opvallend – net buiten 

het 16 metergebied een twee vierkante meter 

grote zware rubberen mat gelegd. Volgens 

voorzitter Ben de Velde Harsenhorst is met dit 

veld iets bijzonders aan de hand. Al verschil-

lende keren heeft een konijn precies op deze 

plek een gat gegraven in de kunstgrasmat. 

Een duur grapje. Iedere keer moet aan-

nemersbedrijf De Sallandse gebeld worden 

om een nieuw stuk kunstgras te leggen. 

Geschatte kosten per keer 1500,- euro. 

Daarom wordt nu iedere avond een rubberen 

mat op de bewuste plek gelegd. 

Heeft iemand vergelijkbare verhalen met 

konijnen, laat het ons weten. Maar geef ons 

ook een seintje als je denkt te weten wat hier 

aan de hand is. hein@nwst.nl 

Interview

In 2014 wordt gefuseerd met buurvereniging DNIJ.
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een voorbeeld. Zijn WSV heeft zoals gezegd bijna 

2000 leden en biedt naast voetbal ook basketbal, 

volleybal, badminton en dynamic tennis aan. De 

club heeft daardoor een jaarlijks budget van meer 

dan zes ton. Dit zal met ingang van het nieuwe 

jaar waarschijnlijk nog stijgen, omdat de vereni-

ging in onderhandeling is om de accommodatie 

van een nabijgelegen sportvereniging, DNIJ, over 

te nemen. Dit is een vereniging die op hetzelfde 

complex ligt als WSV en onder andere skeeleren, 

schaatsen en beachvolleybal aanbiedt. De vereni-

gingen DNIJ (De Nieuwe IJsbaan) en Apeldoorn 

Beach maken gebruik van die accommodatie en 

zullen dus als onderhuurder van WSV gaan optre-

den. Kruithof geeft aan dat dit soort ontwikke-

lingen meer zal gaan plaatsvinden in Apeldoorn: 

‘Apeldoorn heeft nu nog twee honkbalclubs en 

twee korfbalclubs. Ik heb er niets mee te maken 

en ga er niet over, maar…’ Kruithof stopt en lijkt 

daarmee met zoveel woorden te willen zeggen 

dat het verstandig zou zijn als deze clubs zouden 

fuseren.

Over het kunstgrasfonds is Kruithof bondig: ‘We 

hebben nu weer een ton in het fonds gestopt en 

als het ons goed bevalt, dan doen we dat over 

vijf jaar weer.’ 

'Voor toekenning van 

een lening kiken we naar 

het toekomstperspectief'
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