Zandvoort-circuit in Loosbroek
Gemeente Bernheze legt kunstgrasonderhoud in handen van clubs
Het is rood en het sjeest over het kunstgrasveld, ra, ra wat is dat? De nieuwe Massey Ferguson, die de gemeente Bernheze in een partij
van zes heeft aangeschaft voor haar sportcomplexen. Alle clubs zorgen zelf voor het kleine onderhoud van de natuur- en kunstgrasvelden.
Vrijwilligers Willy en Piet geven een trotse sleepdemonstratie op ‘hun’ trekker. “Met de nieuwe trekker lijkt het hier circuitpark Zandvoort
wel”, aldus Piet.
Auteur: Karlijn Raats
Opzichter Cultuurtechniek Gerard de Bekker, wethouder Wijdeven en bedrijfsleider accommodaties
Michel Bouwens laten Fieldmanager kennismaken
met enkele vrijwilligers op een sportcomplex in
Bernheze. De clubs verzorgen namelijk zelf al
het kleine onderhoud van de kunstgrasmatten
die ze hebben liggen. De gemeente voorziet de
geprepensioneerde volontaire krachten sinds drie
jaar van het juiste materieel om de klus te klaren.
We ontmoeten twee van de acht vrijwilligers die
de opstallen, de drie natuurgrasvelden en het
ene kunstgrasveld op het complex verzorgen:
Willy van Lanen en Piet Gruijthuijsen. Willy zit al,
samen met zijn kleinzoon, klaar op de ronkende
trekker om een sleepdemonstratie te geven. Hij
is zienderogen gelukkig om zijn twee trotsen,
kleinzoon en trekker, aan elkaar te hebben voorgesteld.
Slepen
Willy vertelt wat de onderhoudstaken rond het
kunstgras zijn: “Dit sportcomplex heeft maar
één kunstgrasveld. Iedere week slepen het we

Links vrijwilliger Piet Gruijthuijsen en rechtsvrijwilliger Willy van Lanen.
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Vrijwilliger Piet: “We hebben zelf een trekhaak aan de trekker gemaakt, zodat we
er een aanhanger aan kunnen hangen. Hierdoor is de trekker ons goed van dienst
bij allerlei hand en spandiensten op het terrein.”

op maandagochtend gedurende twee uur om de

Massey Ferguson heeft brede banden, zodat hij

het sportpark kunnen gebruiken. Zo waarderen

infill weer gelijkmatig over het veld te verdelen.
Net voordat we met slepen aanvangen, zetten we
onze handmatige bladblazers in om elzenproppen
en ander klein rommel van het veld te verwijderen. Dat gebeurt vooraf omdat het vuil tijdens het
slepen het veld zou kunnen beschadigen.
Bouwens: “Alle zes sportparken binnen de
gemeente Bernheze hebben een eigen trekker
en een sleepnet, zodat de clubs zelf het dagelijks
en wekelijks onderhoud van de velden kunnen
verrichten. Clubs met kunstgrasvelden hebben
daarbij nog een bladblazer, een driehoeksborstel
en een apart sleepnet voor het kunstgrasveld
gekregen. Soms zitten er meerdere clubs op een
sportpark en dan delen de clubs het materieel.”
In 2007 kregen de verschillende voetbalclubs al
een tweedehands Ingersoll-trekker met sleepnet.
Hiermee kon men zowel de kunstgrasvelden als
de natuurgrasvelden slepen en ook het trekkertje
was bruikbaar voor andere voorkomende werkzaamheden op het sportpark.

een stuk minder schade veroorzaakt.”
Willy ‘glijdt’ met de Massey Ferguson over het
kunstgrasveld alsof hij danst op het ijs zodra hij
zijn snelheid wat opvoert voor de show. Piet:
“Het lijkt hier wel een circuitpark!”

we de vrijwilligersinzet en zijn we klaar voor de
toekomst.”

Kort door de bocht
Moest er nog veel veranderen aan de trekker
of aan werktuigen? Piet: “We hebben zelf een
trekhaak aan de trekker gemaakt, zodat we er
een aanhanger aan kunnen hangen. Hierdoor is
de trekker ons goed van dienst bij allerlei hand
en spandiensten op het terrein. Ook hebben we
onder de driehoeksborstel een wieltje gemaakt.
Ook moet je even leren rijden met een kleine
trekker. Je kunt er met het slepen niet te kort
mee door de bocht, want dan komt het sleepnet
onder de wielen. Maar na even oefenen vind je
een juist sleeppatroon.” De clubs hebben hiervoor door zowel de leverancier van het kunstgras
als de leverancier van de trekker instructies gekregen.

Paardenkracht
Met de aanleg van diverse kunstgrasvelden in
2008 en 2009 bleek het vermogen van die trekkertjes vaak net niet voldoende. Daarmee was het
resultaat van het slepen onvoldoende. Daarom
is besloten de trekkers te vervangen voor een
nieuwer, sterker, model van Massey Ferguson.
Ieder sportcomplex is inmiddels weer voorzien
van dit type trekvoertuig. Terwijl Willy de nieuwe
trekker het veld op manoeuvreert, begeleidt Piet

Onderhoudsbestek
Met deze aanschaf is een bedrag van bijna 45
duizend euro gemoeid. Deze eenmalige uitgave
komt ten laste van de van de aanleg van kunstgrasvelden en het reguliere onderhoudsbudget
van de gemeente. Wethouder Wijdeven : “Er
komt steeds meer kunstgras. Het onderhoud
door de aannemer is door de sterke toename
voor een kleine gemeente zoals wij nauwelijks

van commentaar: “Deze trekker heeft ruim 20 pk
en een 3 cilinder-motor. Je hoeft maar een beetje
gas te geven en het beestje glijdt over het veld.
De oude trekker had maar een 1 cilindermotor.
Ook was de oude Ingersoll zwaarder dan deze,
waardoor hij de infill van zijn plek perste. De

meer op te brengen. Deze situatie heeft ons
ertoe bewogen om in onze clubs te investeren.
Wij halen de sleepbeurten uit ons onderhoudsbestek, waarmee de investering na vijf jaar terugverdiend is. En de clubs hebben een goede trekker
die ze ook voor andere onderhoudsklussen op

Waterpas
Opzichter Gerard de Bekker staat het dichtst op
de vrijwilligers: “We vertrouwen de vrijwilligers
ook volkomen. De meesten zijn erg slim met hun
handen. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe tribune er
door hun eigen bloed, zweet en tranen gekomen.
Ze hebben ook allemaal wel verstand van cultuurtechnische zaken. Onderhoud doen zij vanuit
eerdere ervaringen vanzelf goed. Ze zijn door de
nieuw aangeschafte spullen nog meer betrokken
bij het onderhoud. Dat merk je doordat ze er erg
zuinig op zijn, omdat ze bijvoorbeeld zoiets als de
nieuwe trekker beschouwen als ‘hun’ trekker. Als
er iets aan kapot gaat, zijn ze vaak zelf in staat
om hem te repareren. Op ieder complex loopt er
wel iemand van de club rond met monteurskwaliteiten.”
Hij sluit af: “Wekelijks ben ik hier om te kijken
of het goed gaat, maar het ziet er altijd piekfijn
uit. Officieel is het onderhoud van de heggen en
bomen de taak van de gemeente. Maar de vrijwilligers zijn zo fanatiek en perfectionistisch dat
ze, nadat de groenman klaar is en is vertrokken,
zelf de bovenkant van de heg bij wijze van spreken waterpas bijknippen als er nog wat puntjes
uitsteken.”
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