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Haal het maximale uit je  
tennisbaan met Antea Group

Ontwerp, vergunningen, financiën,  
planning en de aanleg: nieuwbouw of 
renovatie van tennisbanen is een klus 
waarbij veel komt kijken. Daarnaast 
vragen we steeds meer van onze tennis-
banen. Betere bespeelbaarheid, langere 
levensduur, efficiënt in onderhoud. 

Goed om te weten dat Antea Group  
tennisverenigingen én gemeenten  
ontzorgt bij deze opgave. We zijn al ruim 
zestig jaar actief als ontwikkelaar en  
bouwer van tennisbanen. Van topbaan 
tot recreatieve baan: tennisverenigingen 
in heel Nederland maken gebruik van 
onze tennissystemen. En in de meeste  
gevallen hebben we ook voor het ont-
werp en de aanleg ervan gezorgd. 

Denkt u na over nieuwbouw  
of renovatie van tennisbanen?  
Win eens vrijblijvend advies in  
bij één van onze specialisten 

Contactpersoon:
Jaap Schuurman
T: (06) 53 41 87 47
E: jaap.schuurman@anteagroup.com 
www.anteagroup.nl/sport 

Hoe hebben jullie deze klus geklaard?
‘De aanleg van 14 tennisvelden is geen productiewerk: de banen komen niet kant en klaar 
uit een fabriek rollen. Het vergt veel denkwerk en overleg. De belangrijkste ingrediënten 
waren een goede voorbereiding en een nauwe samenwerking. Bijna elke week hadden 
we als vereniging een bouwteamvergadering met de mensen van Antea Group. Dit zorgde 
ervoor dat we obstakels snel signaleerden en oplossingen konden bedenken. We wilden 
bijvoorbeeld nieuwe lichtmasten installeren, bij de aanleg van de velden is hiermee  
meteen rekening gehouden. Daarnaast heeft Antea Group alles op alles gezet om per  
1 april 10 banen speelklaar te krijgen. Echt een prestatie’

En nu..?
‘We stonden jarenlang bekend als die vereniging waar je na een regenbui het langst moest 
wachten om de baan weer op te kunnen. Nu is dat andersom. Wij zijn de vereniging waar 
je na een buitje het snelst de baan weer op kunt. Soms al binnen 10 minuten. Daar zijn we 
trots op. We hebben 14 tiptop banen. En we doen er ook écht alles aan om die kwaliteit 
zo hoog mogelijk te houden. We hebben onze groundsman meer uren gegeven om deze 
banen zo goed mogelijk te onderhouden.’

En qua toekomstperspectief? 
‘We hopen dat we na dit seizoen leden terugwinnen. De voortekenen zijn veelbelovend. 
We hebben onlangs ons jaarlijkse open tennistoernooi gehouden, hier kwamen beduidend 
meer mensen op af dan voorgaande jaren. En niet onbelangrijk, de huidige leden zijn erg 
blij met de nieuwe banen. Daarnaast willen we ons seizoen twee maanden verlengen  
naar acht maanden. We hebben als vereniging een enorme sprong voorwaarts gemaakt. 
Het is een investering die het dubbel en dwars waard is.’

Maar dat mocht natuurlijk niet te lang duren…
‘We wilden koste wat het kost voor de start van het nieuwe seizoen een bespeelbare  
accommodatie hebben. Dit betekende dat we geen tijd te verliezen hadden. De gemeente 
stelde in december een subsidie beschikbaar, als vereniging kregen wij bij dit project het 
stuur in handen. Erg fijn, want zo konden we sturen op kwaliteit. We hadden al offertes 
aangevraagd: Antea Group deed de beste en meest complete aanbieding. We kozen voor 
het Prestige Gravel-systeem. Banen op afschot met fijner gravel: beter voor de drainage én 
uitstekende speleigenschappen. Daarna zijn we met Antea Group om tafel gegaan om onze 
plannen te realiseren…’

Het water stond tennisvereniging A.L.T.C. Aemstelburgh uit Amstelveen eind vorig jaar aan de lippen.  

Letterlijk en figuurlijk. De veertien banen en twee minibanen op het tennispark stonden na een buitje in  

‘no time’ onder water. In augustus werden ze niet meer droog, er kon helemaal niet gespeeld worden.  

Voorzitter Victor Frequin: ‘Een onhoudbare situatie.’ 

Hoe zag jullie situatie er vorig  
jaar uit?
Frequin: ‘Ons bestaansrecht als tennisvereni-
ging stond op het spel. Door slechte drainage 
en een lage ligging van ons tennispark, ston-
den onze tennisvelden na een klein regen-
buitje onder water. En in augustus werden  
ze niet meer droog. Je moet je voorstellen: 
dat nieuws zingt rond in Amstelveen. Het was 
logisch dat een deel van onze 1.250 leden zei: 
we gaan maar eens ergens anders kijken.’ 

Werk aan de winkel dus
‘Absoluut. We hebben de noodklok geluid 
bij de gemeente, de eigenaar van het park. 
Gelukkig erkende men ons probleem. In het 
najaar hebben we Antea Group onderzoek 
laten doen. De conclusie was helder: de 
waterberging en de afvoercapaciteit waren 
onvoldoende, de oude drainage voldeed niet 
meer en we hadden banen op afschot nodig 
met een nieuwe gravellaag.’

Over Prestige Gravel 

Met Prestige Gravel kunnen tennis-
verenigingen sinds kort kiezen voor een 
innovatieve gravelbaan die het outdoor 
tennisseizoen aanzienlijk verlengt.  
Prestige Gravel is een honderd procent 
gravelbaan die beschikt over waterdoor-
latende en -vasthoudende eigenschap-
pen. Hierdoor is het mogelijk om vrijwel 
het hele jaar door buiten op gravel te  
spelen. Door een combinatie van  
drainage en afvoer via lijngoten is de 
baan na een bui snel weer bespeelbaar. 
Prestige Gravel is een initiatief van  
Antea Group en Rekre Sport. 

Aemstelburgh kiest voor Prestige Gravel:

‘We zijn nu de vereniging 
waar je het snelst de baan weer  

op kunt na een bui’ 

‘Met Prestige Gravel kunnen 
we het seizoen verlengen 

van 6 naar 8 maanden’

advertorialadvertorial

Opening 25 juli, vlnr: Rolf Thung, Voorzitter KNLTB. Peter Bot, Wethouder Sport Amstelveen.  
Mirjam van ‘t Veld, Burgemeester Amstelveen. Victor Frequin, Voorzitter A.L.T.C. Aemstelburgh.
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Met dank aan de sponsors Jean Heybroek, Melspring en DLF, heeft de 

jury op donderdag 26 november 2015, Henrie Bekkers van de gemeente 

‘s-Hertogenbosch uitgeroepen tot Fieldmanager of the Year 2016. Daarnaast 

ontving Ron de Mol van KYBYS Contracting de award voor High Potential 

2016, de prijs voor aanstormend talent op de sportvelden. De uitreiking vond 

plaats in het Inspyrium in Cuijk, tijdens de negende editie van het Nationaal 

Sportvelden Congres.
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F i e l d m a n a g e r 
o f  t h e  y e a r

Wij feliciteren
Henrie Bekkers
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60 De club als 
bouwheer én 
opdrachtgever, maar 
zonder gemeente 
lukt het niet

De trend is onmiskenbaar. Clubs zullen in de toekomst een grotere rol gaan 

spelen bij de aanleg van nieuwe velden. Een mooi voorbeeld wordt gevormd 

door de clubs IFC en ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht, die samen twee kunstgras-

velden realiseerden op Sportpark Schildman. Vakblad Fieldmanager praat met 

alle betrokkenen: de gemeente, clubbestuurders, de aannemer en de kunstgras-

fabrikant. www.fieldmanageroftheyear.nl

Met dank aan de sponsors Jean Heybroek, Melspring en DLF, heeft de 

jury op donderdag 26 november 2015, Henrie Bekkers van de gemeente 

‘s-Hertogenbosch uitgeroepen tot Fieldmanager of the Year 2016. Daarnaast 

ontving Ron de Mol van KYBYS Contracting de award voor High Potential 

2016, de prijs voor aanstormend talent op de sportvelden. De uitreiking vond 

plaats in het Inspyrium in Cuijk, tijdens de negende editie van het Nationaal 

Sportvelden Congres.

2 0 1 6
F i e l d m a n a g e r 
o f  t h e  y e a r

Wij feliciteren
Henrie Bekkers

Adv_Fieldmanager of the Year_winnaar.indd   1 07/12/15   12:30



6 www.fieldmanager.nl

Kunstgrasveld AZ heeft voeten 
in aarde

Met het kiezen van Sportpark Kalverhoek in 

Wijdewormer dachten velen dat het hoofd-

pijndossier van het trainingscomplex van AZ 

eindelijk gesloten zou worden. Maar al snel 

bezorgde de slechte bodem op het terrein 

de betrokkenen nieuwe hoofdbrekens. De 

oplossing werd gevonden in de Supersub. 

Deze onderbouw brengt nu permanent de 

gewenste stabiliteit.

Multifunctionele bodemverbeteraar

De Topchanger van VGR Groep, die nat zand toe-

voegt aan de green voor een betere afwatering, is 

praktijkrijp. Bijzonder is dat de machine, naast deze 

bewerking, nog veel meer kan, zoals het toevoegen 

van mestsoorten, zeolieten en andere bodemver-

beterende middelen aan de bodem en het wijzigen 

van het organischestofgehalte (OS-gehalte) van de 

bodem. In 2015 won de TopChanger in Engeland de 

Whatkit Award.
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Fieldmanager -een uitgave van NWST NeWSTories 
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

150 procent gras, 100 procent natuur, 
maar evengoed de mooiste mat die je ooit 
gezien hebt

Hybride constructies lijken de laatste tijd in opmars. De 

laatste twee jaar zijn er weer beduidend meer velden 

aangelegd dan daarvoor. Mede daarom komen er ook 

nieuwe – soms zelfs heel bijzondere – constructies op de 

markt. 

Inspirerend Nationaal Sportvelden Congres 2015 
in Inspyrium te Cuijk 

Op 26 november werd door vakblad Fieldmanager het Nationaal Sportvelden 

Congres gehouden in het congrescentrum Inspyrium in Cuijk. Het thema dit jaar 

was Sport in de Groene Stad. ‘s Avonds vond voor de zesde keer op rij de verkie-

zing van de Fieldmanager of the Year plaats. De winnaar voor 2016 was Henrie 

Bekkers van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

24
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John Deere lanceert 
nieuwe robotmaaiers
John Deere presenteert in 2016 een nieuwe gene-
ratie robotmaaiers: de Tango E5-serie II. Dit nieuw-
ste model heeft onder andere een nieuwe bestuur-
dersinterface en slimmere navigatietechnologie. 
Een van de verbeteringen is de forward technology, 
die het bochtengedrag van de maaier verbetert. 
Dankzij een nieuwe sensor kan de maaier over het 
gras navigeren. Wanneer hij de verborgen begren-
zingsdraad nadert, buigt hij af voordat de draad is 
bereikt. Deze constante beweging is vooral op hel-
lingen en in de buurt van de begrenzingsdraden 
van belang; slimmere navigatie leidt tot minder 
slijtage en een betere dekking van het gazon. De 
nieuwe machine werkt op een lithium-ion-accu die 
vermogen levert voor een grasoppervlak tot 2200 
m² (0,22 hectare). De robotmaaier weet wanneer 
het tijd is om op te laden en rijdt automatisch naar 
het oplaadstation. 
De maaier komt langzaam op gang en versnelt 
geleidelijk tot zijn normale snelheid. Dit helpt 
slijtage van het gazon en het risico van slippen 
op natte grond te verminderen. Er is een nieuwe 
standaardinstelling, waardoor de maaier op drie 
snelheden kan werken: van 36 tot 44 cm/s. Bij het 
maaien op hellingen zorgen een verbeterde hel-
lingcompensatie en een iets lagere snelheid ervoor 
dat de maaier aan de voet van de helling en op de 
top hetzelfde maait.
De robotmaaier werkt binnen de grenzen die wor-
den gevormd door verborgen draden die worden 
gelegd en eenvoudig kunnen worden verplaatst.
De Tango E5-serie II-maaiers zijn vanaf 2016 ver-
krijgbaar.

Ernst Bos start met 
Praktijkcentrum Sport 
& Golf
Ernst Bos, bij de meesten vooral bekend als 
docent van IPC, maar sinds ongeveer een jaar op 
eigen benen, start met een nieuwe activiteit: het 
Praktijkcentrum Sport & Golf. Dit opleidingscen-
trum is een nieuwe aanbieder van trainingen en 
cursussen op het gebied van onderhoud en beheer 
van sportvelden en golfbanen. Omdat niet ieder-
een dezelfde opleidingsbehoefte heeft, zijn de 
modules en veel van de lesdagen en praktijkcom-
ponenten ook los te volgen. Ook toetsen en beoor-
delingen voor een certificaat zijn losgekoppeld. Zo 

kan een opleidingspakket naar eigen wens worden 
samengesteld. Naast het aanbod voor profes-
sionals zijn specifieke trainingen ontwikkeld voor 
vrijwilligers, zowel op uitvoerend als bestuurlijk 
niveau. De trainingen en cursussen worden waar 
mogelijk regionaal verzorgd op een golfbaan of 
buitensportcomplex. De beperkte groepsgrootte, 
de praktijk onder handbereik en veel 'hands-on' 
staan borg voor een hoog rendement. Voor wie 
een heel eigen programma wil, is incompany-
maatwerk altijd bespreekbaar.

Dijksma streeft naar 
inwerktreding verbod 
op 1 maart
Het aftreden van Wilma Mansveld als staatssecre-
taris van Infrastructuur en Milieu lijkt vooralsnog 
geen invloed te hebben op het toepassings-
verbod van gewasbeschermingsmiddelen. Als 
het aan Sharon Dijksma ligt, wordt het nieuwe 

Ajax neemt Pogo 
Turf Pro in gebruik
Martin Brummel, fieldmanager bij Ajax, maakt 
vanaf heden samen met zijn team gebruik van 
de Pogo Turf Pro op sportpark De Toekomst. 
Ajax zet hiermee een forse stap in het optima-
liseren van de velden. Door het monitoren van 
bodemvocht, EC, zout en bodemtemperatuur 
wordt de ontwikkeling van het gras bewaakt 
op ieder gewenst moment en elke gewenste 
locatie. De nieuwe green deal is voor Ajax een 
extra aanleiding om gebruik te maken van de 
Pogo en het analyse- en beheersysteem. ‘Beter 
nu al beginnen met de green deal en zo erva-
ring opdoen, dan op het moment dat het wet-
telijk verplicht wordt. De Pogo is hiervoor een 
ideaal en eenvoudig toepasbaar systeem’, aldus 
Martin Brummel.
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beleid gewoon van kracht op 1 maart. Dat meldt 
de onlangs aangestelde staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede 
Kamer. Volgens Dijksma is de inwerktreding van 
het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en bio-
ciden op 1 maart nog altijd haalbaar. Dijksma zegt 
het ontwerpbesluit op 1 december aan de Raad 
van State voor te leggen.
Dijksma refereert in haar brief ook aan het EFSA, 
dat onlangs stelde dat glyfosaat níet kankerver-
wekkend is. Ze benadrukt dat de herbeoordeling 
van glyfosaat door de EU losstaat van het besluit. 
De conclusie van het EFSA is niet van toepassing, 
omdat door het Besluit gewasbeschermingsmidde-
len en biociden geen specifieke stoffen of stofgroe-
pen worden gereguleerd.

Frank van der Peet 
benoemd tot 
voorzitter BSNC
Met tweeëntwintig stemmen voor en elf tegen 
werd Frank van der Peet op 20 november 
benoemd tot voorzitter van de BSNC. Van der Peet 
is hoofd Sportvoorzieningen bij de gemeente Den 
Haag én al enige jaren actief als voorzitter van de 
commissie Kunstgras bij de BSNC. Hij neemt het 
stokje over van Pleun Lok, die na vijf jaar afscheid 
neemt.
Tijdens de ledenvergadering waren er veel loftui-
tingen voor de vertrekkende voorzitter. Van der 
Peet: 'We zijn Pleun ontzettend dankbaar voor zijn 
inzet. Hij was echt een ideale voorzitter. Hij kent de 
wereld van de sport- en cultuurtechniek door en 

door, was een betrokken voorzitter die enorm veel 
tijd, energie en inzet heeft gestoken in de BSNC. Hij 
heeft onze vereniging op een voortreffelijke wijze 
door een roerige tijd geloodst.' De nieuwe voorzit-
ter legt in zijn toespraak uit waar het om draait bij 
de BSNC: 'Wij gaan ons als BNSC nog meer richten 
op de inhoud. Dat betekent dat we voor andere 
partijen een kennispartner zijn, die meedenkt van-
uit de inhoud. We doen dus niet aan belangenbe-
hartiging voor afzonderlijke groepen leden, zoals 
aannemers of gemeenten. Om als kennispartner 
van nog meer toegevoegde waarde te zijn, investe-
ren we verder in het ontwikkelen en delen van ken-
nis, innovatie én ontmoeting. Dat doen we in de 

volle breedte binnen onze vereniging. Bovendien 
bundelen we ook de diverse bloedgroepen in de 
BSNC, bijvoorbeeld met het platform Aannemers. 
Zo stellen we de bloedgroepen in de gelegenheid 
om op hun vakgebied eigen uitdagingen aan te 
gaan en in te vullen. En komt er een vraag uit het 
netwerk die bijvoorbeeld de aannemers aangaat, 
dan denkt een vertegenwoordiger namens dit 
platform mee.'
Van der Peet: 'Als bestuur werken we voortaan 
meer op afstand. Directeur Ben Moonen is er voor 
de dagelijkse leiding. Samen met een klein team 
van professionals faciliteert, ondersteunt en stimu-
leert hij de leden bij het gezamenlijk invullen van 
de ambities.'

KNVB kondigt 
kwaliteitskeurmerk 
voor voetbalkunstgras 
aan
De KNVB heeft de oprichting aangekondigd 
van een werkgroep die een kwaliteitskeurmerk 
voor voetbalkunstgras moet gaan ontwikkelen. 
Deze werkgroep wordt voorgezeten door Patrick 
Balemans van de KNVB en ondersteund door Piet 
Kranendonk en Martin Heemskerk van ASC Sports 
& Water. Met deze werkgroep anticipeert de KNVB 
op de ontwikkeling van de Lisport XL door FIFA. 
De Lisport-tester is een testopstelling waarmee 
men de betreding van kunstgras kan simuleren 
en dus de duurzaamheid van een mat kan meten. 
Met de introductie van de Lisport XL ontstaat 
naar verwachting een sterk verbeterd inzicht in de 
sporttechnische eigenschappen na een gesimu-
leerd langjarig gebruik. Het basisidee achter het 
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Buitensport. Daar weten we bij KYBYS alles van. 
We vertalen wensen doelgericht in beleid, haalbare 
plannen en uiteindelijk in de realisatie en het 
beheer van accommodaties voor sport en recreatie. 
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kwaliteitskeurmerk is om tot meer onderscheidend 
vermogen te komen in de Sportvloerenlijst. Alle 
velden op deze lijst krijgen een cijfer, bijvoorbeeld 
tussen 6 en 8. De huidige FIFA-normering kent 
geen gradaties in kwaliteit. Het doel van het kwa-
liteitskeurmerk is om bij de keuze van een kunst-
grasmat beter aan te sluiten bij de wensen van de 
gebruiker en om de economische levensduur van 
een mat zo veel mogelijk te laten aansluiten bij 
de sporttechnische eigenschappen in de gebrui-
kersnorm. Met het keurmerk kan de huidige onge-
wenste ontwikkeling, met aanbestedingen op laag-
ste prijs en een minimale kwaliteit mat, worden 
omgebogen naar aanbestedingen met eenduidige 
EMVI-criteria. Voor de leveranciers wordt het ont-
wikkelen en aanbieden van nog betere voetbal-
kunstgrasmatten hiermee weer aantrekkelijk.
ASC heeft de afgelopen jaren in samenspraak met 
alle marktpartijen een kwaliteitsmatrix ontwikkeld, 
artificial sports construction value, en hoopt deze te 
kunnen inzetten bij de ontwikkeling van het kwa-
liteitskeurmerk. Hiervoor is door Patrick Balemans 
van de KNVB een commissie samengesteld met 
deelname van Hugo de Vries namens Greenfields, 
Henk Mink namens KIWA ISA Sport, Gerrit de Koe 
namens de gemeente Amsterdam, Frank van der 
Peet namens de BSNC en de gemeente Den Haag, 
Jacques van Middelkoop namens de gemeente 
Utrecht, en Middelkoop Advies, Martin Heemskerk 
en Piet Kranendonk namens ASC Sports & Water. 
Op 1 december aanstaande vindt het startoverleg 
van de werkgroep plaats. Met de introductie van 
het keurmerk worden de voetbal-kunstgrascon-
structies op de sportvloerenlijst van NOC*NSF 
ondergebracht in een aantal categorieën. Gedacht 
wordt aan de categorieën performance, duurzaam 
en multifunctioneel. De wens van de KNVB is om 
het kwaliteitskeurmerk vanaf het seizoen 2016-
2017 te gaan hanteren in de sportvloerenlijst van 
NOC*NSF.

Smits importeur 
Frostline
Smits is sinds kort importeur van het Deense merk 
Frostline. Frostline produceert vorstvrije buitenkra-
nen, douches en drinkwaterpunten, uitgevoerd in 
gehamerd roestvrij staal. De kranen zijn geschikt 
voor plaatsing in parken en andere openbare gele-
genheden. Alle producten zijn voorzien van een 
zelfledigend ventiel. Hierdoor bevat de kraan geen 
water wanneer deze niet wordt gebruikt. De kraan 
is daardoor volledig vorstvrij, mits de waterleiding 
zich op vorstvrije diepte bevindt.

Field-in-a-box, een 
compleet sportveld in 
één doos
Het systeem bevat alle componenten voor een 
sportveld van 20x40 meter, zoals een kunstgras-
mat, ondergrond en boarding. En dat wordt alle-
maal geleverd in één container. Diverse sporten,  
zoals voetbal, rugby, hockey, cricket en handbal, 
kunnen op het sportveld gespeeld worden. Het 
Field in a box systeem kan op vrijwel iedere onder-
grond geïnstalleerd worden.
 
Doordat er bespaard wordt op materialen, te ver-
wijderen grond, installatie- en transportkosten, 
heeft het systeem een zeer bescheiden carbon 
footprint. Tencate richt zich met nieuwe systeem in 
belangrijke mate op het buitenland, maar ook voor 
de thuismarkt ziet de marktleider op kunstgrasge-
bied mogelijkheden. Het systeem heeft haar eigen 
website: www.tencatefieldinabox.nl

Volle bak tijdens 
openingscollege IPC
Amper drie maanden geleden organiseerde dit 
vakblad een brancheforum over opleidingen in 
sport en golf. De algemene teneur was ronduit 
pessimistisch en het glas halfleeg. Inmiddels is 
de toon wat veranderd. Het glas is overduide-
lijk weer halfvol en IPC Groene Ruimte meldt 
dat zich voor de nieuwste opleidingen voor 
greenkeeper en fieldmanager meer dan 40 cur-
sisten hebben ingeschreven.
Mascha Smit en Onylle Epping van IPS Groene 
Ruimte hierover: 'We hadden er eigenlijk op 
gerekend dat we bepaalde modules van de 
opleidingen greenkeeper en fieldmanager 
moesten samenvoegen. Dat is nu niet langer 
nodig. We hebben voldoende cursisten.' IPC 
Groene Ruimte kwam enkele maanden gele-
den met een compleet nieuwe opzet voor zijn 
grasopleidingen. IPC neemt hiermee afstand 
van het idee dat greenkeepers en fieldmana-
gers alleen maar behoefte hebben aan een 
complete opleiding; soms zoeken ze alleen 
verdieping op één specifiek onderdeel. Met de 
nieuwe modulaire opzet is dat allemaal moge-
lijk. Gezien het aantal van veertig cursisten lijkt 
dat een goede gedachte te zijn geweest.
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Verstand van sport heeft iedereen… (zegt men), maar verstand van aanleg, 

onderhoud en renovatie van sportvelden en golfbanen moet men ontwikkelen! 
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VOSCA Gezonder Gras Concept
Gezonde sportvelden worden niet ziek! Visueel strakgroene 

velden en sterk als beton? Begin wel bij de basis:

                 Gebruik juiste grassoort en rassen

                  Stimuleer groei

                  Verminder stress

                  Bescherm uw grasplant

Dat is ónze Green Deal! Meer informatie?

Neem contact op met een van onze vier Experts Natuurgras: 

Bart, Johan, Peter of Dirk. Wij helpen u graag verder.

Stel uw vraag via info@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.

1.
2.
3.
4.

V
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NATUURLIJK
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Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl

Natuurlijk goed
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Graszaad van veldbeemd Poa pratensis kiemt van 
nature traag. Normaal duurt het wel 21 dagen 
voordat het gras boven de grond staat. Vanwege 
de geringe voedselvoorraad tot in het in vergelij-
king met Engelse raaigras veel kleinere zaadje is 
veldbeemd na opkomst ook nog eens extra kwets-
baar en is de vochtvoorziening in die kiemperiode 
cruciaal. Een fieldmanager kan door vaak en kort 
beregenen een grote invloed uitoefenen op de 
kieming en vestiging van het veldbeemd. Gelukkig 
zijn er allerlei mogelijkheden om het aandeel 
veldbeemd te verhogen. Dat kan onder andere 
door deze grassoort oppervlakkiger te zaaien. 
Veldbeemd is een lichtkiemer, die we niet te diep 
mogen zaaien. In de praktijk wordt nog vaak 
gezaaid op 2 tot 3 centimeter, omdat de doorzaai-
machine op deze diepte standaard is ingesteld om 

Engels raaigras alle kansen te geven. Ook het rollen 
van de bovengrond met een zware rol direct na het 
doorzaaien maakt het veldbeemd extra moeilijk 
om zich na kieming te vestigen. 

Uitlopers
Ondanks alle problemen om veldbeemd te ves-
tigen zijn er genoeg redenen om dat toch te 
proberen. Veldbeemdgras is uiterst wintervast. 
Wintervaster dan straatgras of Engels raaigras. Dit 
komt doordat het groeipunt van veldbeemd zich 
dichtbij de grond bevindt en door het feit dat de 
spruiten en het blad van de meeste veldbeemdras-
sen kort bij de grond groeien. Om die redenen 
krijgt vorst veel lastiger grip op Poa pratensis. 
Wintervastheid is bij lange na niet het enige voor-
deel. Door het stugge blad, de diepe beworteling 

en bovenal de vorming van horizontale onder-
grondse uitlopers ofwel rizomen is veldbeemd rela-
tief veel beter bestand tegen intensieve bespeling 
en droogte Vaak wordt de vergelijking gemaakt dat 
de uitlopers van veldbeemd werken als de wape-
ning in beton.

Graszoden 
Dankzij die ondergrondse uitlopers is veldbeemd 
ook extra populair bij graszodenkwekers. In feite 
is veldbeemd daar bijna onmisbaar om een goede 
zode te produceren. Zonder veldbeemd heeft een 
graszode te weinig samenhang en kan deze bijna 
niet gesneden worden. In Duitsland zie je daarom 
een voorzichtige trend ontstaan dat voor gebruik 
in stadions een zode wordt gekweekt van hon-
derd procent veldbeemd, die kort voordat deze 

Ervaren fieldmanagers weten het al jaren: een goed natuurgrasveld heeft een hoog aandeel veldbeemd. Veldbeemd zorgt voor een stabiele toplaag, 

een dichte mat en daarmee dus voor extra bespelingsuren. Maar hoe krijg je veel veldbeemd in een mat? Dat is nog niet zo makkelijk.

Auteur: Hein van Iersel

Extra veldbeemd in 
een veld kan!

Enkel gezaaid na vijf weken. Jan Krijnen wijst het veldbeemd aan.

Veldbeemd: het jongste blad van 

veldbeemdgras komt gevouwen tevoor-

schijn (gevouwen spruit); het blad heeft 

aan de basis geen oortjes; het ongeribde 

blad is aan de achterzijde glanzend, 

terwijl tenslotte de soort een kort en 

bleekgroen tongetje heeft.

Kruislings gezaaid. Tussen de rijtjes Engels raai is het veldbeemd te zien.
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Wat leer je tijdens de cursus?
Tijdens de cursusdagen staat een verdieping van 
kennis en inzicht centraal. 
De actualiteit en de vertaling naar de eigen praktijk 
vormen daarbij de leidraad. De volgende onder-
werpen komen uitvoerig aan bod:

Een optimale grasmat  
• Het gras onder de loep 
• Beheer van de grasmat

Een duurzame groeiplaats  
• Opfrissen van de kennis over plantengroei, 
  toplaag, bodem en water
• De groeiplaats nader bekeken
• Groeiplaats en speelvloer verbetering

De actuele ontwikkelingen rondom efficiënt, 
duurzaam en chemievrij beheer lopen als een 
rode draad door de cursus. Daarnaast is tijdens de 
cursus ruimte voor discussie met uw collega’s uit 
het werkveld, dit zorgt voor nieuwe ideeën en een 
verfrissende kijk op uw werk als beheerder! 

Voor wie?
Ben jij betrokken bij het beheer van 
sportcomplexen en/of golfbanen en heb je de 
ambitie jezelf te professionaliseren op hbo-niveau. 
Dan is deze cursus iets voor jou!

Cursus ‘optimale vitaliteit en 
kwaliteit van de grasmat’
Ecologie, biologie, fysiologie en chemie in balans 

In een wereld volop in ontwikkeling is kennis de sleutel tot succes! Wil jij jezelf ontwikkelen tot specialist in je vakgebied en jouw sportveld(en)/

golfbaan(en) optimaal beheren? In maart 2016 starten we met de cursus ‘Optimale vitaliteit en kwaliteit van de grasmat’! Deze compacte cursus van 4 

dagen is onderdeel van de opleiding Expert Natuurgras en is nu ook los te volgen! 

ADVERTORIAL

Geschreven onder de verantwoordelijkheid van 
de HAS.

INFORMAtIE EN AANMELDEN
Kijk voor meer informatie over de cursus op 
onze website www.haskennistransfer.nl en 
meld je aan, er zijn nog een aantal plekken 
beschikbaar!
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gesneden wordt, wordt doorgezaaid met Engelse 
raaigras. In principe is dan mogelijk om in vijf 
maanden een mat te kweken die al gesneden kan 
worden. Bij een SV7 mat duurt dat minimaal tien 
tot 12 maanden. Ook fieldmanagers in gemeen-
telijke dienst hanteren al vele jaren vergelijkbare 
werkwijzes. Voorbeelden daarvan zijn Bertus Meijer 
van de gemeente Dalfsen. Hij zaait honderd pro-
cent veldbeemd met een Brillion zaaimachine. Als 
dit veldbeemd goed gevestigd is, wordt deze mat 
doorgezaaid met Engels raaigras.
Ook Hans Prinsen van Het Groenbedrijf uit 
Deventer hanteert een vergelijkbare strategie. 
Prinsen: ‘Trainingsvelden zaai ik door met alleen 
een eigen samengesteld Engels raai mengsel. In 
mei zaai ik alle wedstrijdvelden door met 100% 
eigen samengesteld veldbeemd mengsel op een 
halve centimeter diepte of nog ondieper afhanke-
lijk van het gebruik of de inzet van de betreffende 
velden.

In het algemeen wordt het apart zaaien van veld-
beemd en Engels echter als te complex en daar-
mee als te duur gezien. Veel fieldmanagers vragen 
zich daarom hardop af of het wel zinnig is om een 
duur SV7 mengsel aan te schaffen als de 25 pro-
cent veldbeemd in dit mengsel toch eigenlijk niet 
of minimaal tot zijn recht zal komen..

DDS 
Op initiatief van graszaadbedrijf Limagrain Advanta 
heeft machinefabrikant Vredo gestudeerd op een 
nieuwe zaaimethode die veldbeemdgras in de 

hand werkt. Job Steunenberg: ‘We zochten naar 
een logisch vervolg op de introductie van onze 
prestatieverhogende zaadcoating Advance. Als je 
zo’n ‘high potential’ veldbeemdzaadje in de vol-
gende fase ook nog eens goed in de grond weet te 
brengen dan is de cirkel rond.” Resultaat is het Dual 
Dosage/Depth systeem (DDS) van Vredo. Deze 
innovatie heeft op GTH 2015 de innovatieprijs 
gewonnen. Op de nieuwste dubbele Vredo Sport-
Serie zijn de zaaddoseringssystemen volledig van 
elkaar gescheiden en kan de zaaidiepte onafhan-
kelijk van elkaar worden ingesteld. Hiermee ont-
staan er tal van mogelijkheden om verschillende 
typen zaadmengsels onafhankelijk van elkaar in te 
brengen qua zaaihoeveelheid en zaaidiepte. Door 
het veldbeemd op de juiste diepte in te brengen, 
kiemt en concurreert het veel beter en zal het aan-
deel flink toenemen.

Proefveld
Job Steunenberg en Jan Krijnen willen van 
Limagrain Advanta willen graag laten zien dat 
investeren in veldbeemd geen weggegooid geld 
hoeft te zien. Zij nemen me mee naar graszo-
denkwekerij Kuijpers in Biezenmortel waar met 
de nieuwe Vredo DDS-machine met de dubbele 
zaaibak het Engels raai- en veldbeemdgras elk 
in de juiste dosering en op hun eigen optimale 
diepte zijn ingezaaid. En inderdaad: in een veld dat 
ongeveer vier weken daarvoor is ingezaaid staat 
netjes om en om een rijtje Engels en een rijtje veld-
beemd. Kuijpers heeft niet alleen gebruik gemaakt 
van de nieuwe doorzaaimachine van Vredo, maar 

ook van de nieuwste coating technologie van 
Limagrain: Advance . Hierdoor zou het veldbeemd 
al na gemiddeld 11 dagen op het veld staan waar 
onbehandeld veldbeemd pas na 21 dagen echt 
ontkiemd is. 

Krijnen en Steunenberg laten me een tweede plot 
zien op het proefveld van Kuijpers. Dit is de samen-
stelling van mengsels die Krijnen en Steunenberg 
optimaal vinden. Niet honderd procent Engels in 
de ene bak en 100 veldbeemd in de andere bak, 
maar veldbeemd met een paar procent Engels in 
de ene (Hattrick) en Engels met een paar procent 
veldbeemd (Victoria) in de andere bak. 

ACTUEEL

Hans Prinsen (Deventer) Jan Krijnen 

4 min. leestijd

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5554
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Kunstgrasveld AZ 
heeft voeten in aarde
Supersub scoort op trainingscomplex

Met het kiezen van Sportpark Kalverhoek in Wij-

dewormer dachten velen dat het hoofdpijndos-

sier van het trainingscomplex van AZ eindelijk 

gesloten zou worden. Maar al snel bezorgde 

de slechte bodem op het terrein de betrokke-

nen nieuwe hoofdbrekens. De oplossing werd 

gevonden in de Supersub. Deze onderbouw 

brengt nu permanent de gewenste stabiliteit.

Auteur: Guy Oldenkotte

De ambitie van AZ om een nieuw jeugd- en trai-
ningscomplex te krijgen, hielden de gemoederen 
in en rondom Alkmaar lange tijd bezig. AZ is nauw 
verbonden met de stad en dacht aan de Westrand 
van Alkmaar de locatie gevonden te hebben 
voor de bouw van het nieuwe trainingscomplex. 
Daarom ondertekende de club in 2011 een ver-
klaring om het complex samen met de stad te 
realiseren. Die overeenkomst kwam al snel onder 
druk te staan. AZ wilde op het complex ook een 
casino kunnen openen, terwijl de gemeente juist 
van zins was om in de binnenstad een casino toe te 
staan. Besloten werd te kiezen voor een alternatief. 
In Wijdewormer vond de club een terrein dat even-
eens geschikt leek. ‘De gemeente Zaanstad kwam 
bij ons met het trainingscomplex op Sportpark 
Kalverhoek’, zegt de technisch directeur van AZ, 
Earnest Stewart. ‘Het is een bestaande locatie; de 
velden liggen er dus al. Het is goed voor de club, 
en met name voor de jeugdopleiding, dat we nu 
binnen afzienbare tijd naar een complex verhuizen 
dat voldoet aan onze wensen’, zo sprak hij vol trots 
tijdens de aankondiging, vorig jaar. 

In december 2014 leek alles klaar om met de bouw 
van het nieuwe trainingscomplex van start te gaan. 
De vergunningen waren binnen, juridische proce-
dures waren achter de rug en hoofdsponsor Afas 
betaalde een aanzienlijk deel van de ongeveer 10 
miljoen euro die met de bouw van het complex 
gemoeid zou gaan. Aannemer HSB Bouw kreeg 

opdracht om het trainingscomplex te realiseren. 
HSB Bouw verzocht Grontmij daarop om de acht 
voetbalvelden te optimaliseren en te realiseren. 

Instabiele grond
Nadat begin dit jaar de voorbereidingen voor de 
realisatie van het complex waren begonnen, kon 
begin juni de eerste paal voor het clubgebouw 
in de grond. Dat ging eenvoudig; misschien iets 
te eenvoudig. Want de aanleg van twee van de 
vier kunstgrasvelden bleek veel lastiger te zijn 
dan gedacht. ‘Veld twee moest aangelegd wor-
den op het slechtste deel van het sportcomplex’, 
zegt Arthur Zintel van aannemer Grontmij. ‘De 
grond was daar zeer zettingsgevoelig. Bovendien 
besloot AZ tijdens de uitvoering van veld 1 dat dit 
ook kunstgras als toplaag moest krijgen in plaats 
van natuurgras. Op deze plek hadden voorheen 
gebouwen gestaan. Tijdens de sloop van die 
panden was de grond stevig geroerd. Daardoor 
werd het in feite de slechtste plaats om een kunst-
grasveld aan te leggen.’ Bovendien werd de klus 
er niet eenvoudiger op doordat AZ erop stond 
dat het complex binnen de kortst mogelijke tijd 
gerealiseerd zou worden. ‘Het terrein voorbelasten 
was dan ook geen optie, omdat dit de nodige tijd 
vraagt. De enige mogelijkheid om de klus op tijd te 
klaren, was de toepassing van zeer licht materiaal.’ 
Grontmij stelde daarom waterdoorlatend, vezelver-
sterkt schuimbeton voor. AZ stemde hiermee in, 
mits de KNVB deze constructie zou goedkeuren en 

de velden met FIFA 2-Star-certificaat opgeleverd 
zouden worden.

Aanvullend onderzoek noodzakelijk
Vanwege de situatie ter plaatse werd voor veld 1 
een constructie gekozen van 35 cm, bestaande uit 
6 cm zand, 25 cm schuimbeton en 4 cm kunstgras 
instrooimateriaal op een sporttechnische laag. 
Op basis van het beschikbare geotechnisch 
onderzoek en advies voor kunstgrasveld 2 werd 
berekend dat de constructie voor dat veld zou 
moeten bestaan uit 6 cm zand, 15 cm Supersub en 
4 cm kunstgras instrooimateriaal. Daarmee kwam 
de constructie uit op 25 cm, wat niet voldoende is 
volgens de norm die minimaal 40 cm onderbouw 
vereist. De KNVB en NOC*NSF wilden dat de aan-
names die in de berekeningen waren gehanteerd, 
beter onderbouwd werden. Ook eisten ze dat de 
constructie de last van een ambulance zou moeten 
kunnen dragen. Dit betekende dat er nader onder-
zoek moest worden gedaan naar de stijfheid van 
de ondergrond van veld 2. 

Eén week voor de geplande storting van het 
schuimbeton, eind juli, kwam de uitslag van het 
onderzoek en de constructieberekeningen. ‘Daaruit 
bleek dat de grondslag onder het veld veel lager 
was dan waar aanvankelijk van was uitgegaan. Er 
moest een 5 cm dikkere laag schuimbeton worden 
aangebracht.’ Dit betekende dat de opsluitbanden 
rondom het veld, die al waren gesteld, 5 centime-
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De bodem onder het hoofdveld was flink geroerd, waardoor een standaard onderbouw niet mogelijk was.

ter hoger moesten worden geplaatst.
Zelfs met de dikkere laag is er minder belasting 
op de onderliggende grond aangebracht dan er is 
weggehaald. Door gebruik te maken van schuim-
beton, kan er dunner gebouwd worden en zijn er 
minder vrachtwagens nodig om zand aan en af 
te voeren. Bovendien is het materiaal lichter en 
tevens sterker. ‘De volumemassa van het schuim-
beton is 500 tot 600 kg en het is ontzettend sterk. 
Een laag van 20 centimeter schuimbeton bleek vol-
doende om het veld te dragen’, aldus Zintel. Zintels 
aanname mag dan juist zijn, de regels in het hand-
boek Sportaccommodaties schrijven voor dat de 
onderbouw ten minste 50 tot 40 centimeter moet 
zijn. Dit moet voldoende zijn om bevriezing van de 
toplaag tijdens de winter te voorkomen. Ook denkt 
men dat deze laagdikte de stabiliteit van een veld 
bevordert. 

Dispensatie noodzakelijk
Doordat Grontmij 10 centimeter tekortkwam in 
de onderbouw, zou het veld niet door de keuring 
komen. Dat was voor alle betrokken partijen, met 
AZ voorop, onacceptabel. Een betaaldvoetbalor-
ganisatie met een hypermodern jeugdcomplex, 
maar zonder FIFA 2-Star-certificatie; dat zou als 
een vlag op een modderschuit zijn. ‘Daarom zijn 
we in overleg getreden met de KNVB, om te kijken 
of dispensatie mogelijk was’, vervolgt Zintel. Dat 
overleg voerde Grontmij niet alleen. ‘AZ had ervoor 
gekozen om de toplaag apart aan te besteden. 
Daardoor kon GreenFields de opdracht krijgen 
om deze te leveren.’ Bij die keuze zal ongetwijfeld 
hebben meegespeeld dat GreenFields tot dus-
ver de enige leverancier is die kunstgrasvelden 
mag aanleggen bij betaaldvoetbalorganisaties. 
Dit vloeit voort uit de door GreenFields gewon-
nen tender, die enkele jaren geleden door de 
Coöperatie Betaald Voetbal werd uitgeschreven. 

Arthur Zintel

In Wijdewormer vond de 

club een terrein dat 

eveneens geschikt leek

Supersub is eenvoudig aan te brengen.
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Grontmij en GreenFields werken doorgaans 
echter niet samen. Een gecombineerd kunstgras-
systeem van beide partijen stond ook niet op de 
sportvloerenlijst. ‘Maar dat zegt niks’, meent Gerrit 
van Weeghel, die projectmanager was namens 
GreenFields. Het was GreenFields’ intentie om 
twee GreenFields Evolution- en twee GreenFields 
Slide Max-kunstgrasvelden aan te leggen op het 
complex. Dit laatste veldsysteem is voorzien van de 
nieuwste shockpad van TenCate, de TenCate Sine. 
Volgens Koninklijke TenCate, grootaandeelhouder 
van GreenFields, versterkt deze 3 de speeleigen-
schappen en helpt het blessures te voorkomen bij 
valpartijen en slidings. Bovendien zou het voor een 
langere levensduur van het totale systeem zorgen 
omdat het oersterk is, stabiliteit geeft en slijtage 
van de vezels vermindert. Een bijkomend voordeel 
is dat de shockpad isolerend werkt; daardoor kan 
eventuele opvriezing van de onderbouw voorko-
men worden.

Dispensatie verleend
Naar aanleiding van alle aanvullende onderzoeken 
en de voorgestelde constructie, besloot de KNVB 
voor deze oplossing dispensatie te verlenen. ‘Er is 
dispensatie verleend op basis van de afwijkende 
constructieopbouw. Dat is gedaan vanwege de 
zeer slechte grondslag’, laat beleidsmedewer-
ker accommodatiezaken van de KNVB, Patrick 
Balemans, weten. Hij voegt daaraan toe dat er 
momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe norm 
voor dunner bouwen. Volgens Balemans ontvangt 
de KNVB zo’n 20 maal per jaar een verzoek om dis-
pensatie. ‘Doorgaans gaat dat om een afwijkende 
maatvoering van een veld of de uitloopruimte. 

Maar in dit geval bleek dat noodzakelijk te zijn 
voor de onderbouw.’ Nu er dispensatie is verleend, 
kan ook het kunstgrasvoetbalveld op het nieuwe 
jeugdcomplex van AZ worden gekeurd en gecer-
tificeerd. 

De thermische waarde van de shockpad was 
een belangrijke reden om dispensatie te verle-
nen. Dankzij deze laag is de kans kleiner dat de 
onderbouw bevriest. ‘Vreemd genoeg wordt de 
isolerende waarde van het schuimbeton niet mee-
genomen bij het bepalen van de constructiedikte’, 
stipt Arthur Zintel van Grontmij aan. ‘Schuimbeton 
isoleert beter dan elk ander materiaal dat gebruikt 
wordt in de onderbouw. Maar de regels schrijven 
voor dat deze waardes niet in de berekening 
mogen worden meegenomen.’ Als onderdeel van 
de dispensatie moet Grontmij de komende vijf jaar 
garantie geven op het veld. Daarnaast dient er jaar-
lijks een vlakheidstest te worden uitgevoerd. 

Iedereen tevreden 
Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. 
‘Ik verwacht dat we de kunstgrasvelden in oktober 
kunnen opleveren’, spreekt Zintel hoopvol uit. Ook 
Gerrit van Weeghel van GreenFields heeft er alle 
vertrouwen in dat het goedkomt. ‘Ik weet zeker 
dat we met onze kunstgrastoplaag aan alle eisen 
zullen voldoen. Bovendien ben ik onder de indruk 
van het schuimbeton. Naar mijn mening is dat een 
goede oplossing als onderbouw voor sportvelden 
in gebieden met een zachte bodem.’ Ook de direc-
teur algemene zaken bij AZ, Robert Eenhoorn, kijkt 
uit naar de realisatie van het jeugdcomplex. ‘Hier 
kunnen we onze spelers straks nóg beter begelei-
den en ontwikkelen, terwijl onze talenten kunnen 
trainen met behulp van de meest innovatieve 
faciliteiten en applicaties.’ Wanneer het complex 
exact gereed zal zijn, is echter nog onduidelijk. 
De velden moeten in oktober klaar zijn, maar de 
overige bouwactiviteiten zullen pas in 2016 wor-
den afgerond. Het zal de club er echter niet van 
weerhouden door te gaan met het ontwikkelen 
van voetbaltalenten en met het realiseren van zijn 
sportieve ambities: het binnenhalen van prijzen. 
Op mindere dagen zal men tijdens wedstrijden 
moeten terugvallen op de aanwezigheid van de 
Supersub op de bank. Op het jeugdcomplex weet 
men zich ervan verzekerd dat de Supersub altijd 
aan de basis zal staan van sportief succes.

Zelfs met de dikkere laag is 

er minder belasting op 

de onderliggende grond 

aangebracht dan er is 

weggehaald

ACTUEEL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5538

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 

WIJ REGISSEREN 
UW SPORT 
ACCOMMODATIE 
IN TOP CONDITIE

DAGNL.
de adviesgroep
nederland

GRAS ADVIES IS 
ONDERDEEL VAN

ADVIES

GROEN 
RECREATIE 
SPORT

ONDERHOUDS 
CONTRACTEN
OPSTELLEN?



20 www.fieldmanager.nl

Acht tips en trucs om 
prestaties van een aannemer 
te testen
Vertrouwen is goed, controle is beter

Ervaren fieldmanagers weten het: aanleg, beheer en onderhoud van natuurgras is een kwestie van samenwerken. Anno 2015 is bijna geen enkele ge-

meente of sportclub in staat om met eigen mensen en machines zijn velden te onderhouden. Natuurlijk betekent dit dat je als fieldmanager vertrouwen 

moet hebben in de expertise en goede bedoelingen van de betrokken aannemers, maar ook hier geldt: vertrouwen is goed, controle is beter. Aan de 

hand van adviezen van een aantal ervaren toezichthouders hebben wij acht tips voor u verzameld. 

Auteur: Hein van Iersel

Tip 1: Laat producten op locatie bezorgen om 
de hoeveelheid te controleren
Bij een zaaicombinatie of kunstmeststrooier kun je 
niet zien hoeveel kilo's erin kunnen. Als je op loca-
tie het aantal zakken telt, dan weet je precies of 
de gevraagde hoeveelheid is geleverd. Het is van 
belang dat dit klopt, want het gaat om behoorlijke 
geldbedragen, bijvoorbeeld 50 kilo graszaad à 4 of 
5 euro per kilo. Tel uit je winst! 
Bestel vooral niet te veel. En laat niet te veel kunst-
mest of graszaad in voorraad komen. Wat er niet is, 
kan ook niet gebruikt worden. 
Vooral zand en andere producten die los gestort 

worden, zijn lastig. Niet alleen is het moeilijk om 
daarvan de exacte hoeveelheid te bepalen; dat 
geldt ook voor het bepalen van de juiste kwali-
teit, gradaties etc. Doorgaans geldt wel: als een 
leverancier weet dat hij goed in de gaten wordt 
gehouden, zal hij er zelf beter op letten dat hij 
levert wat gevraagd is. 

Tip 2: Controleer de labels en/of productom-
schrijvingen op de verpakkingen, om te zien of 
daadwerkelijk geleverd is wat gevraagd wordt
Dit geldt voor zand en kunstmest, maar vooral 
voor graszaad; graszaad uit het rechter rijtje van de 

Grasgids is goedkoper dan graszaad uit de toptien, 
maar ook aantoonbaar van mindere kwaliteit. Bij 
zand is het belangrijk om te controleren of het 
van de juiste kwaliteit is en de juiste korrelgrootte 
heeft. 

Let ook op de kleine letters: SV7 is niet hetzelfde 
als Type SV7. Bij een SV7 staan alle rassen in het 
mengsel in de Grasgids vermeld. Bij een Type SV7 
is dat niet het geval. Het kan een prima meng-
sel zijn, maar het is geen topgras. Dit geld ook 
voor zaken die op het eerste gezicht wellicht niet 
belangrijk lijken, bijvoorbeeld de soort zand. Koop 

Een handig appraatje om de witheid van jouw lijnen te bepalen gaat 

veel mensen misschien te ver.
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zand dat bij het veld past met de juiste korrel-
grootte. En vraag altijd eerst een zandmonster met 
een zeefanalyse. Dit soort zaken gaat vooral fout 
als een andere partij zonder vakkennis de inkoop 
doet, bijvoorbeeld een centraal inkoopbureau. 
Daar ontbreekt vaak diepgaande kennis.

Tip 3: Controleer of de machine volledig 
geleegd is wanneer deze het veld verlaat 
Zoals bij alle voorbeelden geldt ook hier: dit 
gebeurt niet bij alle aannemers, maar het komt 
weleens voor dat een aannemer met een halve bak 
graszaad of kunstmest doorrijdt naar het volgende 
veld. Snel verdiend! Controleer dan meteen de juis-
te afstelling van de machine en de werksnelheid.
Dat is lastig en zal altijd lastig blijven. Je stuurt 

iemand naar een werk die je in principe zult moe-
ten vertrouwen. Al dat vertrouwen weg is, moet je 
snel afscheid van elkaar nemen.

Tip 4: Controleer de afstellingen van de machi-
nes: bewerkingen minder diep uitvoeren dan 
wenselijk komt de snelheid ten goede, niet de 
kwaliteit
Soms wordt er 3 centimeter verticuteren gevraagd 
en gaat de machine er maar 1 centimeter diep 
doorheen. Of een aannemer scalpeert de velden 
sneller (kort afklepelen), zodat hij er vijf of zes kan 
scalperen op een dag in plaats van twee tot drie. 
Vooraf zelf de machine even controleren!
Bij standaard-onderhoudswerkzaamheden valt dit 
meestal nog mee. Echt grote problemen kunnen 
ontstaan wanneer men bijvoorbeeld gaat schudbe-
luchten op met water verzadigde velden. Schroom 
vooral niet om de machinist aan te spreken op zijn 
gedrag: ‘Hé vriend, waar zijn we mee bezig?’
Uiteindelijk geldt ook hier dat je als toezichthouder 
niet overal bij kunt zijn. Zorg vooral dat je kennis 
op niveau is. Hoe kun je iemand aanspreken op zijn 
werkzaamheden als je zelf niet weet wat hij aan het 
doen is?

Tip 5: Neem zelf monsters van een product op 
locatie en breng of stuur deze zelf naar een 
laboratorium naar eigen keuze
Een productstaal is soms een andere staal op het 
kantoor van de aannemer dan op de werklocatie! 
Snijd dus zelf een stukje kunstgrasmat uit, neem 
een monster van de infill, van het zand, noem maar 
op. Laat dit controleren door een lab.
Ook hier geldt dat los gestorte producten als zand, 
grond, lava en SBR lastig te controleren zijn. Zorg 
in ieder geval dat u de vrachtbonnen kunt inzien. 
Daar staat het nettogewicht op vermeld en door-
gaans ook de herkomst. Wees hier kritisch op. Eén 
keer bezanden met foute grond kan u jarenlang 
miserie opleveren. 

Tip 6: Vraag leveringsbonnen met datum, tijd en 
afleverlocatie
Zonder bonnen is het voor jezelf moeilijker te 
controleren wat je hebt gevraagd. Op de plek zelf 
is bijvoorbeeld niet te zien hoeveel kuub zand er 
wordt geleverd. Aan de hand van wegingsbonnen 
is te controleren of de hoeveelheden kloppen. Dit 
zal wel wat overreding kosten. Niet iedere aanne-
mer zal hier meteen mee akkoord gaan, maar als 
opdrachtgever heeft u het recht om te controleren 
dat u krijgt waarvoor u betaalt. 

Tip 7: Vraag rechtstreeks bij de onderaannemer 
dagrapporten op, en vergelijk deze met de 
uitgevoerde werkzaamheden van de hoofdaan-
nemer
Dit is niet altijd nodig, maar bij twijfel kan men dit 
gerust doen. Het is misschien kinderachtig om op 
deze manier te moeten controleren, maar soms is 
dat nu eenmaal nodig. Overigens verschillen de 
meningen hierover. Feitelijk geldt natuurlijk dat u 
als toezichthouder of opdrachtgever niet verant-
woordelijk bent voor het werk van een onderaan-
nemer; dat is het probleem van de aannemer. 

Tip 8: Veruit de belangrijkste tip: zorg voor 
voldoende kennis in de eigen organisatie 
Iemand controleren is mooi, maar als je niet weet 
wat je controleert en waarop je moeten letten, is 
dat zonde van de geïnvesteerde tijd en het geld. U 
hoeft echt geen volleerd fieldmanager te worden 
– liever wel, natuurlijk – maar zorg dat u minimaal 
kennis hebt van de basisbegrippen van fieldma-
nagement en grasveldkunde. Zonder die kennis 
kunt u beter achter uw bureautje blijven zitten. 

Dit artikel is samengesteld aan de hand van 
interviews met Arno Harmsen (Grasmeesters) en 
Bertus Carelse (BAS Advies).

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5539



22 www.fieldmanager.nl

OUDERWETS
VOORDEEL

KNIPPEN
Gratis ARS snoeischaar 

bij abonnement op 
Fieldmanager 

Jaargang 11  4 - 2015

Veldbeemd
Een niet te missen soort in je sportveld?

Recordtijd renovatie

van toplaag Grassmaster
engerlingen

Pak ze nu aan!

Honkbalvelden

Duurzaam onderhoud

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

0499-422435

050-5445360

0252-211288

0547-288440

0115-481710 0527-630970

Een krachtige combinatie

Sp
o

r
tv

el
d

K
u

n
St

g
r

a
S

g
o

lf
b

a
a

n

WWW.AGRI-MACHIN
ES.NL

www.gkbmachines.com
new design

Een abonnement op het leidende vakblad voor de sportsector is nu wel erg goedkoop. 
U neemt een abonnement en u betaalt € 73 voor 2016 en u ontvangt een gratis 

ARS Snoeischaar.*
* Eerder opzeggen is niet mogelijk.

Bedrijf:             

Naam:              

Adres:              

Postcode:        

Plaats:             

Tel:                  

E-mail:              

Winkelwaarde 

€ 56,80 

Stuur deze bon naar Vakblad Fieldmanager, Fransestraat 41, 6524 HT Nijmegen
Inschrijven kan ook online: www.fieldmanager.nl/abonnement 

Abonnement.indd   1 08/12/15   11:18



23www.fieldmanager.nl

Sinds meerdere jaren heeft de branchevereniging Plantum met twee afgevaardigden zitting in de commissie Gras van de branchevereniging BSNC. Deze 

commissie heeft als doel initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een hogere kwaliteit van grassportvelden in Nederland en aandacht te vragen 

voor het vakgebied en toekomstige fieldmanagers.

Auteur: Job Steunenberg, namens Plantum

Plantum is een branchevereniging voor bedrijven 
uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal.
De leden van Plantum zijn actief in de veredeling, 
vermeerdering en productie van recreatiegrassen.
Plantum behartigt de belangen van haar leden 
(Barenburg, DSV zaden, DLF en Limagrain Advanta) 
en treedt namens de grassector op als gespreks-
partner voor overheden en belangengroeperingen 
zoals BSNC.

Om grassportvelden te promoten, te innoveren en 
kennis uit te wisselen is Plantum toegetreden tot 
de commissie Gras.

Tevens is Plantum verantwoordelijk voor de 
uitgave van de Grasgids, een leidraad voor de 

toepassing van grassen en mengsels voor gras-
sportvelden.
Naast Plantum hebben nog andere partijen uit 
de branche zitting in de Grascommissie, zoals 
gemeenten, adviesbureaus, cultuurtechnische 
bedrijven en betaaldvoetbalorganisaties.
Onderwerpen die onder de aandacht gebracht 
worden, zijn onder meer:
• Platformbijeenkomsten zoals ‘Bodem in balans’.
• Open dag fieldmanagement bij zes BVO’s, met 
  als doel de grassector promoten onder scholieren. 
• Driehonderd scholieren hebben deelgenomen en 
  geproefd aan ons mooie vak.
• Verkiezing beste stadionveld van de eredivisie, in 
  samenspraak met KNVB en spelersvereniging 
  VVCS.

• Promotie gras voor voetbalvelden.
• Opbouwen en delen van kennis over gras.
• Duurzaamheid van grassportvelden (LCA).
• Normering van grassportvelden.
• Jaarplan onderhoud grassportvelden.
• Als BSNC en Plantum zetten wij ons in voor sterke 
  en duurzame grassportvelden en het ontwikkelen 
  en delen van kennis hierover.

Samenwerking twee 
brancheverenigingen
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Inspirerend Nationaal 
Sportvelden Congres 2015 
in Inspyrium te Cuijk 
Zowel programma als locatie geslaagd

Op 26 november werd door vakblad Fieldmanager het Nationaal Sportvelden Congres gehouden in het congrescentrum Inspyrium in Cuijk. Het thema 

dit jaar was Sport in de Groene Stad. ‘s Avonds vond voor de zesde keer op rij de verkiezing van de Fieldmanager of the Year plaats. De winnaar voor 

2016 was Henrie Bekkers van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Auteur: Santi Raats
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De lezingenzaal was ingericht als een stadion, met 
een tribune rond een voetbalveld. De ‘arenavloer’ 
was bedekt met kunstgras. In totaal waren er 200 
bezoekers, die bijna allemaal enthousiast waren 
over het programma. Zowel bezoekers als stand-
houders waren blij met de locatie. De bezoekers 
werden met een warm welkom onthaald door dag-
voorzitter Huub Keijzers, die veertig jaar ervaring 
heeft als hoofd Stadsbeheer van Weert en jurylid is 
van Entente Florale.

Picasso maaien in je veld
Ben Young, de Amerikaanse Groundsman of the 
Year 2014 van honkbalclub Memphis Redbirds, 
trapte het congres af met uitleg over een huza-
renstukje aan fieldmanagement: een keur aan 
sensationele maaipatronen. FC Utrecht liet laatst 
een mooie Schotse ruit zien op zijn veld, maar 
over het algemeen zijn tot nu toe alleen blokpa-
tronen gangbaar in de Nederlandse stadions. Een 

ingewikkeld patroon begint met een schets op 
papier. Young werkt in de ‘transitiezone’ Memphis 
zowel met warm season grasses, zoals Bermuda, 
als met cool season grasses, zoals veldbeemd en 
Engels raaigras. Hij maait het gras bij voorkeur met 
de Toro driedelige triplex 3100 kooimaaier van 
twee meter breed. ‘Die beschadigt het gras niet en 
maakt mooie banen. Nog steeds geldt: oefening 
baart kunst, want hoe rechter je kunt maaien, hoe 
beter.’

De uitdaging bestaat eruit om het gras, ondanks 
de relatieve kortheid (een paar centimeter), toch zo 
veel mogelijk naar zich toe of van zich af te laten 
buigen. Want zo ontstaat het contrast dat zorgt 
voor de verschillende groene kleurschakeringen. 
De manier waarop de zon op het gras valt, bepaalt 
de lichtweerkaatsing en de schaduwvorming. 
Een honkbalveld leent zich goed voor het maaien 
van allerhande fantasievolle patronen. Voor een 

patroon heb je volgens Young grote stukken onbe-
lijnd veld nodig. ‘Een honkbalveld heeft maar twee 
lijnen in het veld waarmee we rekening moeten 
houden, maar voetbal en American football heb-
ben ontzettend veel lijnen in het veld. Daar kun 
je veel moeilijker je creativiteit op loslaten.’ Ook 
haalde Young de restricties aan die door Fifa en 
dus ook de KNVB worden opgelegd voor het voet-
balveldonderhoud. ‘Ik weet dat fieldmanagers van 
voetbalvelden beperkte mogelijkheden hebben, 
dat logo’s en commerciële ontwerpen verboden 
zijn, dat er rechte lijnen in het patroon moeten 
zitten om de buitenspelpositie goed te kunnen 
blijven waarnemen en dat de balrol maximaal 
moet zijn. Maar toch loont het om na te denken 
over verschillende patronen. Het maakt het voetbal 
aantrekkelijker om te zien, het levert business op. 
Het is goed voor het gras om in meerdere rich-
tingen gemaaid te worden. Zorg wel dat dit goed 
gebeurt, anders verslechtert de balrol.’ Er kwamen 
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veel vragen uit de zaal, want de bezoekers waren 
enthousiast over zijn verhaal.

Uitreiking boekje Gras Natuurlijk!
Na deze plenaire lezing reikte uitgeverij NWST 
het boek Gras Natuurlijk! uit aan Danny Hesp van 
VVCS, de vereniging van contractspelers in het 
betaalde voetbal, en aan Bart Zijlstra, directeur 
bij de Directie Sport (DS) van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het boek 
Gras Natuurlijk is een praktische handreiking met 
daarin alles over aanleg, beheer en onderhoud van 
natuurgras. Het boek is gesponsord door Plantum, 
maar ook door kunstgrasleverancier GreenFields, 
die sinds een jaar ook inzet op hybride velden. 
Danny Hesp: ‘Een betaaldvoetbalclub moet toch 
in staat zijn om een veld te onderhouden waarop 
eens in de twee weken gevoetbald wordt? Met 
de juiste kennis en planning zijn de kosten van 
natuurgras prima te overzien. Nu wordt vaak 
voor kunstgras gekozen uit budgettair oogpunt. 
Ik zie graag kunstgras in de stad, in de wijken. 
Prachtig. Ook de Cruyff Courts. Maar liever niet 

Malou Peppelman spreekt over huidschade door kunstgras.

Jochem Knol trekt een volle zaal en vergelijkt de kosten van natuurgras met die van kunstgras.
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in een stadion. Ik denk dat de kosten van natuur-
grasonderhoud vaak de pan uit rijzen doordat de 
veldkwaliteit slecht is door onkunde. Aan het ver-
helpen van dit laatste kan het boek Gras Natuurlijk! 
een perfecte bijdrage leveren.’ Bart Zijlstra vertelde 
ook heel blij te zijn met het boek. ‘Het is de taak 
van het ministerie van Sport om zo veel mogelijk 
burgers aan te sporen tot sport en beweging. Maar 
goede sportvelden zijn daarvoor wel een voor-
waarde. Kunstgras is nu anders dan vijftien jaar 
geleden. Het is een prima alternatief voor natuur-
gras. Een groot voordeel van natuurgras is natuur-
lijk wel dat het hittestress kan dempen. Maar de 
keuze moeten we aan de clubs en eigenaars zelf 
laten. Bovenaan staat de kwaliteit van sportvelden, 
of het nu natuurgras of kunstgras betreft. Dit boek 
faciliteert de kennis die nodig is voor een goed 
natuurgrasveld.’

Masterbestek kunstgras
In 2013 zetten Hypercube en Kybys een tender uit 
voor zeven clubs, de meeste in de Jupiler League, 
om gezamenlijk kunstgras in te kopen tegen 
gunstige voorwaarden. Deze succesvolle truc 
willen Hypercube en Kybys, samen met Damsté 
Advocaten, ook in de markt voor de breedte-
sport uitrollen. De afgelopen maanden hebben 
Hypercube, Kybys en Damsté Advocaten een road-
show georganiseerd om de markt te overtuigen 
van hun kunstgrastender. Vakblad Fieldmanager 

was benieuwd wat de markt van de tender vindt 
en hield zowel op internet als in de zaal een opinie-
peiling. Een van de vragen was: leidt deze tender 
tot een aanzienlijke prijsdaling? 68 procent van de 
lezers dacht van niet, 32 procent dacht van wel. 
Verdere vragen waren: Zijn dergelijke tenders de 
toekomst? Stijgt de totale markt door deze natio-
nale tender? Wordt deze tender zo complex dat het 
inkoopvoordeel verdampt? Initiatiefnemer Pieter 
Nieuwenhuis van Hypercube ging daarover een 
debat aan met Pleun Lok, die – tot vorige maand 
– vijf jaar lang voorzitter van de BSNC was. Hij 
wilde primair de kwaliteit van de velden geborgd 
zien en vroeg zich af of de tender een marktver-
storende werking zou hebben. De bezoekers had-
den allemaal een stem-app op hun smartphone 
gedownload. Met dit ‘stemkastje’ zouden zij stem-
men op de persoon wiens argumenten het meest 
overtuigend klonken, maar het downloaden lukte 
amper door de slechte verbinding. De lezers had-
den echter al hun mening gegeven en de reacties 
uit de zaal werden daaraan toegevoegd. 
Pieter Nieuwenhuis voerde aan dat de roadshow 
een latente vraag had aangeboord. ‘Honderd 
gemeenten en clubs zijn al gereed. Dat zal effect 
hebben op de prijs.’ Pleun Lok argumenteerde 
tegen: ‘Lees het boek “Prijsvechten” van Cobouw 
eens. Dat lijkt alleen over prijs te gaan, maar feite-
lijk gaat het over kwaliteit. In de aannemerssom 
is de prijs cosmetisch wellicht laag, maar die lage 

prijs wordt tenietgedaan door de meerwerkaf-
rekening. Laten we het prijsvechten eindelijk 
eens achter ons laten en ons gaan richten op 
plezierige samenwerking.’ Nieuwenhuis was ervan 
overtuigd dat grote tenders de toekomst zijn: ‘We 
hebben genoeg informatie daarover vanuit de 
vraagkant. We hebben een level playing field; er 
is geen uitsluiting van marktpartijen.’ Pleun Lok 
zag dit laatste niet gebeuren: ‘Door het verbod op 
clusteren in de Nieuwe Aanbestedingswet moet 
het mkb een eerlijke kans krijgen. Bij Europees 
aanbesteden voor een grote tender is daar geen 
sprake van. Ook randzaken rond het veld komen 
in de tender. Dan is maatwerk niet meer mogelijk, 
tenzij er halfbakken werk wordt geleverd. En dat 
willen jullie niet. Dus jullie plannen zullen stran-
den!’ Nieuwenhuis legt uit hoe hij denkt dat de 
markt zal stijgen door de nationale tender: ‘We 
ontzorgen de koopzijde en helpen de koopvraag te 
stimuleren.’ Lok schimpt: ‘De markt zal hoogstens 
stijgen wat betreft het aantal claims!’ Volgens Lok 
is de tender te complex en verdampt daarmee het 
inkoopvoordeel: ‘Elke onderbouw is te specifiek 
voor een masterbestek.’ Nieuwenhuis legt uit dat 
de winst op andere onderdelen zit: ‘De mat kun 
je wel gelijkvormig aanschaffen en goed in een 
collectief bestek omschrijven. Daardoor blijft er 
tijd over voor het bilateraal ondersteunen van de 
andere partijen die deelnemen.’ De battle werd 
door Pleun Lok gewonnen. Aangezien het onder-

12 min. leestijd



28 www.fieldmanager.nl

werp complexer is dan deze ludieke insteek, raadt 
de redactie van Fieldmanager aan om het eerder 
gepubliceerde artikel over het masterbestek te 
lezen in Fieldmanager 7 van dit jaar. Hierin staat 
meer over de uitdagingen voor de initiatiefnemers, 
zoals het omgaan met het verbod op clusteren in 
de Aanbestedingswet en het Europees aanbeste-
den op basis van functionele omschrijvingen in 
plaats van merknamen.

Gebruiksnorm voor 2018
Na de plenaire lezingen volgde de rest van het 
programma, met ‘s ochtends in zaal 1 onder-
zoeker Malou Peppelman over huidschade door 
kunstgras. De zaal liep helemaal vol toen Patrick 
Balemans met handreikingen kwam om zelf te 
zorgen dat een kunstgrasveld de norm haalt in 
2018. Een bezoeker maakte zich zorgen: ‘Als velden 
in 2018 afgekeurd worden omdat ze niet aan de 
norm voldoen, kan dat een strop betekenen voor 
amateurclubs, wanneer gemeenten geen nieuw 

veld aanleggen door budgettaire crises.’ Patrick 
Balemans dacht dat het wel losloopt: ‘Velden wor-
den door de normen alleen maar beter. Maar daar 
hebben de gebruikers en verenigingen zelf ook 
invloed op.’ In antwoord op een vraag uit de zaal 
vervolgt Balemans: ‘Als een veld op bepaalde deel-
gebieden, zoals de doelgebieden, vernieuwd moet 
worden, kun je op de NOC*NSF-website naast de 
gebruiksnorm ook een reparatie-/renovatienorm 
voor kunstgras vinden.’ 
Onderzoek naar urban heat rond sportvelden werd 
besproken door meteoroloog Natalie Theeuwes, 
die gepromoveerd is op ‘stadsklimaat’.  
In zaal 2 ging landschapsontwerper Jan Dirk Buizer 
in op de waarde van sportvelden voor het stedelijk 
klimaat.

Btw-teruggave gemeenten nog een jaar
Daarna spoorde fiscaal jurist Ronald Brouwer de 
bezoekers aan om zeker dit jaar nog btw terug 
te vragen rond sportaccommodaties. Dat recht 

De netwerkborrel aan het 

eind was druk bezocht, 

de sfeer was uitnodigend
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komt waarschijnlijk over een jaar te vervallen 
voor gemeentes, maar niet voor stichtingen. ‘Dat 
betekent voor zo’n 100 miljoen euro aan finan-
cieel nadeel voor de sector’, aldus Brouwer. Daar 
staat volgens hem tegenover dat een gemeente 
een lage exploitatievergoeding kan berekenen 
en eventueel met verlies kan draaien, omdat zij 
de kosten intern via een verdeelsleutel bij de 
sportafdeling kan wegzetten en bijvoorbeeld kan 
verrekenen met subsidies. Een stichting kan dat 
niet en is, wil ze niet failliet gaan, aangewezen op 
het doorberekenen van een maximale vergoeding. 
Brouwers legde uit dat het wel logisch is dat het 
recht op btw-teruggave voor gemeenten uiteinde-
lijk komt te vervallen. ‘Op Europees niveau komen 
er geen belastinggelden binnen van Nederlandse 
gemeenten voor sportaccommodaties; voor ande-
re Europese landen geldt dat wel. Er is in zekere zin 
een Europese liberalisering aan de gang. De natio-
nale overheid heeft minder te vertellen. Het gun-
stige belastingklimaat op dat vlak voor gemeenten 
in Nederland is bijna ten einde.’ Dat gebeurt 
volgens Brouwer met een uitloopregeling. Hij acht 
het niet onwaarschijnlijk dat menig gemeente in 
de toekomst zal overgaan tot het oprichten een 
stichtingconstructie, om alsnog te proberen btw 
terug te krijgen.

Creatief inschrijven
Advocaat Wim Heijltjes zette de bezoekers aan 
het denken over de vraag of creatief inschrijven 
beloond moet worden. Bij RAW- annex UAV-
contracten is er weinig ruimte over voor de crea-
tiviteit van de uitvoerder. De risico’s zijn goed in 
beeld. Bij UAV GC-contracten is er vanzelfsprekend 
inhoudelijk meer creativiteit mogelijk. De risico’s 
zijn minder goed in beeld. Maar dan nog bleef 
menig bezoeker zitten met de vraag: hoeveel 
creativiteit is er werkelijk mogelijk wat betreft de 
uitvoering? Als aanbesteder raak je snel verwikkeld 
in een kort geding. Vooral opvolgende uitvoerders 
proberen nogal eens een voet tussen de deur te 
krijgen. Heijltjes: ‘Prijsvechten krijg je er niet uit. 
Nadat het werk gegund is, gaat de aannemer nu 
eenmaal prijsverbeteringsmethodes toepassen. 
Het is de vraag bij welke partij de risico’s terechtko-
men. Vaak worden die achteloos bij de uitvoerende 
partij neergelegd! Toch bestaat hierover jurispru-
dentie: een aanbesteder is niet verplicht om aan te 
geven hoe er aan de criteria moet worden voldaan. 
Inschrijvers moeten proactief zijn. De rechter grijpt 
alleen in bij aperte onrechtmatigheden. De aanbe-
steder mag het proces dus zelf inrichten.’
De casus betrof een inschrijver die negen neven-
functies had opgegeven, waarvan er slechts drie 

door de aanbesteder in de aanbesteding waren 
opgenomen. De inschrijver eiste 75 duizend euro. 
De rechter oordeelde dat de aanbesteder zelf 
mag weten hoe hij met de puntentelling omgaat. 
Heijltjes voegde daaraan toe: ‘De rechter kijkt wél 
naar de deskundigheid van een beoordelingscom-
missie, maar het contract is leidend. De aanbeste-
dende partij bepaalt hoe creatief de aannemer 
mag zijn.’

Een aannemer liet na de lezing weten dat hij erva-
ring had met die eindconclusie. ‘Je wordt geacht 
creatief te zijn en dat is vooral leuk voor technisch 
uitvoerende mensen, maar je kunt ook weer niet te 
creatief zijn. Want de lijnen in de uitvraag zijn niet 
altijd even duidelijk en daardoor kun je de boot in 
gaan. Je wordt namelijk gehouden aan hetgeen 
je extra aanbiedt in je omschrijving om het werk 
te krijgen, ook al is de feitelijke aanneemsom 
lager.’ Wim Heijltjes, die de aannemer aanhoort, 
antwoordt: ‘Ja, eigenlijk moeten de kaders die de 
opdrachtgever naar buiten toe schept, ook op 
hemzelf van toepassing zijn. Daarover is een uit-
spraak gedaan door de rechtbank van Amsterdam 
in 2007, waarin gezegd wordt dat het budget 
van de aanbesteder kenbaar moet zijn, en toets-
baar.’ Heijltjes geeft uit ervaring toe: ‘Soms weten 
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opdrachtgevers ook niet precies hoe ze hiermee 
moeten omgaan. De beste oplossing is om als aan-
besteder op alle vlakken de risico’s goed in kaart 
te brengen. Bijvoorbeeld door op geotechnisch 
niveau bodemverontreiniging in te calculeren. 
Daarna moet de aanbesteder zich afvragen: wie 
kan dit risico het beste beheren? Nadat deze 
vraag is beantwoord, zou men pas aan afbakenen 
moeten denken. Dan wordt mijns inziens 70 tot 80 
procent van de problemen voorkomen.’

Onderhoud hybride velden
Na de lunch bespraken gemeenteman Mark Valstar 
en aannemer Henk Slootweg hun ervaringen 
met het onderhoud van hybride velden. Volgens 
Slootweg passen hybride velden prima in een 
onderhoudsbestek. Je moet alleen van tevoren 
goed bekijken hoe ze onderhouden moeten wor-
den, volgens beide heren. ‘Hybride velden komen 
voort uit de wetra-constructie, een strand met 
kunstgrasvezels. Je hoeft er bijna geen dressgrond 
op te gooien, want je speelt er niks uit. Er is geen 
bodemleven. Om de toplaag open te houden, 
moet je regelmatig weedeggen en op basis wat 
meer beluchten. Wij verticuteren zwaar met de 
Vertistrong van GKB, met messen van 3 mm dik. 
We gaan daarmee 1 tot 1,5 centimeter diep, dus 
we raken de mat niet.’ Bernard van den Bosch 
voegt daar vanuit de zaal nog aan toe dat regel-
matig kriebeleggen de waterhuishouding in goede 
staat houdt.

Orde in de chaos scheppen
Adviseur Seth van der Wielen zette uiteen hoe men 
orde kan scheppen in de rimboe rond de aanleg 
van kunstgrasvelden. De rolverdeling is binnen het 
ene contract anders dan bij het andere contract. 
Is er bijvoorbeeld sprake van een hybride con-
tract? Dat is een geïntegreerd contract, maar met 
RAW-omschrijving voor het technische deel. De 
verantwoordelijkheid is van de overheid verscho-
ven naar clubs. Knowhow van adviseurs en aan-
nemers wordt belangrijker door kennisafname bij 
de gemeente. De burger wordt belangrijker door 
burgerparticipatie. De wet- en regelgeving rond 
aanbesteden verandert voortdurend. Wie loopt 
welke risico’s? Wie doet wat? Wie regisseert? Wie 
heeft de kennis over het product?
Van der Wielen: ‘Wanneer wordt samenwerken een 
rommeltje? Als er niet wordt gecommuniceerd. Er 
moeten heldere afspraken worden gemaakt over 
wie wat doet.’ Van der Wielen gaf verschillende 
voorbeelden, waarin hij liet zien op welke manier 
samenwerking tussen deelnemers in het samen-
werkingslandschap zijn vruchten afwerpt en resul-
teert in een optimaal resultaat.

HENrIE BEkkErS FIELDMANAGEr OF THE YEAr 2016, rON DE MOL HIGH POTENTIAL 2016

De jury, bestaande uit voorzitter Bernard van den Bosch, Gerrit de Koe, Ernst Bos, Co Vos, Aad van Wijk en 
Jacco Meijerhof, had dit jaar een pittige kluif aan het selecteren van de zes genomineerden uit een lijst 
van zo’n veertig kandidaten, die vooral door hun collega’s waren opgegeven. Opvallend was dat zowel 
Henrie Bekkers als Bob Westhoven en Eddy de Boer ook voorgaande jaren waren genomineerd. Het afge-
lopen jaar legden de juryleden bij alle genomineerden werkbezoeken af. Afscheid nemend jurylid Joost 
Schuijs nam bloemen, eeuwige roem en applaus in ontvangst.

Juryuitspraak Bekkers
Over de winnaar Henrie Bekkers liet de jury weten dat hij als fieldmanager alle facetten van het vak 
goed beheerst, zowel door zijn vakmanschap als door het bewegen binnen het werklandschap van de 
sportveldbeheerder. De jury stipte zijn tomeloze inzet aan. Daarnaast vond de jury dat het goed te zien 
was hoe Bekkers door de jaren heen zijn communicatieve vaardigheden had verbeterd. Grappig was dat 
Henrie Bekkers bij het in ontvangst nemen van de prijs uit handen van de Fieldmanager of the Year 2015 
deze communicatieve vaardigheden even kwijt was, doordat hij zichtbaar blij en geëmotioneerd was. Zijn 
speech was kort, maar krachtig en bestond uit de woorden: ‘Ik ben hier trots op.’

Juryuitspraak De Mol
Het juryrapport over Ron de Mol vermeldde dat het bijzonder is dat hij op een dergelijke jonge leeftijd 
al zo ambitieus is. De Mol heeft zich met succes ontwikkeld tot een specialist op het gebied van aanbe-
stedingsprocedures, systeemgerichte contractbeheersing en integraal projectmanagement. Hij heeft 
kennis van de technische kant, maar algemeen communicatiemanagement heeft hij ook in de vingers. 
Juryvoorzitter Bernard van den Bosch: ‘Deze jongeman is: directeur van KYBYS contracting!’ Toen Ron de 
Mol vervolgens naar voren werd geroepen om de prijs voor High Potential in ontvangst te nemen, oogde 
hij zichtbaar verrast. Na alle felicitaties stelde hij zich al snel bescheiden en ogenschijnlijk onbewogen 
op. ‘Ik voel me niet anders dan anders. Maar de titel High Potential zal me helpen in mijn uitstraling naar 
klanten.’ De Mols ambitie staat daarbij als een huis: ‘Ik wil van KYBYS contracting een volgroeid en goed 
lopend bedrijf gaan maken.’

Nooit te oud om te leren
Henrie Bekkers reageerde na afloop: ‘Ik voel me echt vereerd dat ik, na drie keer genomineerd te zijn, de 
prijs alsnog win. Deze prijs is de kroon op mijn werk. Ik twijfelde een moment of ik dit jaar nog zou mee-
doen, maar ik ben heel blij dat ik dat wel heb gedaan. De tegenstanders waren groots, dit jaar. Ik vond het 
vooral spannend om het op te nemen tegen Erwin Beltman van De Kuip. Het allerleukst om te horen was 
dat de jury vond dat ik communicatief sterk verbeterd was. Een mens is nooit te oud om te leren!’
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kunstgras als werk, levering of dienst?
Juriste Jetteke Bijlsma-Verlinde gaf informatie over 
de vraag of activiteiten rond kunstgrasvelden moe-
ten worden beschouwd als een werk, een dienst of 
een levering, en hoe men vervolgens moet aanbe-
steden: nationaal, Europees, een op een of meer-
voudig onderhands. De aanbesteder heeft volgens 
Bijlsma de plicht om uit de formulering helder te 
laten blijken op welk onderdeel de nadruk ligt. Als 
de nadruk op het bewerken van de ondergrond 
ligt, dan gaat het vaak om een werk. De aanleg van 
een drainagesysteem is vaak ook een werk. Het 
leveren van alleen een kunstgrasmat is duidelijk 
een levering. Soms is een werk veelomvattend en 
betreft het een gemengde opdracht levering-werk. 
Bij een gemengde opdracht wordt gekeken naar 
het onderdeel dat het meest kenmerkend is. Dat 
heeft de Europese rechter bepaald. Overigens 
geldt niet dat de totale opdracht automatisch een 
werk is als bijvoorbeeld drie van de vijf punten 
‘werk’ betreffen, want deze ‘werkpunten’ kunnen 
heel kleine onderdelen betreffen. De juiste nadruk 
kan alleen door de aanbesteder worden gelegd 
door goede argumentatie. Het viel op dat de 
zaal het nog altijd onduidelijk vond op basis van 
welke criteria men een opdracht als een werk of 
een levering moet beschouwen. Rutger Schuijffel 
van fabrikant en leverancier Polytan was daar 
benieuwd naar, omdat hij direct bij een gemeente 

aan tafel zit als de aanschaf van een kunstgrasveld 
een levering zou zijn. Dit is niet het geval wan-
neer deze aanschaf in de categorie werk valt; dan 
is de aannemer de hoofdmedespeler. Gerrit de 
Koe deelde mee dat hij een renovatie van een 
kunstgraswerk altijd onder ‘werk’ neerzet, vaak op 
basis van de kosten die ermee gemoeid zijn. Maar 
Jetteke Bijlsma-Verlinde waarschuwt: ‘Als er bij een 
renovatie alleen het koppelingspunt van een drai-
nagesysteem vervangen moet worden en er verder 
alleen een nieuwe kunstgrasmat wordt geleverd, 
dan betreft de renovatie wel degelijk een levering.’ 
Zij wilde duidelijk maken dat een aanbesteder een 
opdracht niet zonder meer op basis van gemaakte 
kosten tot een werk of een levering kan bestem-
pelen. Het artikel, dat onder de naam van Bijlsma’s 
collega Christa Visser verscheen in Fieldmanager 2- 
2015 namens Brackmann Aanbestedingsspecialist, 
geeft argumentatievoorbeelden en laat uit-
zonderingen zien waaruit blijkt dat kosten niet 
klakkeloos als argument kunnen dienen: ‘Binnen 
onderbouwingen snijdt het vaak hout dat bijvoor-
beeld onderhoud "in stand houden" is en renovatie 
(veel) verder gaat, ook financieel. Op basis van de 
hoeveelheid werk zal een renovatie in de regel een 
werk zijn, maar ook dan geldt: indien bij de renova-
tie ook (te vernieuwen) onderdelen van het kunst-
grasveld worden geleverd, is er sprake van een 
gemengde opdracht levering-werk. De aard van de 

opdracht wordt dan vastgesteld aan de hand van 
het deel van de gemengde opdracht dat het meest 
kenmerkend is. Dit dient goed beargumenteerd te 
worden.’

Beste veld van de eredivisie
Zaal 2 zat bomvol bij groundsman Erwin Beltman 
van De Kuip, die vertelde hoe hij tot twee keer 
toe het veld van De Kuip tot het beste veld van 
Nederland heeft gemaakt. Iemand in de zaal was 
nieuwsgierig naar het geheim van de smid en 
vroeg naar de onderhoudsplanning. ‘Wij hebben 
geen planning. Zelfs geen weekplanning. Bij ons 
is geen dag hetzelfde. Het scheelt dat wij onze 
machines in eigen beheer hebben, zodat we heel 
flexibel zijn in het geven van datgene wat de mat 
nodig heeft.’

Adviseur Toine Adams oordeelde in zijn betoog dat 
ledverlichting klaar is voor de sportwereld, Niels 
Dokkuma legde uit welke invulling NGF aan de 
green deal wil geven, en Ivo Lamot vertelde over 
de nieuwe SISGRASS-machine van Nederlandse 
makelij, die supersnel hybride velden kan aanleg-
gen. Tot slot zette Jochem Knol de kosten van 
natuurgras en kunstgras op een rij, waarbij hij con-
cludeerde dat natuurgras vele malen goedkoper is.

Avondprogramma
Na de borrel was het tijd voor de uitreiking van de 
Fieldmanager of the Year-award. Arno Harmsen 
van Grasmeesters trapte de avond af met een 
presentatie over het zelfstandig worden van FC 
Utrecht in zijn veldonderhoud. Na tromgeroffel 
maakte de FOTY-jury bekend dat Henrie Bekkers 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch dit jaar de 
FOTY-winnaar is en dat Ron de Mol van KYBYS con-
tracting het jonge talent is!

Diner tijdens het avondprogramma.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5541

CONGRES
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‘Fieldmanager zijn is meer 
dan het vak naar de media 
uitdragen’
De winnaar van de Fieldmanager of the Year-verkiezing 2016 is weer bekend. De jury beoordeelde de andere genomineerden, Henk van der Brink, Erwin 

Beltman, Bob Westhoven en Eddy de Boer, ook als bijzonder goed (en ron de Mol werd Fieldmanager High Potential), maar Henrie Bekkers uit ’s-Herto-

genbosch werd unaniem als winnaar gekozen. De jury legt uit. 

Auteur: Santi Raats

Vakblad Fieldmanager sprak diverse juryleden, 
waaronder voorzitter Bernard van den Bosch, 
benieuwd naar de manier waarop het oordeel tot 
stand is gekomen. ‘Over het geheel genomen was 
Henrie Bekkers de beste, omdat hij het vak van 
fieldmanager over de hele breedte het beste uit-
voert ten opzichte van de andere genomineerden’, 

sprak juryvoorzitter Bernard van den Bosch tijdens 
de uitreiking uit op het Nationaal Sportvelden 
Congres op 26 november. 

Alleen maar sterker geworden
In eerdere jaren was Henrie Bekkers ook al een 
sterke kandidaat, volgens de jury. De jury was 

unaniem dezelfde mening toegedaan: ‘Hij heeft 
een grote persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. 
Vergeleken met eerdere bezoeken en gesprekken 
is hij nog steeds dezelfde gedreven persoon, maar 
hij is nu rustiger en duidelijk gegroeid in communi-
catief opzicht.’  Maar ‘de beste over de hele breedte’, 
wat houdt dat precies in? Het werkbezoek op 16 
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september 2015 liet op heel specifieke punten zien 
waarom Bekkers volgens de jury de uiteindelijke 
winnaar was. Tijdens dit werkbezoek werden drie 
sportaccommodaties bezocht. Op de ene was een 
nieuw hockey-waterveld aangelegd, bij de andere 
– een topklasseclub met tweeduizend leden – wer-
den de kunstgras- en natuurgrasvelden bekeken, 
en tot slot liet Bekkers een complex zien waar hij 
een proef deed met mycorrhizaschimmels. 

Vakidioot
Op vakgebied blonk Henrie Bekkers volgens de 
jury uit omdat hij een regelrechte vakidioot is. Het 
liefste rijdt hij elke dag voordat hij naar kantoor 
gaat langs de velden. Hij stuurt de sociale werk-
voorziening en andere aannemers strak aan, houdt 
nauw contact met de verenigingen. Hij kent het 
verleden van alle velden tot in detail een weet ook 
van de hoed en rand als het gaat om het gemeen-
telijke accommodatiebeleid. Daarbij lijkt hij zijn 
positie maximaal te benutten om goede accom-
modaties te realiseren. Tijdens de rondgang bleek 
ook dat Bekkers goede contacten onderhoudt met 
de meeste verenigingen. Verenigingen met goede 
ideeën en eigen inbreng vinden Henrie een mee-
denkende beheerder, die mogelijkheden zoekt om 
zaken zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. 

Het juryrapport vermeldt expliciet Bekkers’ bevlo-
genheid. Hij heeft vele touwtjes in handen, is 
betrokken (geweest) bij vele grote en kleine pro-
jecten en drukt zijn persoonlijke stempel op het 
beheer en onderhoud van de accommodaties.
Bekkers kwam volgens de juryleden over als zeer 
zelfbewust met een duidelijke maar goed gefun-
deerde eigen mening, of het nu gaat om construc-
ties van sportvelden, hekwerkmaterialen of onder-
houdsmethoden. Hij weet wat hij wil en waarom. 
Sterk is ook de duidelijke arbeidsverdeling tussen 
Bekkers en collega Ton Sterk. Bekkers heeft de taak 
van aanspreekpunt volledig op zich genomen. Ton 
Sterk communiceert met de politiek, maar Henrie 
Bekkers is de spin in het web. Daarvoor houdt hij 
over de volle breedte contact met de andere dien-
sten binnen de gemeente, in plaats van zich, zoals 
vroeger, alleen bezig te houden met zijn eigen 
velden. Ook onderhoudt hij contact met andere 
gemeenten, zoals Arnhem. Ook dit bevordert de 
kennisuitwisseling. 

Autonomie
Het viel de jury tijdens het werkbezoek op dat 
Bekkers direct aanstuurt, en als dat nodig is, ook 
op detailniveau. ‘Hij stuurt de sociale werkvoor-
ziening aan alsof hij de baas ervan is’, aldus een 
van de juryleden die op werkbezoek was geweest. 

Onderweg naar de velden zag Bekkers een hele-
boel blad liggen. Hij belde direct de werkvoorzie-
ning op en regelde dat het snel werd opgeruimd. 
Door de jaren heen zag de jury dat veel genomi-
neerden in een leidinggevende positie collega’s om 
zich heen hebben om de beheerlasten te delen. 
Henrie Bekkers doet echter alles zelf; hij heeft geen 
hulp nodig om zaken voor elkaar te krijgen. ‘Hij 
werkt samen, maar op een heel autonome manier’. 

Innovatief
Het werkbezoek liet zien dat Bekkers overal goed 
over nadenkt en niet schuwt om iets nieuws te 
proberen. Zijn credo is: experimenten zijn om van 
te leren en zijn allesbehalve vrijblijvend. Bekkers 
monitort zelf de beworteling. De uitwerking van 
de zeer lage N-giften in Den Bosch (gemiddeld < 
90 kg N/ha/jr.) volgt Bekkers nauwlettend, door 
tweejaarlijks bemestingsonderzoek van alle velden. 
Uitputting van de bodemvoorraad moet worden 
voorkomen. Eerder toegepaste materialen houdt 
hij in de gaten; hij kiest voor alternatieven als deze 
beter lijken. De beste prijs-kwaliteitverhouding is 
duidelijk steeds de leidraad, bij alles.

Opener karakter
Een van Bekkers’ eigenschappen die de jury 
behoorlijk sterker geworden vindt, is zijn houding. 
Volgens de juryleden kwam Bekkers vroeger nors 
over, was hij eigengereid en nam hij moeilijk ande-
re standpunten of ideeën aan. Een boerenzoon, die 
liever vasthield aan de wijze waarop hij aanleg en 
onderhoud altijd had aangepakt. ‘Al dat gelul over 
soorten meststoffen. Ik gebruik gewoon traditio-
nele meststoffen’, was toen zijn devies. Nu probeert 
hij verschillende producten uit, zoals mycorrhiza’s, 
en nieuwe meststoffen in samenwerking met 
andere gemeenten. Ook is hij naar buiten toe ope-
ner geworden, onder meer door actief te worden 
in de brancheorganisatie. 

Pr
Op het gebied van pr heeft Henrie Bekkers ook een 
grote slag geslagen. In de twee vorige jaren dat 
Bekkers meedong naar de titel Fieldmanager of 
the Year, was hij schuchter en sloeg hij dicht als hij 
werd gevraagd om mee te discussiëren. Inmiddels 
gaat hij geëngageerd in gesprek en draagt hij het 
vak op een positieve en opbouwende manier uit. 
De jury laat weten: ‘Ook qua pr geldt dat “het vak 
uitdragen” een breed begrip is. Fieldmanager zijn 
is niet alleen maar communiceren met de media. 
Zoals Theo van Rossenberg het mooi verwoordde 
tijdens de uitreiking: het is mooi om de prijs te 
winnen, maar dat brengt ook een grote verant-
woordelijkheid met zich mee, in de vorm van het 

enthousiasmeren van jongeren voor het vak. Net 
als Rossenberg heeft Bekkers zich het afgelopen 
jaar toegelegd op het doorgeven van kennis, door 
een paar keer presentaties te geven op scholen 
voor beroepsopleidingen. Over de hele breedte is 
Henrie Bekkers dit jaar de beste fieldmanager.’

4 min. leestijd FIELDMANAGER OF THE YEAR

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5543

DE JUrY HANTEErT  BIJ DE BEOOrDELING 
VAN kANDIDATEN DE VOLGENDE VIEr 
CrITErIA 
Vakmanschap, liefde voor het vak
Wat is de ervaring met onderhoud en beheer, 
inzicht en kennis van inhoudelijke achtergron-
den? Wordt vakkennis actueel gehouden? Waar 
de ligt grootste uitdaging als vakman?
 
De plaats in de organisatie
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden? 
Wat is het aantal medewerkers en het aantal 
accommodaties en velden in beheer? Is de 
fieldmanager voornamelijk beheersmatig en 
coachend, of ook uitvoerend bezig? Is de uit-
voering uitbesteed of in eigen beheer? Is hij of 
zij verantwoordelijkheid voor de vorming  en 
opleiding van medewerkers, beheer van het 
budget, de aankoop van materialen en machi-
nes?
 
Beleidsmatig
In welke mate is er betrokkenheid  bij beslissin-
gen over technische en de financiële haalbaar-
heid, realisatie, renovatie en beëindiging van 
sportaccommodaties?
 
Public relations
Hoe wordt het vak onder de aandacht van het 
publiek gebracht? Hoe zijn de contacten met 
de gebruikers van de accommodaties? Is de 
fieldmanager wel eens in het nieuws?
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Perfect Pitches part VII
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van afgelopen periode zien

Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest 

bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij zenden u alle info.

NIeuw kuNStgrAS VoetbAlVeld Voor NAtIoNAl FC uruguAy

Nieuw kunstgras voetbalveld in het trainingscentrum van het Nationale voet-
balteam van Uruguay, gevestigd in Les Cespedes. Dit veld is het eerste hoog-
waardige kunstgras voetbalveld in Uruguay. De grond in Uruguay bestaat uit 
kleverige klei waarmee het lastig werken is. Het bouwen van de constructie 
was daarom moeilijk. Niet alleen vanwege de ondergrond maar ook vanwege 
het subtropische klimaat met dagelijkse non-stop regenbuien. Ondanks deze 
uitdagingen lukte het de samenwerkende partners toch om het veld binnen 

de gestelde tijd te installeren. Ze leverden een prachtig gelijkmatig veld op 
met een ProPlay-Sport23D shock pad.

Opdrachtgever: Desso Sports Systems
Leverancier shock pad: Schmitz Foam Products
Installateur: PSport Systems
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AANleg VAN SPortPArk lANge blokweg IN ZIerIkZee

ASC Sports & Water heeft in samenwerking met Synarchis een programma van 
eisen samengesteld voor de aanleg van sportpark Lange Blokweg te Zierikzee. 
Het betreft de aanleg van hockey-, korfbal-, handbalvelden alsmede jeu de 
boules banen. De planvoorbereiding van het sportcomplex is door Synarchis 
voorbereid. De vraagspecificatie is middels een niet-openbare aanbesteding 
innovatief (Design & Build) in de markt gezet waarbij het werk met betrekking 
tot de buitensportaccommodaties aan CSC is gegund. De werkzaamheden zijn 
deze zomer afgerond onder directievoering van ASC Sports & Water in nauwe 
samenwerking met Synarchis. Het sportpark werd in september feestelijk in 
gebruik genomen.
Vooraf is een grondmechanisch en sporttechnisch onderzoek uitgevoerd op 
de planlocatie. De hockeyvelden zijn vervolgens voorbelast om maaiveldzak-
king in de gebruiksfase te voorkomen.

Aanneemsom sportvelden en terrein inrichting: € 1.950.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Schouw-Duiveland
Contactpersoon namens opdrachtgever: Danny Floren van Synarchis
Contactgegevens opdrachtgever:  T.  0184-616544
Aannemer buitensportaccommodaties: CSC Sport Constructies B.V.
Contactpersoon aannemer: Gertjan de Vet
Contactgegevens aannemer: T: 036-5489320 

PROJECTEN
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oNtwerP eN reAlISAtIe kuNStgrAS hoCkeyVeld IN kAAPStAd

In opdracht van Table View High School heeft Happy Feet sports systems met 
zijn lokale partner Easygrasse een natuurgras hockeyveld omgebouwd naar 
kunstgras. Daarvoor is op basis van grondonderzoek ter plekke een ontwerp 
voor de fundering en ontwatering gemaakt door Happy Feet, daarvoor zijn 
speciaal materialen geselecteerd in een lokale steengroeve. Vervolgens is het 
veld in acht weken tijd gebouwd. Het voldoet aan alle gestelde eisen van de 
FIH. Het veld is voltooid tot grote tevredenheid van de High School met een 
Proplay-sport17 (foam shock pad van Schmitz Foam) en de Hockey Xtreme 
(semi waterkunstgras van Domo).

Aanneemsom: R 3,5 miljoen (ca. 350.000 euro) 
Opdrachtgever: Table View High School in Kaapstad
Ontwerper: Happy Feet sports systems bv
Aannemer: Joint Venture Happy Feet & Easygrasse
Contactpersoon: Henk Breunissen
Contactgegevens: T: 06 480 63 361

oPwAArderINg VAN ZeS kuNStgrAS eN twee NAtuurgrAS 

SPortVeldeN

ASC Sports & Water heeft samen met de stadsdelen Zuid en Oost een pro-
gramma van eisen samengesteld voor de opwaardering van 6 kunstgras en 
2 natuurgras sportvelden. Het programma van eisen is middels een onder-

handse aanbesteding in de markt gezet waarbij het werk met betrekking tot 
de kunstgrasvelden aan CSC is gegund en voor de natuurgras velden (voetbal/
cricket combinatie) aan De Wilde.
De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering onder directievoering van 
ASC Sports & Water, wederom in nauwe samenwerking met de beide stads-
delen. Voor de te renoveren voetbalkunstgrasmatten zijn zachte sporttechni-
sche lagen aangepast naar harde sporttechnische lagen. Grondmechanische 
analyses zijn uitgevoerd voor gewenste peilverhogingen van velden. 
Drainagestelsels zijn beoordeeld en worden zonodig opgewaardeerd, evenals 
omliggende tegelverhardingen en veldafscheidingen.

Aanneemsom: circa 1.400.000 euro
Opdrachtgever: stadsdelen Zuid en Oost gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever: Gert Jan Stroucken
Contactgegevens opdrachtgever: g.stroucken@amsterdam.nl  
T.  020 252 1877
Aannemer: CSC Sport Constructies en De Wilde Infra- & Cultuurtechniek
Contactpersoon aannemer: Theo Ceelen en Auke de Leeuw
Contactgegevens aannemer: T: 036-5489320 en 023-5581194
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PROJECTEN

herINrIChtINg SPortVeldeN V.V. kAPelle

Op 8 april werd het werk ‘’herinrichting sportvelden v.v. Kapelle’’ aanbesteed. 
Het was Antea Realisatie die de laagste inschrijving deed en het werk mag 
maken. Op 6 mei is er begonnen met de herinrichting van twee sportvelden 
bij de v.v. Kapelle. Het trainingsveld wordt vergroot en gerenoveerd en het 
wedstrijd/trainingsveld wordt gedraaid en voorzien van kunstgras. Inmiddels 
is het trainingsveld al opgeleverd, in grove lijnen zijn de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd. Het wedstrijd/trainingsveld is nog in uitvoering volgens 
planning is het kunstgras aangebracht. De mat die wordt aangebracht is de 
Edel Soccer Diamondblade. Het veld is gedraaid om meer ruimte te creëren 
op het trainingsveld. 

Aanneemsom: € 344.000,00 euro
Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Contactpersoon opdrachtgever: Melvin Poppe 
Contactgegevens opdrachtgever: 06-12365568 m.poppe@kapelle.nl
Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs
Contactpersoon architect: Bart Bongers
Contactgegevens architect: 06-54652988 bart.bongers@kybys.nl 
Aannemer: Antea Realisatie
Contactpersoon aannemer: Peter van Hooydonk
Contactgegevens aannemer: T: 06-51576009 
peter.vanhooydonk@anteagroup.com

VoetbAlVeldVerlIChtINg V.V. beNtelo

Het nieuwe kunstgras hoofdveld is aangelegd door 
Krinkels B.V. en door OVI-Enschede voorzien van 
verlichting. Een wedstrijdverlichting klasse II, 
bestaande uit 8 stuks lichtmasten en 16 stuks 
LED-armaturen van AAA-lux. De verlichting wordt 
bestuurd door middel van een lichtmanagement-
systeem; een knoppenkast in de scheidsrechters-
ruimte., een sleutelschakelaar buiten waarbij trainers 
de gewenste verlichting kunnen inschakelen en een 
touchscreen in de kantine. 

Opdrachtgever: Stichting De Pol Bentelo
Contactpersoon: de heer A. de Brouwer
Aannemer: OVI-Enschede
Contactpersoon aannemer: de heer W.J. Spin

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5544
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Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVo) een 
begrip of een lachertje

Zelf loop ik voorop. Ik roep voortdurend dat wij milieuvriendelijkere 
elektrische machines produceren; dat ze duurzaam zijn en dat het 
goed voor bedrijven is om onder de vlag van MVO (maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen) te varen. Maar, hoe zit het precies; 
wat is milieuvriendelijk en wat is duurzaam; hebben we enig besef 
wat we met zijn allen promoten en kunnen we dat ook daadwerke-
lijk waarmaken? En… wat kun je er zelf aan doen?

We snappen het allemaal: de fossiele grondstoffen van moeder 
aarde raken ooit op en dan zijn we aangewezen op alternatieven 
als zon, water of wind. We moeten milieuvriendelijk werken dus. 
Dat betekent dat wat je doet of maakt niet vervuilend mag zijn 
voor de leefomgeving van mensen, dieren en planten. En dan moet 
je processen en producten meteen ook maar duurzaam maken. 
Dus geschikt voor een lange levensduur, zodat je ze permanent 
kunt toepassen en ze de aarde niet of minder uitputten. (zie ook 
Wikipedia). Dus aan de ene kant wil je als hovenier bijvoorbeeld 
je vervuilende tweetakt bladblazer verruilen voor een accu-exem-
plaar. Dat is in beginsel beter voor het milieu! Anderzijds zou je 
vanuit het oogpunt van duurzaamheid het oude exemplaar tot op 
de draad moeten verslijten en blijven repareren. Hoe langer je hem 
gebruikt des te duurzamer wordt hij toch, of niet dan?

Milieu & duurzaamheid zijn soms een lastig verhaal. Je moet veel 
factoren wegen om te beoordelen of iets milieuvriendelijk of duur-
zaam is. Duurzaam betekent dus niet altijd dat het ook meteen 
milieuvriendelijk is. Omgekeerd geldt dat ook. Eigenlijk moet je 
achterhalen wat het productie van de machine aan energie kost 
en wat hij vervolgens tijdens zijn levensloop aan energie bespaart. 
Deze berekeningen, ook wel levenscyclus-berekeningen (LCC en 
LCA) genaamd, zijn steeds vaker op internet beschikbaar. Ze geven 
een goed beeld of iets milieuvriendelijk is of juist niet.
Vervolgens moet je beoordelen of de machine die je wilt kopen 
in de toekomst ook (betaalbaar) te repareren is. Misschien is de 
machine al snel de moeite van het repareren niet meer waard is het 
dus een wegwerpartikel. Soms is het verstandiger een machine te 
huren omdat je hem eigenlijk maar een paar keer per jaar gebruikt. 

Maar goed, als ondernemer ben je nog steeds enthousiast over je 
voorgenomen beleid om maatschappelijk verantwoord te onder-
nemen. Wees je bewust dat er nog veel meer maatschappelijke 
onderwerpen zijn die een relatie met MVO hebben. Laat ik me maar 

beperken tot het 
thema milieu & duur-
zaamheid. Waar begin 
je? Wat mag het kosten? 
Wat is je uiteindelijke 
doel? 

Mijn advies, pak het 
stap voor stap aan. Maak 
er binnen je bedrijf een doorlopend 
thema van en laat je medewerkers er zelf 
mee aan de slag gaan. Laat je medewerkers 
zelf constateren waar winst binnen je bedrijf valt te behalen, 
hoe er op energie bespaard kan worden en hoe je het wagen- of 
machinepark duurzaam kunt inrichten, etc. Gebruik je beleid ook 
als promotiemiddel en uithangbord voor je bedrijf, want als de 
buurman het doet, wil jij niet achterblijven. MVO begint tenslotte 
bij bewustwording. 

Bij Frisian Motors zijn wij overgegaan op “groene stroom”. De tradi-
tionele tl-lampen in de fabriekshal maakten plaats voor led-lampen 
in combinatie met bewegingsmelders. In ons testlaboratorium voor 
accu’s hebben we de accu-ontladers gekoppeld aan een acculader. 
Stroom die voorheen verloren ging, gebruiken we nu om accu’s van 
nieuwe machines te laden. Ook hebben wij uiteraard een elektrisch 
bestelbusje, tweedehands opgescharreld, dat wel. We rijden er alle 
korte ritten mee. En besparen hierdoor een behoorlijke slok diesel 
op onze andere bestelbusjes. 
Soms voeren we heftige discussies aan de kantinetafel over wat 
wel of niet goed is. Eén ding is echter duidelijk: MVO leeft onder 
de mensen, verandert zelfs langzaam in een levensstijl. Daarmee 
wordt het dus als een begrip in onze samenleving verankerd.

Met duurzame groet, 
Theo de Jong, Frisian Motors

COLUMN
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150 procent gras, 100 procent 
natuur, maar evengoed de 
mooiste mat die je ooit 
gezien hebt
Airfibr: een interessante Franse hybride mat krijgt voet aan de grond in Frankrijk

Hybride constructies lijken de laatste tijd in opmars. De laatste twee jaar zijn er weer beduidend meer velden aangelegd dan daarvoor. Mede daarom 

komen er ook nieuwe – soms zelfs heel bijzondere – constructies op de markt. 

Auteur: Hein van Iersel
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5 min. leestijd ACHTERGROND

Arno Harmsen van Grasmeesters aan de telefoon. 
Heeft de redactie van Fieldmanager tijd en zin om 
mee naar Parijs te gaan om een nieuwe hybride 
constructie te bekijken? Natuurlijk hebben we daar 
zin in. Een bezoek aan Parijs is geen straf en na een 
bezoek aan de website van Airfibr zijn we ook met-
een nieuwsgierig naar dit systeem. De ingrediën-
ten waarmee het bedrijf een mat in elkaar knutselt 
zijn bijna ongeloofwaardig, maar desondanks kon 
Airfibr in 2014 en 2015 respectievelijk zes en acht 
velden bij betaald voetbal en rugbyorganisaties 
realiseren. Weliswaar niet bij echte topclubs, maar 
wel bij gerenommeerde subtoppers.

Silicazand
Een Airfibr-mat is vervaardigd uit vijf basisingre-
diënten. Allereerst een onderbouw van lava, met 
daarop een toplaag van ultradunne PE-vezels, 
gemengd met silicazand, een beetje zeoliet en 
gepofte kurkballetjes. Feitelijk heeft de constructie 
meer gemeen met een zand-ingestrooide kunst-
gras-hockeyconstructie dan met een natuurgras-
veld. Het unieke van de constructie is het samen-
spel tussen de haardunne PE-vezels en het zand. 
Constructies met kunstgrasvezels die los door de 
toplaag gemengd zijn, zijn er natuurlijk meer. Bij 
Airfibr zijn de vezels echter veel dunner dan bij 
het concurrerende Fiberturf-systeem, dat onder 
andere bij PSV in Eindoven in het stadion ligt. Het 
werkingsprincipe is globaal hetzelfde. De vezels 
‘wapenen’ de toplaag en zorgen dat deze vlak en 
stabiel blijft. 
Airfibr is een product van het nog jonge bedrijf 
Natural Grass. Volgens projectleider Clément 

Bodin heeft zijn bedrijf het patent een aantal 
jaren geleden gekocht en is het daarmee aan de 
slag gegaan. Allereerst voor sportvelden, maar 
het bedrijf ziet ook toekomst voor het concept in 
verticale groene wanden. Het bedrijf is nog klein. 
Ongeveer twintig mensen zijn er in dienst, waar-
van ongeveer vijf bij de afdeling R&D. 

Vijf kilo
De hoeveelheid vezels die in de toplaag van een 
sportveld zit, is in kilo’s bijna te verwaarlozen, maar 
heeft enorm veel impact. Vijf kilo vezels per ton 
zand is veel minder dan één procent. Als we later 
met een holesteker een plug steken uit de Airfibr-
grasmat, zie je meteen het effect. Normaal kost 
het geen moeite om een plug kapot te krijgen of 
te breken, maar door de vezels lukt dat bijna niet 
meer. Het idee is dat de vezels kleiner zijn dan de 
zandkorrels en zich bijna muurvast verankeren tus-
sen de zandkorrels. In een voetbalveld zitten vele 
miljarden vezeltjes.
Evengoed reis ik met een flinke dosis scepsis af 
naar Parijs. Met deze ingrediënten kun je toch geen 
gezonde grasmat kweken?

Racing 92 
Clément Bodin neemt ons mee naar twee sport-
clubs. Allereerst naar de trainingsvelden van 
Racing 92 in Parijs. Dit zou een van de beroemdste 
rugbyclubs van Frankrijk moeten zijn en als we op 
het veld staan, wijzen Bodin en zijn collega ons 
met eerbied een aantal kleerkasten van sporters 
aan. Namen die ons niets zeggen, maar in het rug-
bywereldje klaarblijkelijk halfgoden zijn. 

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel er getraind 
wordt op het veld van Racing 92. Echt veel zal het 
niet zijn, want zowel Harmsen als ondergetekende 
staat meteen al met de mond vol tanden. Harmsen: 
‘Dit is op Arsenal na misschien wel het mooiste 

Clement Bodin Fieldmanager Troyes

Harmsen test de velden.
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veld dat ik ooit gezien heb.’ En dat terwijl Bodin ons 
vooraf had gewaarschuwd dat het veld er niet 100 
procent bij lag. 

Het veld van Racing 92 is nu aan zijn tweede 
seizoen bezig en is volgens Bodin bijna niet 
onderhouden. Ook geen winters scheerbeurtje 
met de Koro. En ook verder zou er niet al te veel 
onderhoud gepleegd zijn. Dit seizoen een keer 
beluchten met een Toro Procore, maar vooral wel 
veel bemesten. Heel veel zelfs. De projectmanager 
schat in dat het afgelopen seizoen toch wel tegen 
de 500 kilogram pure stikstof per hectare op het 
veld is aangebracht. Dat is veel, uit duurzaamheids-
oogpunt zelfs onbeschoft veel, maar dit zal het 
geval zijn op meer stadionvelden.
Het enige punt van kritiek is misschien het feit dat 
de mat relatief hard is. Dat kan natuurlijk worden 
verwacht bij een hybride natuurgrasveld, zeker 
wanneer dat maar één keer belucht is. Volgens 
Bodin zijn de spelers juist laaiend enthousiast over 
de stevigheid van het veld. 

Harmsen is niet alleen naar Parijs gekomen om 
de velden te bekijken, maar vooral om deze te 
beproeven en te testen. Hij wil als adviseur en con-
sultant weten wat er op de markt te koop is. Onze 
eerste indruk blijkt te kloppen, wanneer we het 
veld aanprikken met de digitale penetrometer. Het 
veld is hard, maar de overige cijfers lijken allemaal 
goed. De belangrijkste conclusie is wel dat de com-
plete toplaag doorgroeid is met wortels. Natuurlijk 
is dat vaak zo met jonge velden, maar toch. 

Troyes
Het tweede veld dat Bodin ons wil laten zien, is 
Troyes. Troyes zou vorig jaar de veldencompetitie 
van de Franse versie van de eerste divisie hebben 
gewonnen en is nu gepromoveerd naar de Franse 
eredivisie. Vergeleken bij het trainingsveld valt 
deze mat tegen. Ik ben als niet-specialist minder 
kritisch dan Harmsen, maar ook voor mij is het dui-
delijk dat dit veld minder vitaal is dan het rugby-
trainingsveld. Harmsen knielt op het veld en pro-
beert met twee handen de mat los te trekken van 
de toplaag. Op het eerste veld in Parijs was daar 
geen kans toe, maar in Troyes lukt dat met een 

beetje lompe kracht. Het aardige is dat dit meteen 
het sterke punt van de grasmat laat zien. De zode 
die dan loskomt, is door de vezels nog zo sterk, dat 
je de mat op die manier eigenlijk niet beschadigt. 
Dat blijkt ook wel uit het schadeherstel. Aan de zij-
kant staat een half kruiwagentje met het resultaat 
van het herstellen van de mat. Bijna niks dus. Als 
we met de holesteker een plug steken, zie je ook 
dat de mat veel ondieper wortelt, misschien maar 
een centimeter of drie.
Bodin verklaart de mindere conditie van de 
grasmat uit de extreme hitte en droogte van de 
afgelopen maanden. Dat kan kloppen. De bomen 
in Troyes zijn veel meer dan in Parijs of Nederland 
al bijna in herfstkleuren. Harmsen verklaart de 
mindere conditie door de lage EC-cijfers. Te weinig 
kunstmest dus. Wel is het veld gevoelsmatig aan-
merkelijk zachter. De groundsman van Troyes legt 
later uit hoe dat komt. Voor iedere wedstrijd wordt 
het veld gevertidraind met 12 millimeter-pennen 
om het zachter te maken. Nadat Harmsen de cijfers 
van zijn digitale penetrometer bestudeerd heeft, 
blijkt het overigens wel mee te vallen. Vanaf 7,5 
centimeter is het veld zelfs harder. 

Grassmaster
Tijdens de lunch legt Bodin uit hoe hij de Airfibr-
constructie zou willen positioneren. Zijn belangrij-
ke concurrent is natuurlijk niet Xtragrass, maar het 
internationaal veel succesvollere Grassmaster. Dat 
is internationaal de standaard voor een hybride 
veld voor topclubs en daarom ook de standaard 
als het om prijs gaat. Bodin: ‘Wij zitten globaal op 
dezelfde kosten als voor een Grassmaster. Soms 
iets goedkoper, soms iets duurder.’

ACHTERGROND

De zode groeit in Parijs uit de zodensteker.
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De belangrijkste kosten bij de bouw van een Airfibr 
zijn waarschijnlijk het mengen en het transporte-
ren van de toplaag. Mengen zal niet kunnen met 
de methoden waarop Nederlandse aannemers een 
toplaag mengen, maar moet met gespecialiseerde 
apparatuur gebeuren. In alle gevallen is dat tot nu 
toe in de fabriek van Airfibr gedaan en daarna is 
het mengsel getransporteerd naar het veld.
Ik vraag aan Bodin in hoeverre het witte silicazand 
essentieel is. Ik begrijp zoveel dat dit niet essen-
tieel is; het zou ook met ons Nederlandse zand 
kunnen. Belangrijk is wel dat de fractieverdeling 
goed is en dus vooral niet te grof. Airfibr-zand 
heeft een dikte van ongeveer 200 mu. Dat zand zal 
in Nederland ook goed verkrijgbaar zijn. Probleem 
is alleen dat het mengen van het zand en de vezels 
volgens Bodin alleen in Frankrijk kan. 

Conclusie 
Aan een tripje naar twee velden, begin septem-
ber, kun je natuurlijk geen conclusies verbinden. 
Harmsen merkt heel terecht op: ‘In august and 
september everybody will be king’. Wel is duidelijk 
dat Airfibr een meer dan interessante constructie 
is, waar we zeker nog meer van zullen horen. Als 
ik beheerder of eigenaar van een stadionveld was, 
zou ik Airfibr zeker meenemen in mijn overwegin-
gen als ik een hybride veld zou moeten kiezen.

NB: gemiddelde tempratuur op maaiveldniveau in Nederland was 18 °C in deze periode.

Rugbyveld in parijs.

Met de hand is de plug bijna niet open te breken.

Waardes      Rugbytrainingsveld Stadionveld ESTAC
      Parijs   Troyes
Vocht        39,81   31,67
Distributie-uniformiteit vocht    85%   91%
EC      0,37   0,17
Distributie-uniformiteit EC    74%   80%
Bodemtempratuur     21,07   24,28
Gemiddelde verdichting over 10 cm in KPA   2070   2419
Worteldiepte     12 cm   3-4 cm
Vlakheid      zeer goed  matig
Stabiliteit       zeer goed  goed

ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5545
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Revitalisatie 
Revitalisatie is een goede oplossing als 
de technische eigenschappen van een 
kunstgrasveld zijn afgenomen. Door het 
veld te revitaliseren kan het weer 3 tot 5 
jaar mee.

Onderhoud kunstgras
Wij zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten 
kunstgrasvelden. Van tennisbaan tot 
hockeyveld en van korfbal- tot voetbalveld. 
Wij verzorgen de meest effectieve 
onderhoudsmethode. 

Demontage 
Een intensief bespeeld kunstgrasveld gaat 
ongeveer 12 jaar mee. Na deze periode zal 
het kunstgras moeten worden verwijderd 
voor recycling of hergebruik. Wij nemen 
dit proces graag voor u uit handen. 
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Wat gebeurt er allemaal in de branche? Ontwikkelingen, visies, meningen, 
overnames, verlaten van markten, benoemingen, nieuwe garanties, nieuwe 
kwaliteitskenmerken en nieuwe normen. Het is veel, overweldigend, en het 
komt allemaal als een zuidwester over ons heen. 

In zo’n storm raak je je oriëntatie wel eens kwijt; je krijgt geen kans om de 
dingen eens rustig tegen elkaar af te wegen. Voordat je het weet, komt de vol-
gende windvlaag er alweer aan.

Ook deze storm zal weer overgaan, maar het is wel de vraag welk landschap er 
dan overblijft. We lopen als branche het risico dat er forse schade ontstaat, als 
we nu uit elkaar worden gedreven en stuurloos rond gaan dobberen. 

Daarom moet een ieder nu zijn verantwoordelijkheid nemen om het hele pro-
ces in de sportveldenbranche gaande te houden en verder te ontwikkelen. Wij 
hebben elkaar nodig: opdrachtgevers, gebruikers, bonden, aannemers en leve-
ranciers. Het is onvermijdelijk dat er af en toe eens een heilig huisje plat gaat, 
maar als we nu de handen in elkaar slaan, hebben we de unieke mogelijkheid 
om verder te bouwen. Dat is het voordeel van een zware storm; de zon komt 
terug en er is een nieuw landschap.

Wie de schoen past, trekke hem aan; wie zich geroepen voelt om mee te doen, 
moet nu ook echt aan de slag. 

Een korte, maar wellicht mistige Flip, die het allemaal nog wel ziet zitten.   

Flip van de Velden

Flip is werkzaam in de kunstgrasbranche. Hij verbaast zich over de ontwikke-
lingen die daar gaande zijn en wil die verbazing graag delen met de lezers van 
dit blad. Van de Velden is natuurlijk een pseudoniem, maar de echte naam van 
Flip is bekend bij de redactie van dit blad.

Zuidwester 

Dat is het voordeel van een zware storm; 

de zon komt terug en er is een nieuw 

landschap

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5546
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Maak niet de sport, 
maar de accommodatie 
het uitgangspunt
Maatschappelijke rol sportaccommodatie Sint Annaparochie uitgangspunt

Het nieuwe sportcomplex in Sint Annaparochie zal niet alleen het aanzicht van het dorp veranderen, maar ook het begrip ‘gemeenschap’. Niet langer is 

de wens van de sportvereniging het uitgangspunt, maar de behoefte die leeft onder de bevolking. Dankzij dat uitgangspunt kunnen de initiatiefnemers 

echter wel aanspraak maken op vele subsidies om het nieuwe complex te realiseren.

Auteur: Guy Oldenkotte
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Met slechts 5.000 inwoners kan Sint Annaparochie 
beschouwd worden als een klein dorp, maar wel 
het grootste dorp van de gemeente Het Bildt. 
Het dorp ligt op 15 km van Leeuwarden en heeft 
verschillende sportverenigingen. Sport leeft in Sint 
Annaparochie, maar toen de plaatselijke voetbal-
vereniging zich realiseerde dat er capaciteitspro-
blemen zouden komen, ontstond er een probleem. 
De wens was een kunstgrasvoetbalveld, maar daar 
wilde de gemeente niet zomaar aan meewerken. 
‘Zomaar een kunstgrasveld aanleggen voor de 
voetbalvereniging  in het centrumdorp alleen, 
dat vonden  wij als gemeente een investering die 
niet meer passend is in deze tijd’, zegt wethouder 
Hillie Blaak (PvdA). ‘Er zijn veel andere partijen die 
moeite hebben om het hoofd boven water te hou-
den. Door in dit kunstgrasveld te investeren, zou-
den we die partijen tekortdoen. Ons uitgangspunt 
was dat er een duurzame oplossing moest komen, 
een oplossing die geen leegloop van de verenigin-
gen in de nabijgelegen dorpen zou veroorzaken. 
Daarvoor is het wenselijk om gezamenlijk een 
nieuwe kijk op de sportverenigingen te ontwikke-
len. Een eerste begin is gemaakt door samen met 
de KNVB een bijeenkomst te organiseren met als 
centrale vraag: hoe vitaal is mijn club in 2020? Een 
vervolg op deze bijeenkomst zal binnenkort plaats-
vinden.’ Stichting De Waaie bood uitkomst. ‘De 
stichting is beheerder van het sportpark De Waaie, 
maar beschikt ook over een lap grond midden in 
het dorp. Toen duidelijk werd dat een nieuw kunst-
grasveld voor de voetbalvereniging niet zomaar 
gerealiseerd kon worden, hebben we gekozen 
voor een andere insteek. Die insteek is dat er een 
multifunctioneel complex komt dat zo veel moge-
lijk mensen ten goede komt’, zo licht de voorzitter 
van de stichting, Menno Hoekstra, de aanpak toe. 
‘We hebben ervoor gekozen om het stuk grond te 

ontwikkelen dat wij als stichting bezitten, midden 
in het dorp.’ 

Multifunctioneel complex
Op het nieuwe complex worden nu een kunstgras-
voetbalveld, een multifunctioneel kunstgrasveld, 
een beachvolleybalveld, een verspringbak en 
jeu-de-boulesbanen aangelegd. Ook wordt er 
een oefenmuur voor kaatsen gebouwd. ‘We zijn 
eind vorig jaar begonnen met het schrijven van 
een masterplan, dat aan alle betrokken partijen is 
voorgelegd. Elke vereniging of betrokkene had zijn 
eigen wensen, maar gelukkig stonden de neuzen 
de goede richting op’, vertelt Hoekstra. ‘We hebben 
straks een mooi complex in het hart van het dorp. 
Dat bevordert de leefbaarheid van het dorp.’ Het 
complex zal ook gebruikt worden door verschil-
lende scholen. ‘In principe kan iedereen terecht op 
zijn eigen deel van het complex. De scholen zullen 
straks gebruikmaken van het multifunctionele veld. 
Mocht er toch overlap zitten in het gebruik van de 
accommodatie door verschillende groepen, dan 
is het de intentie dat de scholen voorrang krijgen.’ 
Wethouder Blaak is zeer te spreken over de aanpak. 
‘Deze enthousiaste groep mensen  is niet bij de 
pakken neer gaan zitten, toen ze te horen kregen 
dat subsidie voor een kunstgrasveld alleen niet 
onze insteek was. Ze hebben zich verdiept in de 
mogelijkheden en hebben daarbij vooral gekeken 
naar de veranderende rol van de sportvereniging. 
En die rol hebben ze opgepakt. De kracht van 
een vitale vereniging ligt namelijk niet alleen in 
de sportbeoefening, maar ook in het vermogen 
om mensen aan je vereniging te binden. En dat 
betekent dat je ook andere doelgroepen probeert 
te bereiken.’

Vele financierders
Door het nieuwe complex niet langer te beschou-
wen als een complex dat exclusief voor sport 
bedoeld is, maar meer als antwoord op sociaal-
maatschappelijke wensen, kon Stichting De Waaie 
profiteren van vele subsidie- en ondersteunings-
potjes. ‘We hebben zo’n 60 of 70 partijen aange-
schreven en het merendeel reageerde positief’, 
zegt Gerald van der Boon, die penningmeester 
is bij de stichting. ‘Het project is in twee fases 
opgesplitst. Fase één behelst de aanleg van de 
voorzieningen. Mede dankzij een bijdrage van 
300.000 euro van de gemeente en 50.000 euro 
van het Iepen Mienskips-fonds van Streekwurk 
zijn hier grote stappen gezet bij de aanleg van het 
kunstgrasveld. Maar de stichting heeft nog altijd 
een tekort. Fase twee wordt de inrichting van het 
complex. Dat omvat onder meer de verlichting, 
inrichting en beveiliging van het complex. Om 

Wethouder Hillie Blaak Gerald van der Boon
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dat te bekostigen, zitten we nog met een tekort 
van zo’n 50.000 euro. We hopen dat we daarvoor 
een subsidie van de gemeente kunnen krijgen. 
Maar om niet al te veel afhankelijk te zijn van de 
gemeente, willen we ook een aantal activiteiten 
gaan ontplooien om dit uit andere middelen te 
kunnen financieren. Daarbij kun je denken aan 
bijvoorbeeld een veiling.’ Van der Boon is vooral 
blij dat relatief eenvoudig kon worden voldaan 
aan de voorwaarden voor de meeste subsidies. 
‘Het probleem zit meer in het feit dat de meeste 
subsidies slechts één à twee keer per jaar worden 
toegekend. Je zult er dus tijdig bij moeten zijn.’ Dat 
neemt niet weg dat Van der Boon er de afgelopen 

maanden veel tijd in heeft gestoken. ‘Het project 
wordt gerealiseerd door Antea Group. Die hebben 
ons uitvoerig geïnformeerd. Daarnaast hebben we 
met veel verenigingen gesproken, om te horen 
hoe zij het destijds hebben aangepakt en bij wie zij 
hebben aangeklopt voor financiering en subsidie.’

Multifunctioneel en multicultuur
Wethouder Blaak ziet het hele project als een mooi 
voorbeeld van hoe gemeenten met weinig budget 
toch mooie en goede sportaccommodaties kun-
nen realiseren. ‘De gemeente krijgt steeds minder 
geld van het rijk en tegelijk krijgt ze meer taken uit 
te voeren, zoals in het sociaal domein. Daarnaast 
gaan we ook steeds meer uit van de eigen kracht 
van mensen. Sporten en daarbij elkaar ontmoeten 
en helpen is een voorwaarde om deze nieuwe rol 
van sportverenigingen goed te kunnen invullen. 
Als het ons gaat lukken om meer mensen te laten 
bewegen en elkaar te ontmoeten, dan kunnen 
we zeker zorgen dat er minder gebruikgemaakt 
hoeft te worden van dure zorg. Sport speelt daarbij 
een wezenlijke rol.’ Blaak verwijst naar het project 
Buurtsportcoaches dat in haar gemeente loopt. 
‘We hebben twee jonge enthousiaste buurtsport-
coaches  in de gemeente, die de opdracht heb-
ben om samen met de scholen, de dorpen en de 
verenigingen te bedenken waardoor meer mensen 
gaan bewegen. We zien hier in Sint Annaparochie 
een redelijk groot sportcomplex. En natuurlijk 
biedt een grotere vereniging iets meer mogelijkhe-
den. Toch wil ik benadrukken dat ook verenigingen 
in kleine dorpen bijzondere oplossingen hebben 
gevonden. In een van onze kleinere dorpen is een 
jeu-de-boulesvereniging. Hun baan is door mid-
del van veel eigen werkzaamheden opgeknapt en 
opnieuw geopend. Een vereniging van een kleine 
twintig leden, maar ook een vereniging die het 
sociale aspect als geen ander weet uit te dragen. 
Zo zijn er maandelijks stamppotbijeenkomsten, 
waaraan vooral oudere leden deelnemen. En ze 
letten op elkaar. Als iemand niet komt, gaan ze 

Stichting De Waaie heeft vele stichtingen en instanties aangeschreven om financiële onder-
steuning te krijgen. Een aantal van deze stichtingen en instanties kwam hen tegemoet:
1. Fonds Sluyterman Van Loo (ouderenprojecten)   €   8.000
2. Koninklijke Heidemaatschappij    €   7.500
3. Rabobank Coöperatiefonds Noordwest-Friesland    €   3.000
(leefbaarheidsprojecten in brede zin)     
4. Stichting Bildtse Belangen (algemeen belang op    €   7.500
sociaal-economisch en sociaal-cultureel gebied. De activiteit 
moet plaatsvinden in of voor Het Bildt)      
5. Streekwurk (ontwikkeling van het Friese platteland)   € 50.000
6. Stichting Juckema-Sideriusfonds    €   2.500
7. Stichting Herbert Duintjer Fonds    €   2.500

ACHTERGROND
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op onderzoek.’ Gerald van der Boon merkt op dat 
de gesprekken met het Centraal Opvangorgaan 
Asielzoekers (COA) al lopen. ‘Hopelijk kunnen ook 
zij financieel wat bijdragen om alles mogelijk te 
maken.’ 

Wanneer het nieuwe complex gereed is, kan sport-
minnend Sint Annaparochie voorlopig vooruit. ‘We 
zouden dan nog kunnen overwegen om de twee 
bestaande voetbalvelden achter dit complex aan te 
schaffen, om alles nog verder te integreren. Maar 
dat is voorlopig toekomstmuziek’, stelt Menno 
Hoekstra, de voorzitter van de stichting. Hoekstra 
is eveneens blij met de gekozen constructie. ‘Deze 
aanpak heeft een goede kans van slagen, zolang 
er een goede begeleiding is. Als je met financiële 
partners in zee gaat, dan moet het ook commerci-
eel interessant zijn. Dat gaat vaak ten koste van het 
plezier en de maatschappelijke rol die sport heeft. 
Basisvoorwaarde voor succes is dat je met alle 
betrokken partijen om de tafel moet gaan zitten. 
Dat je duidelijk bent over wat wel en niet kan en 
dat je vervolgens met elkaar in gesprek gaat over 
de mogelijkheden’, meent wethouder Blaak. ‘We 
doen dit bijvoorbeeld ook met scholen, waarbij 
een openbare school en een christelijke school 
zijn samengegaan als samenwerkingsschool. Op 
deze manier kan in kleine dorpen nog een school 
bestaan. Het is een traject waarbij veel tijd en 
energie gestoken moet worden in het naar elkaar 
toe groeien. Maar het is gelukt. We hebben nu een 
school die langere tijd kan blijven bestaan en waar 
goed onderwijs wordt gegeven in een gebouw 
dat betaalbaar is. En dat geldt eigenlijk net zo voor 

de sportverenigingen: we moeten zorgen dat er 
op een verantwoorde manier wordt gekeken naar 
wat we willen en wat we daarvoor nodig hebben. 
De mogelijkheden zijn wellicht anders dan vroe-
ger, maar ze zijn er zeker. Wat mij betreft zoeken 
we elkaar vaker op om van elkaar te horen wat er 
speelt, waar de kansen liggen en hoe we die gaan 
oppakken. Dat is nu gelukt in dit sportcomplex en 
dat zou vaker moeten gebeuren.’ Zowel Hoekstra 
als Blaak stelt dat de aanpak niet uniek is voor het 
platteland. ‘Natuurlijk is de sociale cohesie hier gro-

ter dan in de stad’, stelt Hoekstra. ‘Maar uiteindelijk 
is het een kwestie van met elkaar om tafel gaan 
zitten en luisteren naar de verschillende wensen.’ 
Wethouder Blaak merkt op dat gemeenten daar 
een voortrekkersrol in zouden kunnen spelen. ‘Laat 
sport een duidelijke plaats krijgen op alle terreinen 
van het sociale domein’, is haar advies.
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Vakjuryprijs voor 
Vredo-doorzaaimachine
Vredo Sport DDS beantwoordt vraag vanuit de markt

‘Vredo heeft met deze doorzaaimachine laten zien dat ze innovaties kan bieden die inspelen op de vraag uit de markt,’ zo oordeelt de vakjury van Het 

Gouden Klavertje Vier. De Vredo-machine, ontwikkeld in nauwe samenspraak met plantenveredelaar Limagrain Advanta, lijkt inmiddels ook bij die 

partner aanjager te zijn voor innovaties. Limagrain experimenteert er, sinds de introductie van de Vredo Sport DDS, lustig op los met nieuwe doorzaai-

methodes. 

Auteur: Paul van der Sneppen
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Vredo en Limagrain lijken bij de ontwikkeling van 
de DDS een strategische alliantie te vormen tegen 
de opkomst van het kunstgras op sportvelden. 
Doel is om op kostenefficiënte wijze, met slimme 
doorzaaimethodes, grasmatten te creëren die nog 
duurzamer en intensiever bespeelbaar zijn. 

Concurrentie
‘Het is natuurlijk de dood in de pot voor mijn 
handel, maar ik begrijp de keuze voor kunstgras 
soms wel. Bij extreem intensieve bespeling is 
het een reëel te overwegen alternatief voor een 
natuurlijke grasmat,’ erkent commercieel manager 
Job Steunenberg van Limagrain Nederland. ‘Maar 
ik zie wel dat er soms veel te snel voor kunstgras 
wordt gekozen. Daar komt nu wel verandering in, 
verwacht ik. Met innovaties als de nieuwe Vredo-
doorzaaimachine en de zaaimethodes en zaad-
mengsels die wij in het kielzog daarvan ontwik-
kelen, hebben we wel een goed antwoord op de 
concurrentie van kunstgras, denken we. Met slim 
en goed onderhoud kun je natuurlijke sportvelden 
straks ook geschikt maken voor vijfhonderd tot 
duizend uur bespeling per seizoen.’ 

Innovatie in de werktuigbouwkunde hoeft lang 
niet altijd voort te komen uit spitstechnologie, 
zo heeft Vredo laten zien. ‘Met het DDS-systeem 
bouwen we vooral voort op technologie die zich 
al heeft bewezen,’ zegt Vredo-exportmanager 
Pieter Teunis Hoogland over de nieuwe machine. 
De kracht van het apparaat zit hem juist in zijn 
betrekkelijke eenvoud. ‘Alles wordt mechanisch 
aangedreven. Dat werkt goed. Daar hebben we 
onze reputatie deels op gebouwd. Het werkt altijd. 
Iedereen kan het bedienen en we zien onze machi-

nes eigenlijk nooit terug in de werkplaats.’  
 
De machine heeft zijn vuurdoop gekregen bij de 
opening van een gerenoveerd veld in de gemeente 
Zwijndrecht. Sportveldbeheerder en Fieldmanager 
of the Year 2014 legt uit: ‘We hebben een bestaand 
natuurgrasveld verbeterd door in de toplaag van 
30 centimeter een mengsel aan te brengen van 
1300 ton zand uit een Belgische groeve. Dit zand 
is hoekig in plaats van rond en spierwit, want het 
is helemaal zuiver gewassen. Het voert heel snel 
water af. Wanneer het een hele dag heeft geregend 
tot vijf uur ’s avonds, kan er twee uur later weer op 
getraind worden. Dit veld is qua afwatering te ver-
gelijken met het veld dat ik op een terp heb laten 
bouwen. Ook is er een grote hoeveelheid kokos 
door de grond gegaan. Die buffert het hemelwater 
en laat dat los richting de planten wanneer de 
temperatuur stijgt. Tot slot bevat de toplaag hout-
compost door als ook gipskorrels. De gipskorrels 
zetten de compost sneller om voor het bodemle-
ven.’ De opening van het veld kreeg speciale aan-
dacht, want wethouder Robert Kreukniet was de 
stimulator van de speciale toplaag van het veld. Hij 
opende het veld. De Vredo-doorzaaidemonstratie 
kon daarom rekenen op een flink publiek.

Doorzaaimethode
De grote innovatie van de DDS zit vooral in de 
doorzaaimethodes die de machine mogelijk maakt. 
DDS staat voor Dual Dosage/Depth System. De 
machine kan tegelijkertijd twee verschillende 
zaden of zaadmengsels onafhankelijk van elkaar 
op verschillende dieptes en in verschillende dose-
ringen doorzaaien.  

Daarmee lijken Vredo en Limagrain een hardnek-
kig probleem uit de wereld te hebben geholpen. 
Sportveldbeheerders kampen namelijk al sinds jaar 
en dag met het probleem dat de veldbeemd die ze 
doorzaaien niet goed tot zijn recht komt. 

Stevigheid
De grassoort is een zogenaamde lichtkiemer, die 
het beste kiemt als hij ondiep ligt; idealiter is dat 
ongeveer 5 mm. Deze soort zorgt voor de stevig-
heid van de grasmat. Veldbeemd vormt een sterk 
worteldek, dat ervoor zorgt dat de grasmat niet 
opkrult bij bijvoorbeeld een sliding of ander fana-
tiek sportgeweld. De soort is daardoor een onmis-
bare component in de zaden die op sportvelden 
worden toegepast. 

‘Maar ik zie wel dat er soms 

veel te snel voor kunstgras 

wordt gekozen’

Vrijwel alle sportvelden worden ingezaaid met twee verschillende zaden: Engels raaigras en 

veldbeemd. 

De Vredo Sport DDS werkt helemaal mechanisch. Eén loopwiel zorgt voor de aandrijving van twee 

versnellingsbakken die elk afzonderlijk de dosering van het zaaigoed aansturen. 
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Sportvelden bestaan vrijwel altijd uit veldbeemd 
en Engels raaigras. Die laatste grassoort is een 
snelgroeier. Hij wordt op 15 tot 20 mm ingezaaid, 
veel dieper dus dan veldbeemd. Toch doet Engels 
raaigras zijn werk vooral boven de grond. Het zorgt 
voor een goede vulling van de grasmat, een mooie 
dichte zode. 

Te diep
‘Veldbeemd wordt in de regel te diep ingebracht 
omdat hij vrijwel altijd samen met Engels raaigras 
wordt gezaaid,’ vertelt Gerbert Kuijt. ‘Dat probleem 
wilden we oplossen door het veldbeemdzaad niet 
samen, maar onafhankelijk van het Engels raaigras 
op de juiste diepte en in de juiste hoeveelheid in 

de zode te brengen. Daardoor kiemt het veld-
beemdgras sneller en neemt het aandeel toe.’
Daarmee is ook een ander probleem deels opge-
lost: dat van de sterk uiteenlopende kiemtijden 
van beide grassoorten. Veldbeemd is namelijk een 
stuk trager dan Engelse raai. Die laatste soort heeft 
slechts vijf dagen nodig om te ontkiemen; veld-
beemd daarentegen ongeveer drie weken. Door 
veldbeemd meer aan de oppervlakte te brengen 
en te coaten met de zaaizaadcoating Advance 
wordt de kiemtijd ingekort en dichter naar die van 
Engelse raai gebracht.   

Duurzame grasmat
Door zowel de diepte als de hoeveelheid zaad 

afzonderlijk instelbaar te maken, creëert de DDS 
ook de mogelijkheid om veel intensiever te gaan 
experimenteren met verschillende zaadrecepten 
voor grasmatten. Zo heeft Limagrain al proefvel-
den aangelegd waar wordt gepoogd om met twee 
verschillende mengsels een extreem duurzame 
grasmat te creëren, legt Steunenberg uit. 

Limagrain gebruikt daarvoor twee mengsels: 
Victoria Advance en Hattrick Advance. Victoria 
bestaat uit 85% Engels raaigras en 15% veld-
beemd. Hattrick is 75% veldbeemd en 25% Engels 
raai. ‘Je kunt je voorstellen dat je alleen al met deze 
twee samenstellingen oneindig veel variaties kunt 
bedenken door de zaaidieptes en hoeveelheden 

Pieter Teunis Hoogland van Vredo

Ad van de Luijtgaarden

Dick Groenenboom

Erik Truyers
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afzonderlijk te regelen,’ vertelt Steunenberg. ‘En 
dan hebben we het nog niet eens over heel nieu-
we mengsels die straks misschien voortkomen uit 
onze ervaringen met deze experimenten.’

Inzetbaar
Kuijt en Hoogland denken dat de nieuwe DDS ook 
tot innovatie leidt in de wijze waarop sportvelden 
worden onderhouden. Kuijt: ‘In de sportwereld is 
het gebruikelijk om vooral in de rustperiodes, bij 
het groot onderhoud, door te zaaien. Ik verwacht 

dat onze nieuwe doorzaaimachine ook tussendoor 
vaker ingezet gaat worden. Zo kun je het aantal 
speeluren per seizoen aanzienlijk opschroeven.’ 

Volgens Hoogland zijn met de DDS kale plekken 
heel goed tussendoor te behandelen: ‘Op een 
kale plek die met de DDS is doorgezaaid, zijn na 
ongeveer tien dagen de rijtjes gras, ook van het 
traag kiemende veldbeemd, al goed zichtbaar. 
Dat is snel genoeg om tijdens een speelseizoen 
of een toernooi tussendoor onderhoud te plegen.’ 

Steunenberg verwacht bovendien dat de herstel-
tijd van de grasmat na het doorzaaien nog inge-
kort wordt door de inzet van nieuwe zaadmengsels 
en doorzaaimethodes die de DDS mogelijk maakt.  

Robert Kreukniet Gerbert Kuijt Job Steunenberg van Limagrain

Tijdens een proefrun met de Vredo Sport DDS wordt het resultaat nauwkeurig bestudeerd. Veldbeemd en Engels raaigras 

worden afzonderlijk van elkaar op de ideale diepte in de bodem ingebracht. 

‘De machine maakt 

experimenten met nieuwe, 

meer geavanceerde 

grasmengsels mogelijk’ 

Be social 
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www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5548
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De trend is onmiskenbaar. Clubs zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen bij de aanleg van nieuwe velden. Een mooi voorbeeld wordt gevormd 

door de clubs IFC en ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht, die samen twee kunstgrasvelden realiseerden op Sportpark Schildman. Vakblad Fieldmanager 

praat met alle betrokkenen: de gemeente, clubbestuurders, de aannemer en de kunstgrasfabrikant. 

Auteur: Hein van Iersel 

Normaal is een interview bij een sportclub een 
nine-to-five-klus. Maar omdat bij de twee velden 
ook vrijwillige sportclubbestuurders betrokken 
zijn (John Middendorp, oud-voorzitter van ASHW 
en Cees Bijl, voorzitter van IFC), is het in dit geval 
avondwerk en mag uw interviewer op zijn vrije vrij-
dagavond door het staartje van de Randstedelijke 

file naar Hendrik-Ido-Ambacht karren. Beide clubs 
delen al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
een complex, dat in totaliteit negen velden groot 
is. Beide clubs zijn meer dan 1000 leden groot en 
spelen voetbal op redelijk hoog niveau: ASWH 
komt uit in de hoofdklasse en VV IFC speelt eerste 
klasse. Van echte animositeit of wedijver tussen de 

clubs is al jaren geen sprake meer. Voorzitter Cees 
Bijl: ‘Natuurlijk spelen we wel eens tegen elkaar en 
gaan we dan voor de winst, maar bestuurlijk is het 
veel slimmer om samen te werken. Daar worden 
we allebei beter van.’ Bijl brengt een voorbeeld 
ter sprake van hoe het volgens hem zou moeten: 
‘Twee clubs uit Nijkerk organiseren op hun terrein 

De club als bouwheer én 
opdrachtgever, maar zonder 
gemeente lukt het niet
Geen budget bij de club noch bij de gemeente, maar toch een nieuw veld!
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de wekelijkse inname van grof vuil en het lokale 
kringloopcentrum. Dat levert beide clubs op jaar-
basis toch honderdduizend euro op.’

Het is duidelijk: hier zijn geen standaard-voetbal-
voorzitters aan de bal, maar bestuurders die out 
of the box durven te denken, als dat in het belang 
van de club is. Diezelfde houding treffen we ook 
aan bij de derde hoofdrolspeler van het interview: 
Michiel van der Vlies, wethouder sport van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en duidelijk een 
fervent voorstander van meer autonomie voor de 
clubs. ‘Wij kunnen als gemeente wel denken dat 
wij precies weten wat goed voor de club is, maar 

uiteindelijk spelen wij niet op het veld. De club 
heeft het meeste belang bij een kwalitatief goed 
veld. Natuurlijk zal een betrokken ambtenaar zijn 
best doen, maar uiteindelijk is het de club die erop 
moet spelen.’

Ik vraag aan de wethouder: ‘Dat klinkt wel heel erg 
liberaal, allemaal. Van welke partij bent u?’ Van der 
Vlies: ‘Ik ben van het CDA, maar dat is als bestuur-
der niet van belang. Hier geldt alleen wat goed is 
voor de club en de gemeente.’

Kunstgras
Beide sportclubbestuurders zijn redelijk unaniem 
in hun keuze voor kunstgras. Bijl is zelfs erg uitge-
sproken: ‘Over een jaar of vijf spelen we alleen nog 
op kunstgras.’ Capaciteit is daarbij de belangrijkste 
reden. Beide clubs zijn sterk gegroeid in de afge-
lopen jaren en uitbreiden op hetzelfde sportpark 
is niet meer mogelijk. Hendrik-Ido-Ambacht klinkt 
misschien landelijk, maar in werkelijk is het oude 
dorpje aan de rivier door Vinex-uitbreidingen 
al jaren geleden vastgegroeid aan buurdorp 
Zwijndrecht.

John Middendorp haalt meteen een ander plus-
punt aan van zijn nieuwe kunstgrasveld, dat er 
sinds september van dit jaar ligt: ‘Moest je vroe-
ger op veld zes spelen, dan namen ouders in de 
rust niet de moeite om terug naar de kantine te 
komen voor een kop koffie. Nu we onbeperkt op 
het kunstgras-hoofdveld kunnen spelen, geldt 
dat niet meer. We hebben nog nooit zo veel koffie 
verkocht. Dus ook voor de kantineomzet is dit een 
fantastische ontwikkeling.’ 

Wel capaciteit, geen budget
De situatie waarmee beide clubs geconfronteerd 
werden, zal veel collega-bestuurders bekend in de 
oren klinken. Wel behoefte aan extra capaciteit, 
geen mogelijkheden om op het eigen complex uit 
te breiden, maar vooral het ontbreken van budget, 
en dat zowel bij de clubs als bij de gemeente. Toch 
zijn beide bestuurders samen met de gemeente 
begonnen aan een traject om twee kunstgrasvel-
den aan te schaffen.

Hokjes denken 
Van der Vlies: ‘Als gemeente zijn wij gewend om te 
denken in budgetten. Zoveel geld als investering 
in kapitaalgoederen, en zoveel voor onderhoud.’ 
De wethouder is er stellig van overtuigd dat die 
manier van denken niet altijd het juiste eindresul-
taat oplevert en geeft als voorbeeld de bouw van 

een plaatselijk cultuurcentrum. ‘Als we toen wat 
meer hadden geïnvesteerd  in de bouw, hadden 
we dat dubbel en dwars terug kunnen verdienen in 
besparingen op het langjarig onderhoud.’  
In zekere zin is die manier van denken ook de basis 
voor de aanleg van de twee kunstgrasvelden op 
Sportpark Schildman. Hendrik-Ido-Ambacht heeft 
samen met de clubs berekend welke kosten zou-
den vrijvallen, als de clubs aanleg en onderhoud 
van hun velden zelf ter hand zouden nemen. In 
totaal zou dit volgens Van der Vlies uitkomen op 
een € 45.000,- per jaar. Een bedrag dat is samenge-
steld uit het vrijvallen van de onderhoudskosten 
voor de natuurgrasvoetbalvelden en trainings-
stroken achter op het sportpark, maar ook uit 
de komende renovaties van deze velden. Met 
dat bedrag in het achterhoofd hebben de clubs 
vervolgens offertes aangevraagd bij een drietal 
aannemers en hun keuze gemaakt. Natuurlijk is het 
geld dat zo is opgehaald niet voldoende. Daarom 
is bij beide clubs de jaarlijkse contributie met zo’n 
vijf tot tien euro verhoogd om de som kloppend 
te maken. 

De vraag die dan natuurlijk opkomt, is: leidt dat 
niet tot conflicten met de aanbestedingswet?  
Volgens Van der Vlies niet, maar de wethouder 
erkent wel dat hij de grenzen van wat mag en kan 
volgens deze aanbestedingswet heeft opgezocht. 
Dat blijkt wel uit de verwarring die aan tafel ont-
staat als ik vraag wie nu echt de opdrachtgever is. 
De clubs hebben de offertes opgevraagd, maar 
de gemeente heeft de uiteindelijke opdrachtbon 
ondertekend. Volgens Bijl zou er daarom sprake 
zijn van een gedeeld opdrachtgeverschap. Hoe 
het ook zij, de gemeente is niet over één nacht ijs 
gegaan en heeft de gekozen constructie juridisch 

7 min. leestijd FORUM

Save the date: WoEnSDAG 17 FEBruArI 
2016
Op woensdagavond 17 februari 2016 organi-
seren Greenfields en CSC Sport samen met de 
voetbalclubs ASWH en VV IFC een kunstgras-
seminar op Sportpark Schildman in Hendrik-
Ido-Ambacht. Tijdens een avondvullend 
programma neemt de organisatie u mee in het 
totale proces van contractvorming tot realisa-
tiefase, en wordt u bijgepraat over de verande-
ringen in de markt die Fifa teweegbrengt met 
de invoering van het vernieuwde Fifa Quality 
Concept. Wat betekent dat voor de opdracht-
gever? En op basis van welke normen en eisen 
maakt u uw keuze?

V.l.n.r. : Gertjan de Vet, Hugo de Vries, Cees Bijl, Hein van Iersel, John Middendorp en Michiel van der Vlies. 
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laten verifiëren. Vanuit haar ambtelijke organisatie 
is vooral Saskia Platenkamp met deze constructie 
bezig geweest; zij heeft ervoor gezorgd dat alles 
kloppend is.

De gemeente heeft natuurlijk getekend voor de 
opdracht, omdat de rente die een overheid kan 
bedingen bij een financieringsmaatschappij – in 
dit geval de Bank Nederlandse Gemeenten – veel 
lager is dan de rente die de clubs zelf zullen krij-
gen. 
Verder is een gedeelte van de financiering gere-
geld via een opslag op de jaarlijkse onderhouds-
kosten. Gertjan de Vet van de winnende aanne-
mers CSC Sport: ‘We waren eigenlijk al rond met de 
clubs en de opdracht was al vergeven, toen Hugo 
de Vries van Greenfields opmerkte dat een kunst-
grasveld zonder beregening een gemiste kans zou 
zijn, zeker gezien het niveau en de ambities van 
beide clubs. De aanlegkosten voor een gecombi-
neerde beregeningsinstallatie hebben we daarom 
zelf gefinancierd en verwerkt in een langdurige 

onderhoudsovereenkomst.’ De kosten voor de 
beregeningsinstallatie bedroegen ongeveer 35.000 
euro.

onderhoud
De wethouder wil nog even benadrukken dat de 
samenwerking tussen de clubs en de gemeente 
weliswaar gebaseerd is op vertrouwen, maar zeker 
niet op blind vertrouwen. Alles is duidelijk zwart 
op wit gezet en verwerkt in een sideletter, die door 
het bestuur van beide clubs is ondertekend. In 
dit document staan ook afspraken vermeld over 
onderhoud. Het reguliere dagelijks onderhoud 
zoals slepen doen de clubs zelf. Voor het inten-
sievere jaarlijks onderhoud is een overeenkomst 
gesloten met het onderhoudsbedrijf van CSC 
Sport: CSO Onderhoud. 

Van der Vlies: ‘Ik ben er stellig van overtuigd dat je 
op deze manier met minder geld een beter eind-
resultaat kunt realiseren. Als wij dit als gemeente 
zouden hebben gedaan, hadden wij waarschijnlijk 

Tijdspad project:
Marktconsultatie  November 2014
Specificatie uitvraag  Februari 2015
Prijsvorming  April 2015
Bezoek referentieveld Zweden Mei 2015
Start uitvoering  Juli 2015
Oplevering uitvoering September 2015

Trivia:   IFC en ASWH 
ASWH, locatie veld  Hoofdveld
Afmetingen speelveld 100 x 64 meter uitloop rondom 4 meter
Competitie  Zaterdag Hoofdklasse
VV IFC, locatie veld  Hoofdveld
Afmetingen speelveld 100 x 64 meter uitloop rondom 4 meter
Competitie  Zaterdag 4e Klasse
   Zondag 1e Klasse

Kunstgrassysteem:
Kunstgrassysteem   GreenFields® DT3
Top infill    Groen SBR-granulaat
Infill basis    Zwart SBR-granulaat
Sporttechnische laag   Granulight (E-bodemas)
Onderbouw   Funderingsdrainzand
Drainagesysteem   Ja, samengesteld systeem
Certificering   FIFA ** / FIFA *

opDrACHT 
Realisatie van 2 kunstgrasvoetbalvelden 
(hoofdvelden) binnen de bestaande omhei-
ning. Een kunstgrasveld voor ASWH en een 
kunstgrasveld voor VV IFC. VV IFC heeft 
tevens een nieuwe lichtinstallatie gekregen. 
Opdrachtsom circa € 580.000,00 excl. btw. 
De gecombineerde beregeningsinstallatie is 
separaat in opdracht gegeven. De opdrachtsom 
hiervoor bedraagt circa € 35.000,00 excl. btw.

Gertjan de Vet, CSC Sport Hugo de Vries, Greenfields John Middendorp,  ASWH
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voor veel geld een gespecialiseerd bureau inge-
huurd. Al dat geld kunnen we nu in het veld ste-
ken.’ Het grootse verschil wordt door Van der Vlies 
gemaakt door de veel grotere betrokkenheid van 
de clubs. ‘Het is in hun eigen belang dat het beste 
veld er komt te liggen.’
John Middendorp van ASWH, die door zijn collega-
sportclubbestuurder al plagend ‘kunstgrasgoeroe’ 
wordt genoemd, herkent dat: ‘Het kost veel tijd en 
inspanningen.’ Vervolgens legt hij in een tien minu-
ten durende exposé precies uit wat de essentie van 
het gekozen kunstgrasveld is.

Dubbeltuft 
De clubs zijn de eerste gebruikers van een nieuwe 
innovatie van Greenfields. De eerste gebruikers 
in Nederland wel te verstaan, want eerder instal-
leerde Greenfield al een dubbel tufted Greenfields 
DT-3 veld in Zweden, waar vertegenwoordigers van 
beide clubs, inclusief de trainer, ook zijn geweest 
om het veld te bezoeken en te testen.  
Enkele jaren geleden introduceerde Greenfields 
geweven matten. Het grote voordeel daarbij was 
dat je in een veld makkelijker verschillende kleuren, 
soorten en lengtes vezels door en naast elkaar kunt 
gebruiken. Bij het traditioneel tuften van een veld 
wordt met een soort haaknaald een bosje vezels 
van een en hetzelfde type door een backing getrok-
ken en vastgezet. Bij dubbel-tuft gebeurt dat nog 
steeds, maar is het mogelijk om per tuft – per pol-
letje, zou je kunnen zeggen – verschillende soorten 
vezels en vezellengtes in te voegen. In het geval 
van H-I-Ambacht gaat het om drie verschillende 
vezels: achtereenvolgens een boogvormige, een 
diamantvormige en ten slotte een trilobale vezel.

Hugo de Vries, die namens Greenfields bij het inter-
view aanwezig is: ‘Wij fabrikanten zeggen natuurlijk 
allemaal dat wij één vezel ontwikkelen die alle 
functies moet kunnen vervullen. Dat geldt natuur-
lijk maar ten dele. De ene vezel blijft beter rechtop 
staan en is slijtvast, terwijl de andere vezel beter in 
staat is om de infill op zijn plaats te houden.’

Het resultaat is volgens De Vries een mat die met 
dezelfde hoeveelheid vezels toch iets opener zou 
moeten zijn. Dat zou comfortabeler zijn voor de 
voetballer, omdat deze met zijn noppen meer 
contact houdt met de infill. Stabiliteit is hierbij het 
sleutelwoord. Het DT3-kunstgrassysteem zou ook 
beter te onderhouden zijn, en vormt in zekere zin 
een breuk met de ontwikkeling dat we steeds meer 
steken in onze velden willen.

Michiel van der Vlies, wethouder H-I-Ambacht

GreenFields_DT3 Dubbel Tuft.

Ceel Bijl, IFC

Als we toen meer hadden 

geïnvesteerd in de bouw, 

hadden we dat dubbel en 

dwars terug kunnen 

verdienen in besparingen 

op het meerjarig 

onderhoud
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De Big7-commissie, een overlegorgaan van zeven grote gemeenten, presenteert haar gezamenlijke eisen voor kunstgrasvoetbalvelden.

Frank van der peet, voorzitter van dit overlegorgaan, vertelt dat op basis van de ervaringen van diverse grote gemeenten een document is opgesteld 

met praktische eisen en voorwaarden ter verbetering van de kwaliteit van kunstgrasvelden. Dit document, genaamd Gezamenlijke eisen kunstgrasvoet-

balveld en opgesteld door de BIG7, werd op donderdag 26 november tijdens het nationaal Sportvelden Congres met andere gemeenten gedeeld.

Auteur: Paul van der Sneppen

Big7 stellen Gezamenlijke eisen 
kunstgrasvoetbalveld ter 
beschikking van gemeenten
Eisen ter verbetering van kwaliteit kunstgrasvelden te gebruiken bij 
aanbestedingen kunstgras
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Van der Peet deed in 2012 en 2013 al een boekje 
open over de kwaliteit van kunstgrasvelden 
in vakblad Fieldmanager van uitgeverij NWST. 
Fieldmanager bracht toen onder de kop ‘Mag het 
een steekje minder zijn?’ een tweedelige reportage 
over misstanden bij de levering van kunstgrasvel-
den. Tachtig procent van die sportvelden voldeed 
niet aan de eisen die in het bestek zijn gesteld, zo 
bleek uit onderzoek van de gemeente Den Haag. 
De basismat, de zogenaamde backing, blijkt vaak 
van veel te lichte kwaliteit en het vezelgewicht, 
het aantal ‘grassteken’ per vierkante meter, is vaak 
te laag. 

Stevig debat
De Haagse onderzoeksbevindingen en de reporta-
ges daarover in Fieldmanager zijn sindsdien onder-
werp van een stevig debat tussen opdrachtgevers 
en -nemers. Aannemers klagen steen en been over 
het feit dat gemeenten veel te veel op prijs gunnen 
en te weinig oog hebben voor kwaliteit. ‘Ze spre-
ken van een verziekte markt’, zo zegt Van der Peet 
daarover in een van de Fieldmanager-artikelen. 

Het nieuwe BIG7-document moet de kwaliteit bor-
gen. Doel is om de productkwaliteit te verhogen 
en de procedures te verbeteren, van aanbesteding 
tot controle. ‘Het is een praktisch document met 

eisen, voorwaarden en procedures die opgenomen 
kunnen worden in een bestek, een geïntegreerd 
contract en een offerte-aanvraag’, aldus Van der 
Peet nu, drie jaar nadat hij in Den Haag en bij 
enkele andere grote gemeenten de noodklok 
luidde over de ondermaatse kwaliteit van kunst-
grasvelden. 

Controle op kwaliteit
De doelstelling van het nieuwe BIG7-document 
is dat problemen bij de inkoop van kunstgrasvel-
den grotendeels tot het verleden gaan behoren. 
Verder moet het leveranciers en aannemers van 
kunstgrasvelden aansporen tot het ontwikkelen 
van velden die beter aansluiten bij de vraag en het 
gebruik van ‘gemeentelijke sportvelden’. 
Van der Peet erkent echter ook dat het BIG7-
document de problemen van de leveranciers niet 
oplost: ‘Die blijven opereren in een competitieve 
markt. Het BIG7-document geeft gemeenten meer 
greep op de geleverde kwaliteit. Door betere 
afspraken en door betere controle, bijvoorbeeld. 
Aan die kant van de tafel worden er dus zeker pro-
blemen opgelost, verwacht ik.’ 
Het BIG7-document is geïnitieerd en gefinancierd 
door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht, Nijmegen, Den Bosch en Almere. 
Voor de inhoudelijke invulling werd de hulp inge-

roepen van twee adviesbureaus, ASC Sports & 
Water en Van Middelkoop Advies. 

‘Het document Gezamenlijke eisen kunstgrasvoet-
balveld is daarmee het resultaat van veel samen-
gevoegde ervaringsdeskundigheid, die kleinere 
gemeenten vaak moeten ontberen’, aldus Van der 
Peet. ‘Vandaar dat we hebben besloten dit concept 
ter beschikking te stellen aan alle gemeenten.’ Die 
geste werd bekrachtigd met een korte plechtig-
heid tijdens het Nationaal Sportvelden Congres. 
Van der Peet overhandigde een gedrukt exemplaar 
van het Standaardbestek Kunstgras aan André 
de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en 
Gemeenten (VSG). 

Naast het document met gezamenlijke eisen heeft 
de BIG7 diverse voorbeeldbestanden en -bijlagen 
geproduceerd. Ook deze zullen via de VSG en vak-
blad Fieldmanager zijn te downloaden.

Vereniging Sport en Gemeenten
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zet zich 
in voor sport op lokaal niveau en zet daarbinnen 
de belangen van de gemeente centraal. De VSG 
ondersteunt en begeleidt haar leden bij de voor-
bereiding, bepaling en uitvoering van sportbeleid. 
De Vereniging Sport en Gemeenten heeft een sterk 
netwerk van voornamelijk vrijwilligers, dat bestaat 
uit politieke bestuurders, ambtenaren en bedrijfs-
leden.

Frank van der Peet, voorzitter van de Big7, overhandigt het bestek aan André de Jeu, voorzitter van de VSG. 
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De sportclub aan het roer – 
maar wat zijn de risico’s? 
Sportvelden in Hendrik-Ido-Ambacht: de juridische aspecten aangestipt 

De samenwerking van een vereniging als private partij met bijvoorbeeld een gemeente wordt ook wel aangegeven met de term ppS (publiek-private 

samenwerking). De beschreven aanpak in Hendrik-Ido-Ambacht is een goed voorbeeld van ppS. niettemin zijn er enkele juridische aandachtspunten. 

Auteur: Wim Heijltjes
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3 min. leestijd JURIDISCH

De eerste opmerking betreft het gedeeld 
opdrachtgeverschap dat in het artikel wordt 
beschreven. Welke constructie wordt daarbij geko-
zen? In beginsel kunnen twee partijen gezamenlijk 
als opdrachtgever optreden. De vraag of de ver-
plichtingen uit de aanbestedingsregels vervolgens 
in beeld komen indien een van die partijen een 
publieke partij is, moeten we met ja beantwoor-
den, want in dit geval is de mede-opdrachtgeven-
de partij een publieke (aanbestedingsplichtige) 
partij. De hoofdregel voor zo’n kwalificatie, aanbe-
stedingsplicht als principe, kan als volgt worden 
samengevat:
• indien een overheidspartij in relevante mate 
  zeggenschap heeft,
• dan wel indien een overheidspartij in relevante 
  mate de financiën beschikbaar stelt. 

Indien gemeente én club samen de opdracht 
geven, komt de aanbestedingsplicht dus om de 
hoek kijken. Indien alleen de club opdracht geeft, 
maar de financiering door de gemeente beschik-
baar wordt gesteld, is het tweede criterium van 
toepassing en komt dus eveneens de aanbeste-
dingsplicht in beeld. 

Uit de beschreven situatie komt naar voren 
dat in ieder geval de financiering door de Bank 
Nederlandse Gemeenten beschikbaar is gesteld 
aan de gemeente. Die heeft de financiering ver-
volgens doorgeschoven naar de club, vooral ook 
vanwege de lage rente. Afhankelijk van de precieze 
nadere invulling, d.w.z. de financiële en zeggen-
schapsverhoudingen, komt dit dus in de buurt van 
een aanbestedingsplicht. 

Drempelbedrag 
Om concreet onder de aanbestedingsplicht te val-
len, is echter meer nodig: de drempelbedragen. 
Daarvoor is allereerst van belang of het hier gaat 
om een dienst of levering, dan wel om een werk. 
Gegeven de technische aard en de omvang van de 
in dit artikel beschreven klus, mag je ervan uitgaan 
dat het om een werk gaat. 
Voor werken geldt een Europees drempelbedrag 
van € 5 miljoen. Uit Europees-rechtelijk perspectief 
is er geen aanbestedingsplicht. Daarnaast zijn in 
Nederland lagere regels van toepassing, met daar-
bij een aanbestedingsplicht voor de lagere over-
heid voor werken boven de € 150.000. Dat volgt 
uit de Gids Proportionaliteit, behorende bij de 
Aanbestedingswet. De mogelijkheid bestaat ech-
ter om daarvan af te wijken, mits met een goede 
motivering. 

In deze gevallen motiveert de aanbestedende 
dienst zijn keuze op basis van de in de Gids 
Proportionaliteit vermelde aspecten, te weten: de 
omvang van de opdracht, de transactiekosten voor 
de inschrijvers en de aanbestedende diensten, 
het aantal potentiële inschrijvers, het gewenste 
eindresultaat, de complexiteit van de opdracht, het 
type opdracht en het karakter van de markt. Deze 
aspecten worden vastgelegd in het inkoopdossier. 
Deze motivering wordt een ondernemer op diens 
schriftelijk verzoek verstrekt, op grond van artikel 
1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012. 

Dat kan zwaarder wegen indien de gemeente 
eigen beleidsregels heeft voor inkoop en opdrach-
ten. Op verzoek van de gemeenteraad worden 
doorgaans specifieke regels opgesteld voor de 
inkoop van diensten en leveringen en het geven 
van opdrachten voor werken. In de praktijk liggen 
de drempelbedragen die daarvoor op gemeente-
lijk niveau worden vastgesteld soms lager en zijn 
de voorschriften strakker. Het is belangrijk dat de 
gemeente ook in zo’n situatie toetst of zij, als in 
beginsel aanbestedingsplichtige partij, gebon-
den is aan de specifieke eigen beleidsregels voor 
inkoop. 

Kort geding 
Indien een gemeente zich niet houdt aan de Gids 
Proportionaliteit of aan de eigen beleidsregels voor 
inkoop, kan een marktpartij daartegen juridisch 
opkomen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van 
een kort geding, waarin een verbod wordt uitge-
lokt op de bestreden handelwijze. 
In de praktijk wordt door marktpartijen niet snel 
een dergelijke juridische stap gezet. Daarbij 
spelen overwegingen zoals de vraag of het de 

relatie schaadt. En doorgaans gaat het om klei-
nere opdrachten, die een investering in juridische 
kosten niet snel rechtvaardigen. Binnen dit soort 
afwegingen wordt door marktpartijen doorgaans 
besloten er geen werk van te maken, en is het 
uiteindelijk toch weer de gemeente zelf die haar 
eigen gedrag dient te bepalen en te bewaken. 

Sideletter 
Het feit dat in het artikel wordt gerefereerd aan 
het bestaan van een sideletter, geeft te denken. 
Doorgaans is zo’n document niet voor de open-
baarheid bedoeld, omdat er iets anders in staat 
dan wat er in een officieel contract is vastgelegd. 
Het doet wat duister aan.
Niettemin kan hier ook bedoeld zijn een aanvul-
ling op of detaillering van de overeenkomst waarin 
bedrijfsgevoelige informatie staat, die men niet in 
de formele overeenkomst voor derden inzichtelijk 
wil maken. 
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De auteur, Wim Heijltjes (heijltjes@heijltjes.nl) is advocaat bij 

Heijltjes Advocaten in Nijmegen.
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Tot vier jaar geleden werkte hoofdgreenkeeper 
Koert Donkers van golfclub Princenbosch nog met 
de Dryject-machine om de kwaliteit van zijn greens 
optimaal te krijgen. Hij huurde deze bodemverbe-
teringsmachine van de VGR Groep uit Almkerk. ‘Ik 
heb in het verleden op golfclub Almkreek gewerkt; 
vandaar dat ik Arwin Verschoor van de VGR Groep 
goed ken. Hij heeft de Dryject-machine in die tijd 

uit Amerika gehaald.’ Met de Dryject had Donkers 
al goede ervaringen, maar hij verwacht nog meer 
van de opvolger, Topchanger, die met nat in plaats 
van droog zand werkt.

Al was de Dryject op zich een prima machine, hij 
had ook een aantal nadelen, volgens Donkers. 
‘De enige nadelen waren het laden/vullen van de 

machine en het feit dat je met kurkdroog zand 
moest werken. Het resultaat op de greens was erg 
goed en de baan was weer snel bespeelbaar. De 
traditionele methode, waarbij je met hollow tining 
werkt en daarna afvult met zand, heeft als nadeel 
dat greens langer hobbelig blijven en dat gaten 
moeilijk af te vullen zijn. Dat is zeker het geval bij 
kleine gaatjes.’ Nog een nadeel van de Dryject was 

De Topchanger van VGr Groep, die nat zand toevoegt aan de green voor een betere afwatering, is praktijkrijp. Bijzonder is dat de machine, naast deze 

bewerking, nog veel meer kan, zoals het toevoegen van mestsoorten, zeolieten en andere bodemverbeterende middelen aan de bodem en het wijzigen 

van het organischestofgehalte (oS-gehalte) van de bodem. In 2015 won de Topchanger in Engeland de Whatkit Award.

Auteur: Dick van Doorn

Multifunctionele 
bodemverbeteraar
'Zeer interessante machine met het oog op 2020'
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volgens Verschoor dat er bijna geen franchise-
ondersteuning voor was. ‘Heel karig, in ieder geval. 
Met het oog op al deze hiaten heb ik besloten om 
zelf een geheel nieuw model bodemverbeterende 
machine te bouwen.’ In plaats van een machine 
met één functie, zoals een beluchtingsmachine, 
besloot Verschoor om een multifunctionele machi-
ne te bouwen. De Topchanger is dan ook geschikt 
voor meerdere functies en heeft een modulaire 
opbouw. Tussen 2010 tot 2015 ontwikkelde de 
VGR Groep achtereenvolgens een droogzandbak-, 
een vloeistofbak- en als laatste een natzandbak-
module, die geschikt zijn voor toepassing op de 
Topchanger. De afgelopen twee jaar zijn met de 
natzandbakmodule allerlei duurzaamheidsproe-
ven gedaan om het systeem te optimaliseren. 
Verschoor: ‘De Topchanger is zo multifunctioneel, 
dat hij in principe ook een beluchtingsmachine 
kan vervangen. Alleen in de herfst, als het erg nat 
is en het vochtgehalte van de grond boven de 35 
procent ligt, is het te vochtig voor de machine. 
Maar een beluchtingsmachine wordt bij heel nat 
weer ook niet ingezet door greenkeepers, vanwege 
de kans op verslemping.’

Meer mogelijkheden
De nadelen van de Dryject ontbreken bij de 
Topchanger met natzandbak. De Topchanger spuit 
eerst met water gaten in de green van maximaal 25 
centimeter diep, afhankelijk van de dichtheid van 
de grond en de soort grond. Donkers: ‘Er is geen 
verschil in diepte, maar deze natzandmachine vult 
de gaten beter. Er lijkt ook meer zand in te gaan.’ 
‘En we kunnen met de nieuwe methode mest-
soorten, zeolieten of andere bodemverbeterende 
middelen toevoegen, de waterafvoer verbeteren 
en het organischestofgehalte van de bodem ver-
anderen’, aldus Verschoor. ‘Natuurlijk blijft ook bij 
deze machine de korrelgrootte die je in de grond 
brengt van belang. Die moet wel matchen met de 
bodem van de green. Daarbij kun je bijvoorbeeld 
ook kiezen voor verschralen van de bodem of voor 
een betere afwatering.’ Volgens Verschoor zijn er 
bij golfclub Almkreek al heel goede ervaringen 
opgedaan met het toevoegen van zogenaamde 
immobiele voedingsstoffen aan het zand. ‘Met de 
Topchanger kun je dus de volledige bodemstruc-
tuur verbeteren in één werkgang. Op Almkreek 
beluchten we al vijf jaar lang niet meer met een 
hollepenbeluchter.’
Behalve dat de Topchanger meer vermogen heeft, 
is met name de techniek binnen in de machine 
helemaal nieuw. Dit geeft een veel groter gebrui-
kersgemak. De machine is bijvoorbeeld makkelijker 
af te stellen dan voorheen. In de bak zit een spi-
raalrotor, zodat de zandtoevoer doorgaat en het 

zand niet aankoekt. Er is een extra aansluiting voor 
een trilmotor op de bak, om een laatste trilling aan 
het zand mee te geven.

Achter de tractor
Een ander voordeel van de Topchanger is dat hij 
achter een tractor hangt. De Dryject was een auto-
nome machine, waar je achteraan moest lopen. 
‘Nog een voordeel van de Topchanger is dat je hem 
makkelijk kunt bijvullen met een bezander. Ook als 
je met de hand bijvult, hoef je niet meer te bukken, 
zoals bij zijn voorganger.’ Volgens Verschoor is ook 
dit laatste een groot voordeel van de Topchanger. 
De VGR Groep is met de introductie van de nieuwe 
natzandmachine niet over één nacht ijs gegaan. 
Twee jaar geleden ging Verschoor voor het eerst 
proefdraaien met de bodemverbeteringsmachine. 
Donkers: ‘En nu is de machine volledig uitontwik-
keld, vandaar dat we hem nu ook demonstreren 
en uitproberen.’ Voor de hoofdgreenkeeper van 
golfclub Princenbosch is daarbij het belangrijkste 
dat hij te allen tijde een droge green houdt. ‘Dus 
ook als het een dag pijpenstelen regent, zoals we 
in november gehad hebben. Ook dan moeten de 
greens goed kunnen afwateren.’ Met een natte 
green is de kans op schimmel-, spoor- en viltvor-
ming namelijk veel groter.
Een ander voordeel van het grotere vermogen 
van de Topchanger is dat hij het natte zand ook in 
enigszins verdichte gronden kan brengen, aldus 
Donkers. ‘De greens hier op Princenbosch zijn niet 
verdicht, maar wateren juist goed af, mede door-
dat we de grond in het verleden met de Dryject-
machine verbeterd hebben. Daarnaast hebben 

we handmatig gaten gemaakt en deze met de 
juiste zandsoort gevuld.’ Bij het verbeteren van 
de golfbaan denkt de hoofdgreenkeeper daarom 
vooral aan de voorgreens van de diverse banen. 
De voorgreen bevat meestal veel pure teeltaarde, 
die meer compact is. Donkers: ‘Met behulp van de 
Topchanger zou ik de voorgreens wat afwatering 
betreft in dezelfde staat willen brengen als de 
greens zelf.’

Geldbesparing
Een andere reden om te kiezen voor een grondver-
beteringsmachine met nat zand is geldbesparing. 
Donkers: ‘Nat zand is per kuub vele malen goedko-
per dan droog zand. Met droog zand zit je al gauw 
aan 70 euro per ton, terwijl nat zand hoogstens 
15 euro per ton kost. Greenkeepers willen toch 
vaak zo veel mogelijk zand in de green en met de 
Topchanger is dat haalbaar. Met droog zand kun je 
per bewerking 1 tot 1,5 kuub zand inbrengen. Met 
nat zand lijkt er meer zand toegevoegd te kunnen 
worden’.

Voorlopig wil Donkers de Topchanger huren van 
de VGR Groep, maar hij denkt ook na over aan-
schaf. ‘En mocht het voor ons als enkele golfbaan 
te veel geld kosten, dan kan het wellicht samen 
met een aantal andere golfbanen in het zuiden, 
bijvoorbeeld.’ Het kan ook een overweging zijn, 
volgens Verschoor, om de Topchanger aan te schaf-
fen als beluchtingsmachine om spoorelementen 
of nutriënten in de bodem in te brengen. Dit kan 
goed zonder zand, waaruit blijkt dat deze machine 
multifunctioneel is. Is het dan eigenlijk niet een 
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vervanger van de traditionele beluchtingsma-
chine? Donkers: ‘Nee, niet direct, maar de beluch-
tingsresultaten zijn wel goed. We zien het meer 
als een machine die stuurt vanuit de bodem.’ Een 
voordeel in verband met een mogelijk verbod op 
gewasbeschermingsmiddelen, is volgens de hoofd-
greenkeeper dat de Topchanger kan bijdragen aan 
een goede bodem en gezondheid van het gras. 
‘Natuurlijk is één managementmaatregel niet de 
oplossing, maar een aantal maatregelen kan wel 
leiden tot veel minder gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen.’ 

Meer aandacht voor de bodem
Naast deze demonstratie bij golfclub Princenbosch 
demonstreerde de VGR Groep de machine de 
afgelopen twee jaar ook op diverse andere golf-

banen in Europa. Verschoor: ‘In eerste instantie 
hebben we demonstraties gegeven in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland, en het afgelopen jaar 
in Engeland, Ierland en Schotland. In 2015 hebben 
we in Engeland zelfs een prijs gewonnen met onze 
natzandmethode. Het gaat om de Whatkit Award 
(www.hortweek.com/vgr-top-changer)’
Al is er in Nederland nog geen Topchanger ver-
kocht, er is grote interesse voor de machine. ‘Dat 
komt ook doordat je met deze bodemverbete-
rende machine snel kunt werken, waardoor de 
golfers weer snel de baan op kunnen. En dat is 
van essentieel belang, omdat veel banen tegen-
woordig eigenlijk continu bespeelbaar moeten 
zijn. De oorzaak hiervan is dat veel golfbanen zijn 
veranderd van ledenbaan in wit-GVB-baan. Deze 
golfers komen op de golfbaan en willen direct kun-
nen spelen.’ Door deze ontwikkeling ziet Verschoor 
bij veel golfbanen in Nederland dat het baanon-
derhoud op de tweede plaats komt te staan. Met 
de Topchanger kan er na een kleine bewerking 
met een roller of sleepwerktuig vaak snel weer 
gespeeld worden. 

Een andere cultuurverandering die Verschoor ziet, 
is dat er steeds minder met wintergreens wordt 
gewerkt. ‘Veel golfbanen richten zich nu alleen op 
de zomergreens, om de golfers zo veel mogelijk 
van dienst te zijn. Daardoor moeten greenkeepers 
in de winter tussendoor wel iets aan de baan blij-
ven doen, anders wordt de baan slecht.’ Omdat met 
de Topchanger tevens het organischestofgehalte 
in de bodem kan worden gereguleerd door het 

injecteren van het juiste zand, wordt een optimale 
water-luchthuishouding verkregen. Verschoor: 
‘En dat zorgt weer voor een gezonde grasgroei 
en minder ziektes. Nu wordt er in de golfwereld 
nog relatief weinig aandacht besteed aan het 
kleihumuscomplex in de bodem, maar dat zal snel 
gaan veranderen, ook met het oog op 2020.’ Met 
de Topchanger kan de bodem zo bewerkt worden, 
dat de natuurlijke weerstand van de toplaag uit de 
bodem komt en niet met allerlei hulpmiddelen in 
stand gehouden moet worden. Tot nog toe is er 
volgens de directeur van de VGR Groep vooral aan 
symptoombestrijding gedaan. Verschoor: ‘Wij wil-
len op termijn zelfs onderzoek laten doen naar de 
effecten van de Topchanger op de bodem van de 
diverse onderdelen van een golfbaan. Onze visie 
hierop is dat degenen die de bodem beheersen, 
de spelers van de toekomst zijn. We moeten meer 
uitgaan van wat de bodem in de natuurlijke situ-
atie nodig heeft, en daardoor de weerstand van 
de bodem verbeteren. Zodoende gaan we ziektes 
tegen en hoeven we niet meer aan symptoombe-
strijding te doen.’ 

Het effect van een bewerking en de monsters worden besproken. Volgens Verschoor hebben veel 

greenkeepers in Nederland interesse voor deze nieuwe methode.

Naast nat zand kan de Topchanger ook mestsoorten, zeolieten en andere bodemverbeterende 

middelen aan de green toevoegen, de waterafvoer verbeteren en het organischestofgehalte van 

de bodem veranderen.

'Aandacht voor bodem met 
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Ergens begin dit jaar kwam het in het nieuws: Meer dan de helft van alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt gespeeld op kunstgras. Voor de 

vakwereld kwam dat als een schok, maar ook de voetbalwereld zelf lijkt soms te twijfelen over de ingeslagen weg. Daarom organiseerde het Technische 

platform van de KnVB  op 3 december het congres ‘Het ideale veld’. 

Auteur:  Hein van Iersel 

Congres Technisch Platform 
van de KNVB ‘Het ideale veld‘ 
vooral een bevestiging van 
de bestaande trends  
Zorg dat hybride velden niet ten onder gaan aan hun eigen succes

Op zowel het hoofd als een van de trainingsvelden van Vitesse ligt sinds kort een Xtragrass-hybride veld. 
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Doel van het congres is de neuzen weer een kant 
op krijgen in de soms wel heel tumultueuze dis-
cussie tussen kunstgras en natuurgras en vooral 
wetenschappelijke informatie over de veldkeuze 
en de gevolgen daarvan bespreekbaar maken. 
Het congres werd georganiseerd door de KNVB in 
overleg met het Technisch Platform. Dit laatste is 
een commissie die is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de betaald voetbalcoaches, de 
Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie (CED)  
en de BVO’s. Voor zover de topclubs in het betaald 
voetbal aangaat, zijn met name de grote profes-
sionele topclubs zwaar pro-natuurlijk gras. En zij 
willen bij voorkeur een competitie waar kunstgras 
uit verbannen wordt. Hoewel bij het congres com-
merciële partijen en de pers niet welkom waren, 
blijkt de teneur toch heel duidelijk te zijn dat de 
verschillen tussen kunstgras en natuurgras veel 
minder groot en absoluut zijn dan in de discussie 
soms naar voren komt. 

Volgens Gijs de Jong, operationeel directeur KNVB, 
is met de lezingen zelfs wetenschappelijk bewezen 
dat kunstgras niet zorgt voor competitievervalsing. 
Ook zou het congres hebben laten zien dat de 
huidige generatie topspelers nagenoeg het zelfde 

soort voetbal speelt op kunstgras dan op natuur-
gras. Verder zouden er slechts beperkt verschillen 
zijn in de soort blessures waar voetballers last van 
hebben. 

Dat er op dit moment geen verschillen zijn in het 
spel op de verschillende ondergronden betekent 
overigens niet dat dit in de toekomst niet zou kun-
nen ontstaan. De huidige generatie topvoetballers 
is nog overwegend opgegroeid op natuurgras. 
Voor de toptalenten van nu zou dat anders kunnen 
zijn. Het kan zijn dat zij onbewust een bal anders 
gaan aannemen dan de huidige topvoetballers, 
omdat een kunstgrasveld doorgaans beter voor-
spelbaar is dan een natuurlijk grasveld. 

resultaten 
Professor Backx, verbonden aan de universiteit van 
Utrecht, concludeert dat er geen verschil zit tus-
sen het aantal blessures door kunst- en natuurlijk 
gras. Wel is er een beperkt verschil in de aard van 
de blessures. Op kunstgras ontstaan relatief meer 
enkelblessures, maar minder bovenbeenblessures. 
Sportsocioloog Thijs Velema heeft onderzoek 
verricht naar het fenomeen competitieverval-
sing. Dit berust volgens Velema op een fabeltje. 
Natuurgrasclubs verliezen uit niet vaker dan thuis 
en zouden dus geen nadeel hebben van uitwed-
strijden op kunstgras. Ook andersom geldt dit. De 
verschillen die Velema heeft geconstateerd zijn 
dermate beperkt dat ze evengoed op toeval kun-
nen berusten. Een laatste lezing werd verzorgd 
door Johannes Holzmüller (hoofd van het Fifa 
Quality Programme) Hölzmuller baseerde zich 
vooral op een aantal oudere studies die door Fifa 
zijn uitgevoerd met behulp van het Prozone pro-
gramma. Ook uit deze studies zou blijken dat er 
weinig verschil is tussen beide ondergronden.

niks nieuws
Is er dan helemaal niks nieuws onder de zon 
voor wat betreft dit congres? Niet helemaal. Als 
ik met Patrick Balemans de resultaten van het 
congres evalueer, durft hij wel de stelling aan dat 
de natuurgraslobby haast én ernst moet maken 
van de certificering en normering van natuurlijke 
grasvelden. In de wandelgangen wordt wel eens 
geschamperd over de inspanningen van de KNVB, 
die zich met name richten op regelgeving rondom 
kunstgras. Balemans draait dat heel slim om. 
Volgens hem is dat geen onwil van de KNVB, maar 
een tekort aan draagvlak bij leveranciers op deze 
markt. Balemans weegt zijn woorden: ‘Nooit is mis-
schien teveel gezegd, maar ik heb nagenoeg geen 
contacten met bedrijven uit de natuurgraswereld 
gehad over het normeren van natuurlijk gras, maar 

hoop wel dat dit gaat gebeuren.‘
‘Is dit een oproep?’ vraag ik als interviewer: ‘Ja; ‘ 
meldt Balemans ‘het protocol ligt al klaar om tot 
een normering te komen, maar het is niet handig 
wanneer wij zoiets eenzijdig opleggen. Bedrijven 
zullen zich er dan toch niet aan houden.’ Veel test-
methoden zullen overigens hetzelfde zijn als bij 
kunstgras. Kunstgrasvelden zouden sporttechnisch 
namelijk gelijkwaardig moeten zijn aan de beste 
natuurgrasvelden.

Gevolg van het ontbreken van certificeringen en 
normeringen is volgens Balemans dat aanbestedin-
gen alleen gebaseerd worden op laagste prijs en 
niet op basis van kwaliteit. Wat geldt voor natuur-
lijk gras, geldt nog eens extra voor hybride grasvel-
den. Dit soort velden zou wel eens ten onder kun-
nen gaan aan het eigen succes door het ontbreken 
van een goede normering. 

ACTUEEL3 min. leestijd

Patrick Balemans, KNVB 
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Soms word je via een omweg op je plaats gezet. Vorige week een interview 
met een kunstgrasfabrikant, en halverwege het interview maakt deze ineens 
de half-plagerige opmerking tegen zijn collega, terwijl hij naar mij wijst: 
‘Uitkijken met hem, want hij is voor natuurgras.’ Nu probeer ik helemaal 
nergens voor te zijn. Hoogstens voor het beste vakblad dat mogelijkerwijs 
gemaakt kan worden voor fieldmanagers. Maar voor de rest probeer ik zo 
weinig mogelijk partij te kiezen, hoewel dat expliciet niet hetzelfde is als geen 
mening hebben. 

Het punt is natuurlijk dat de tegenstelling een beetje potsierlijk begint te 
worden en buiten de vakwereld ook al bijna niet meer speelt. Wat dat betreft 
is het aardig om in deze uitgave het interview over Hendrik-Ido-Ambacht te 
lezen. Daar is het verhaal heel simpel: het clubbestuur wil kunstgras en echt 
gras komt helemaal niet in beeld. 

En of je het nu leuk vindt of niet, zo werken de dingen in deze kapitalistische 
wereld. Wie betaalt, bepaalt. Ook al heeft de natuurgraslobby misschien wel 
veel betere argumenten. 

Trouwens, ook wat argumenten betreft is er wel iets af te dingen. Als ik 
alleen al de oogst van de laatste twee of drie weken uit onze Fieldmanager-
nieuwsbrief naast elkaar leg, zie ik minimaal drie of vier initiatieven waarbij 
partijen in gezamenlijkheid actief op zoek zijn naar manieren om de kwaliteit 

van kunstgras te verbeteren of er meer grip op te krijgen. Gemeentes die 
samen optrekken, de KNVB die initiatieven neemt, initiatieven uit de markt. De 
oogst van initiatieven uit de natuurgraswereld is veel magerder. Ik zeg niet dat 
er niets gebeurt, maar wie zet de KNVB de pin op de neus om vaart te maken 
met de ontwikkeling van een natuurgrasnorm? Voor kunstgras wordt zoiets 
wel ontwikkeld, maar op het gebied van natuurlijk gras ligt de ontwikkeling 
stil. Voor natuurgras is er de Grasgids, een fantastisch boekje – al was het maar 
omdat wij dat uitgeven… – maar voor de rest is er weinig of eigenlijk geen 
actie.

Dat merkten wij als geen ander bij de uitgave van het boekje Gras Natuurlijk!, 
dat op ons congres werd geïntroduceerd. Iedereen uit de natuurgraswereld 
vindt het een fantastisch initiatief. Tot het moment dat je vraagt om een bij-
drage om de rekening van de drukker en de auteur te betalen. Dan wordt het 
ineens stil.  

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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