Gemeente
Nunspeet laat
er geen gras
over groeien
Aanleg van een kunstgrasveld: een sport op zichzelf

Het aanleggen van een kunstgrasveld is een bijzonder vak. Niet alleen voor de uitvoerders, maar zeker ook voor een gemeente. Dat het een
sport op zichzelf kan zijn, blijkt wanneer de gemeente Nunspeet (26.500 inwoners) het hoofdveld van drie verschillende verenigingen wil
voorzien van kunstgras. Wethouder bij de gemeente Nunspeet Edward van der Geest en beleidsmedewerker Jan Carlo Bos vertellen op het
congres ‘Help, ik krijg een kunstgrasveld’ over hun ervaringen met het aanleggen van de kunstgrasvelden binnen hun gemeente. Van der
Geest: “Als je van plan bent drie kunstgrasvelden aan te leggen, ga je nadenken of het beheer zoals vanouds nog door de vereniging zelf
gedaan moet of kan worden.”
Auteur: Karlijn Raats

Zowel wethouder Van der Geest als
beleidsmedewerker Bos bewegen
jong en dynamisch door het verstilde
gemeentehuis, met zijn statige portretten van
gemeentebestuursleden. Alsof er een frisse
wind door de Nunspeetse beleidskamers waait.
Sinds de komst van Van der Geest is Nunspeet
dan ook begonnen met de aanleg van drie
kunstgrasvelden. Alras kwam de wethouder
erachter dat er meer dan ambitie om de hoek
komt kijken bij een dergelijk hoge investering,
ook nadat het veld er eenmaal ligt.
Van der Geest trapt af: “Er zijn sowieso
veel partijen betrokken bij de aanschaf van
kunstgrasvelden, hetgeen het uitvoeren
van een plan veel complexer maakt dan je
aanvankelijk denkt. Je hebt te maken met de
besturen van verenigingen, met de spelers en
met de gemeenteraadsleden die het krediet ter
beschikking moeten stellen. Maar gaandeweg
het proces rijzen toch aanverwante vraagstukken:
Hoe gaan we de huur van het veld nu verrekenen
met de vereniging? Daar bedoel ik mee, hoe
relateer je de huur van een kunstgrasveld aan
die van een natuurgrasveld? En wie laat je het
onderhoud van het veld doen, trek je dat naar
jezelf als gemeente toe, of laat je het over
aan de vereniging? We zijn erover aan het

nadenken om het beheer van onze velden in
eigen hand te nemen. Vier ton per veld is veel
geld, je wilt zuinig met die investering omgaan.
Daarbij komt dat verenigingen steeds moeilijker
vrijwilligers kunnen vinden voor veldonderhoud,
zien we bij verenigingen die hun eigen veld
beheren. Bovendien is het afbreukrisico hoog als
bijvoorbeeld het bladvrij houden en het slepen
van de velden niet secuur en frequent gebeurt,
maar ook wanneer bijvoorbeeld iemand een
sigaret uittrapt op het kunstgrasveld. Dus de
kwetsbaarheid van het veld is ineens groter,
maar de financiële kwetsbaarheid ook. Wij zitten
nu ook met het verrekenen van de BTW op de
aanleg.”

kleedkameraccommodatie renoveren. Als we alles
in een keer doen, werken we efficiënter, ook
financieel.’ Maar wie gaat dat betalen? Al deze
verhaallijntjes moet je als gemeente tot één goed
einde zien te brengen.”
Dit samenhangend geheel heeft de gemeente
Nunspeet in onderdelen uiteengezet. Van der
Geest: “Die dingen kunnen een project heel
groot maken en als een olifant voor je deur
staan, die je steeds maar voor je uit schuift. Dan
is het beter om van meet af aan stap voor stap
alles te regelen, voordat het werk zich opstapelt
en het die olifant wordt.”

Van der Geest verklaart: “Dit soort zaken
lijken los van elkaar allemaal snel oplosbaar,
maar komen voor een gemeente als een
samenhangend geheel bij elkaar.
Er komt veel bij een operatie als
kunstgrasveldaanleg kijken. Van het één komt
het ander, het is alsof je een dominoveld

Bos was nauw betrokken bij de voorbereiding
op en de uitvoering van de kunstgrasvelden.
“We hebben alle verenigingen, en een aantal
van hun spelers, technische mensen en
bestuursleden erbij betrokken. We namen hen
mee in een bus en lieten ze op de beoogde
velden spelen en rondlopen. Ook hebben we hen
voorgelicht over wat er met de vezels van oudere

voor je ziet, waarbij de ene dominosteen de
volgende aantikt. Je kunt wel klaar zijn met de
aanleg van je kunstgrasveld, maar dan komen
de vervolgvragen: ‘we kunnen eigenlijk ook
wel een nieuwe tribune aanleggen, het groen
aanpassen rond het veld en meteen ook de

kunstgrasveldmodellen gebeurt. Zo kregen
ze een idee van de mogelijkheden, maar ook
eventuele risico’s die bij zo’n aanschaf komen
kijken. Het is namelijk ontzettend spannend of
je niet iets aanschaft dat er na vijf jaar als een
puinhoop bijligt. De inspraak van de verenigingen
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om tot een goede keuze te komen creëerde een
gevoel van betrokkenheid. Iedereen weet nu hoe
kostbaar zo’n veld is en weet dat we er samen
goed mee om moeten gaan.”
Bos vervolgt: “Hiermee hebben we een
draagvlak gecreëerd bij de verenigingen. Bij
de verenigingen bouw je zo ook krediet op
voor het geval dat het even niet meezit met
de aanleg van een veld”, onderbreekt Van der
Geest. Bos gaat verder: “We hebben gemerkt
dat adviesbureaus onze benaderingswijze
onderkennen en in andere projecten onze
gemeente als voorbeeld noemen.” Mochten de
verenigingen uiteindelijk hun eigen kunstgrasmat
kiezen? Van der Geest lacht hartelijk: “Nee,
wie betaalt, bepaalt. Dat is hier wel het credo.
Tijdens de kunstgras-orientatiedag heeft iedereen

eerste elftal uitkomt in verschillende klassen,
op het hoofdveld een identieke mat. Prachtig
toch?”.

op basis van vaststaande criteria hun mening
over verschillende kunstgrasvelden kunnen
geven. Aan het einde van dag bleek dat de
gemeente en sportverenigingen op het gebied
van speltechnische, onderhoudstechnische en
esthetische eigenschappen dezelfde voorkeur
hadden. Dat biedt een goede basis in het
proces. Deze basis is later uitgebouwd door de
sporttechnische eigenschappen voor de plusnorm
in het bestek op te nemen. En nu….. hebben
drie verschillende verenigingen, waarvan het

de aanleg van kunstgrasvelden. Dat gebeurt
natuurlijk niet dagelijks. Tegen de tijd dat je de
bestaande kunstgrasvelden vervangt of nieuwe
aanlegt, ben je de eerder opgedane kennis
alweer grotendeels kwijtgeraakt. Op het congres
kun je actuele kennis oppikken en voordeel
hebben van ervaringen van collega-gemeenten.
Bovendien is kunstgrasveldaanleg zo specifiek en
duur, dat je externe expertise nodig zult hebben.
Je moet dit soort dingen nooit alleen doen.”

Van der Geest: “Bijkomende zaken maken een project
groot en kunnen als een olifant voor je deur staan, die
je steeds maar voor je uit schuift. Dan is het beter om
van meet af aan stap voor stap alles te regelen.”

Met een kunstgrasveld is de
kwetsbaarheid groter, maar ook
de financiële kwetsbaarheid.
Dit congres is in de ogen van Van der Geest zeer
belangrijk om problemen te ondervangen. “De
ervaring die je als gemeente van vergelijkbare
grootte normaal gesproken opdoet bij regelmatig
terugkerende projecten, kun je niet krijgen bij

Bos: “Aannemersbedrijf Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek B.V. heeft drie velden aangelegd: in Nunspeet, Elspeet en Hulshorst. De
ingebruikname van de kunstgrasvelden in
Nunspeet en Hulshorst liep vertraging op
omdat Van Kessel de levering niet volbracht
zoals in het bestek beschreven stond (specifiek heeft dit betrekking op het aantal
filamenten per vierkante meter. De geleverde
en aangelegde kunstgrasvelden bestaan
uit minder filamenten dan is geëist in het
bestek). Uit de keuring, die is uitgevoerd
door de NOC*NSF/KNVB geaccrediteerde
instelling, blijkt dat de aangelegde velden in
Nunspeet en Hulshorst geen consequenties
hebben voor de sporttechnische eigenschappen van de velden.”
Bos denkt dat het verschil hem enigszins
op te merken zal zijn in de esthetiek van de
velden en op termijn eventueel in de afschrijving of slijtage van de mat. Van Kessel heeft
de opdrachten wel afgemaakt en de velden in gebruik gegeven. De totaal opgelopen
vertraging is twee tot drie weken geweest.
De gemeente Nunspeet laat Van Kessel nu
met een voorstel komen om de zaak ordentelijk op te lossen. In welke vorm dit voorstel
zal komen, is op dit moment nog onduidelijk.
Het kunstgrasveld in Elspeet is wel overeenkomstig het bestek aangelegd, ook definitief goedgekeurd door de NOC*NSF/KNVB
geaccrediteerde instelling en door de voetbalvereniging in gebruik genomen.

Bos: “De inspraak van de verenigingen om tot een
goede keuze te komen creëerde een gevoel van
betrokkenheid”.
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