Jan de Vries (Steenwijkerland):
‘Onze politiek haalt nu alleen nog de krant
met goéde velden’
Fieldmanager-genomineerde maakte grote inhaalslag met zijn gemeente
Sportveldbeheerder Jan de Vries noemt zichzelf bescheiden ‘toezichthouder’ omdat hij de aannemers aanstuurt en geen personeel heeft. In
de praktijk blijkt dat hij méér dan een sportveldbeheerder is. Hij heeft - met nadrukkelijke steun van zijn wethouder en een projectleider- het
beheer bij de gemeente Steenwijkerland op poten gezet, het onderhoud naar zijn hand gezet, de velden op kwaliteit gekregen en geeft
invulling aan toekomstig beleid.
Auteur: Santi Raats

32

www.fieldmanager.nl

Special Fieldmanager
of the Year

In het noorden van Nederland werkt Jan de Vries,
fieldmanager van de vijftig sportvelden –waarvan
vijf kunstgras, drie voetbal en twee hockey - van
gemeente Steenwijkerland. De sportvelden zijn
verspreid over de hele gemeente op maar liefst
vijftien sportparken. De Vries beheert ook twee
natuurgras korfbalvelden, een kunststof atletiekbaan en een beachveld. Verder is hij contactpersoon voor een hondenschool en handboogvereniging. Bij hem geldt letterlijk: het ene onderhoud
is het andere niet. Hij heeft met veen-, zand- en
kleigrond te maken. Jan de Vries stuurt de uitvoerder van de sociale werkvoorzieningschap
Noordwest Groep, de vrijwilligers van de clubs,
de regionale aannemer Roelofs uit Lemelerveld en
de lokale aannemer Jos de Kleine uit Oldemarkt
aan. Voor het kunstgras pleegt Oranjewoud in
Steenwijk tweemaal per jaar groot onderhoud en
Greenfields doet dit in Sint-Jansklooster en ook
in Steenwijk. Alle betrokken partijen houden zich
aan het onderhoudsplan van Jan de Vries. Dit is
veelzeggend, want de neuzen stonden niet altijd
één kant op in Steenwijkerland, met soms catastrofale gevolgen.
Zwartboek over de velden
Voor de komst van de Vries in 2007 bestond
er geen echte sportveldbeheerder in
Steenwijkerland. Evenmin waren er gedetailleerde
bestekken voorhanden. Er liep een contract met
een aannemer op basis van de laagste prijs. Toen
Jan de Vries bijna zeven jaar geleden verantwoordelijk werd voor de functie van sportveldbeheerder binnen de gemeente, lagen de velden er
slecht bij. Ook al werd er aan de achterkant veel
geld in meerwerk gestoken. De clubs hadden
over de velden zelfs een zwartboek gemaakt.
Wethouder Peter van der Terp had maar één
ambitie ten aanzien van de sportvelden: hij wilde
alleen nog in de krant komen als het over goéde
velden ging. De ambitieuze wethouder wilde alle
accommodaties en velden op NOC*NSF-niveau
brengen en het financiële beheer op orde krijgen.
Zijn kersverse sportveldbeheerder De Vries moest
dat gaan waarmaken samen met een tijdelijk
aangewezen gemeentelijke projectleider.
Twee kapiteins
‘De clubs beregenden en rolden hun velden toen
veel te veel,’ vertelt de Vries. ‘Het gras kreeg
nooit kans om te herstellen. Het contract met de
aannemer liep af. Ik probeerde samen te werken
met de aannemer om ondanks de lage prijs toch
kwaliteit te laten leveren door slimmer te werken,
maar inmiddels had deze aannemer al zo lang
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Favoriete machine van Jan de Vries
Kooimaaier
Merk: Ransomes
Type: Hydraulic 5/7 Mark 4
Trekker: Iseki TJ 75
Jan de Vries over zijn favoriete machine: ‘De
kooimaaier heeft als voordeel dat ze het gras
knippen/snijden in plaats van het gras afslaan.
Hierdoor wordt het gras netter gemaaid. Dit is
het grootste voordeel ten opzichte van een cirkelmaaier of klepelmaaier. Kooimaaiers worden
veelal gebruikt bij golfterreinen maar ook op
sportvelden. De voordelen van de zevendelige
kooimaaier is dat hij enorm veel capaciteit draait
met een uitstekende maaikwaliteit. Voor een
strakke grasmat zijn (Ransomes-) kooimaaiers
echte uitblinkers in het maaien. Het gras wordt,
anders dan bij cirkel of klepelmaaiers, geknipt
of ook wel gesneden. Het gevolg is dat de grasspriet niet rafelig is zoals dit gebeurt bij cirkel

of klepelmaaiers. Een bijkomend voordeel is dat
de grasspriet groen van kleur blijft. Wel hebben de messen van een kooimaaier iets meer
onderhoud nodig. De Ransomes Hydraulic 5/7
Mark 4 snijdt met zijn zeven messen in één kooi
per werkgang 4,65 meter en met een maaisnelheid van 8 kilometer per uur krijg je een goed
maaibeeld. De kooimaaier is gemonteerd op een
wendbare Iseki-compacttrekker, type TJ 75. De
transportsnelheid is goed van deze compacttrekker, gezien de groote van de gemeente
Steenwijkerland en verspreiding van alle sportparken. De trekker is uitgerust met speciale banden, op de achterzijde zitten de Titan 23.1.26
gevuld met 0,4bar en op de voorkant zitten de
Tiatan trac-multi 21.5 X 16,1. De hele combinatie heeft een druk op de grasmat die onder de
1 bar ligt. Het vervoer van deze maaicombinatie
en trekker bij elkaar is 2,5 meter met een rijsnelheid van 30 kilometer per uur. goed te noemen.
Alles bij elkaar geeft het een perfecte maaicombinatie voor de gemeente Steenwijkerland.

de scepter gezwaaid en waren er feitelijk twee
kapiteins op het schip. Dat werkte niet goed.’
De adem in de nek van de wethouder was heet
genoeg om, samen met de sportveldbeheerder
en de projectleider, een nieuwe weg in te slaan:
de gemeente liet Jacques van Middelkoop nieuwe, waterdichte onderhoudbestekken schrijven.
Deze werden in de markt gezet via een meervoudig onderhandse aanbesteding. ‘Ditmaal was
kwaliteit leidend,’ becommentarieert De Vries.
‘Aannemer Roelofs kreeg het veldonderhoud
gegund. We kenden hun werk uit de omgeving
goed. Aan de voorkant betalen we meer dan
voorheen, maar dit betaalt zich aan de achterkant dubbel en dwars uit.’
Renovaties
Naast dat de wethouder gezorgd heeft voor de
benodigde budgetten hebben de Vries en de
projectleider op basis van een nulmeting alle
accommodaties bijna op NOC*NSF-peil gebracht:
de velden liggen er blakend bij en ook de accommodaties zijn allemaal gerenoveerd.
De Vries heeft geen klagen. ‘Ik heb budgettair
de mogelijkheid om in beperkte mate impulsief
te handelen. Het beheer en onderhoud van de
sportaccommodaties is nog niet vast gelegd in
een onderhoudsplan, de voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet bij ons in de gemeente.’
De Vries realiseert zich dat hij samen met de
tijdelijke projectleider sport een grote kans heeft
gekregen en dat hij wat is opgebouwd op sportaccommodatiegebied, niet graag ziet afbreken
bij de wisseling van de macht ‘ De komende
tijd maken collega`s, beleidsmedewerkers van
gemeente Steenwijkerland samen met de Vries
een beleidsplan om daarin de budgetten te kunnen vast leggen, om de kwaliteit van de velden
te waarborgen. Voor er een nieuwe wethouder
aantreedt, proberen wij het beleidsplan nog door
de raad te “loodsen”.’
‘Dat wordt nog even hard werken,’ grapt De
Vries. ‘Nu bestiert een korfbalclan het hele sportgebeuren en is korfbal dus voetbal de baas: de
wethouder is een fanatiek korfbaltopscheidsrechter. Twee andere besluitvormers, de projectleider
en de beleidsmedewerkster zijn korfbalspelers en
ikzelf ben een fanatiek landelijk
assistent -korfbalscheidsrechter.’
Onderhoud
Het totale onderhoudsbudget van de Vries
bedraagt 350 duizend euro exclusief renovaties.
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Het werkvoorzieningschap de Noord West Groep
maait de sportvelden. Zij gaan in het begin van
de week diagonaal of overdwars de velden over
en op donderdag en vrijdag in de lengterichting.
De Vries: ‘Voorheen werd gemaaid met een cirkelmaaier, maar daar kregen we een slecht maaibeeld door. Het werkvoorzieningschap hebben
we vanuit de gemeente advies gegeven om uit te
kijken en zich te laten informeren naar een kwalitatief goede kooimaaier om het gevraagde in
het bestek te kunnen maaien. Het resultaat werd
een zevenvoudige kooimaaier inclusief trekker
met aangepaste banden en een vier jarig contract
met uitloop naar zes jaar.’ De Noord West Groep
beschikt over een compleet machinepark en
maait de goals en veldafscheidingen uit, kriebelegt en brengt de bemesting aan op de velden.
‘Voor dit laatste komt natuurlijk een handleiding
om de hoek kijken. Zij hebben meer persoonlijke
begeleiding nodig dan reguliere onderhoudsmensen.’ Aannemer Roelofs uit Lemelerveld doet het
zomeronderhoud met de recycledresser.
Plaatselijk aannemer Jos de Kleine vertidraint,
bezandt en maakt de omliggende sloten schoon.
Riooltechniek Kraggenburg spuit de drainage
door.
Het doorspuiten van de drainage in met name
Giethoorn en Vollenhoven kost extra zorg. ‘Daar
laat ik de drainages eenmaal in de drie tot vijf
jaar doorspuiten, want de veen- en kleigronden
bevatten daar veel ijzerhoudend water waardoor
de drainages veel sneller dichtslibben dan in
zandgronden. Drainages in zandgronden komen
slechts eenmaal in de tien tot vijftien jaar aan
bod,’ aldus De Vries.
Onderhoudsregime aan clubs overdragen
Jan de Vries is nadrukkelijk aanwezig: hij
bezoekt wekelijks alle velden en overlegt met
de clubs, over de zelfwerkzaamheden die in een
onderhoudsreglement zijn vastgelegd. Hij legt
op zelfgeorganiseerde bijeenkomsten uit hoe
hij het dagelijks onderhoud wil zien. Op deze
avond heeft hij meestal ook een gastspreker
die praktisch beheer doceert. ‘We proberen zo
elke club nauw betroken te krijgen bij een goed
onderhoud van de velden,’ legt hij uit. Elke club
heeft een schema waarop staat wanneer De Vries
onderhoud aan het veld laat doen. ‘De verenigingen hadden aanvankelijk niet veel vertouwen
meer in de gemeente. Nu overtuig ik ze ervan
dat ons onderhoud en regels vruchten afwerpt.
Daarvoor moest ik in het begin de boeman zijn.
Ik legde hun mijn idee over onderhoud op, zoals

het herstellen van speelschade. Maar ik heb ook
afspraken met de verenigingen gemaakt over
de beregeningsfrequentie en over het onkruid
verwijderen rond of in de velden, zowel bij de
natuur als kunstgrasvelden. De clubs moeten zelf
de rommel op het sportcomplex verwijderen en
de aanwezige afvalbakken legen. Als ze een sleep
hebben, mogen ze op het veld de wormhoopjes
wegslepen en als ze een prikrol hebben, mogen
ze die ook inzetten zodat het veld zich na de
wedstrijd beter herstelt. De clubs met kunstgras
hebben een trekker in bruikleen om wekelijks het
kunstgras te borstelen en te slepen.’
De boeman
In het begin was De Vries minder geliefd dan nu
het geval is. ‘Dan dacht men op de club “Daar
komt die betweter aan”. Maar nu zien de verenigingen hoe goed hun velden zijn, onder meer
doordat zij de speelschade zo goed herstellen.
Zij staan nu volledig achter het onderhoud en
de regels. Zien doet geloven. Ook de aannemers
leveren goed werk. Nu zeggen de clubs “We
hebben het lek boven nu jij de touwtjes in handen hebt.” Niet alleen de clubs zijn blij, ook de
politiek: geen vervelende krantenartikelen meer
of opmerkingen in de raad.

Biologisch beheer hoeft volgens De Vries geen
probleem te zijn. ‘Als je door het jaar heen goed
beheert, kom je met biologische bestrijdingsmiddelen dichter bij je doel. Ook op de betrating en
de kunststof atletiekbaan spuiten we met een
biologisch bestrijdingsmiddel.’
Lijkt verdacht veel op een terreinmeester
De Vries voelt zich niet echt een beheerder
aangezien hij toezicht houdt en alles uitvoert
met de aannemers, maar intussen lijkt hij toch
verdacht veel op een terreinmeester, zo zullen
de clubs beamen. De Vries lacht. ‘Klopt, ik ben
60 procent buiten en 40 procent binnen. Ik vind
sportvelden onderhouden het mooiste wat er is.
Vroeger werkte ik als uitvoerder in het openbaar
groen. Sportvelden worden totaal anders gebruikt
dan het openbaar groen. Er wordt veel meer van
sportvelden gevraagd en onder alle weersomstandigheden en bespeling moeten ze toch in bruikbaar blijven. Dat maakt het vak fieldmanager
leuk, maar tevens specialistisch!’

Elke club heeft één aanspreekpunt die regelmatig
op de club aanwezig is. De bespreking met deze
contactpersoon houdt De Vries het liefste in de
kantine of op het veld, waar hij ook de vrijwilligers bezig kan zien. ‘Het reilen en zeilen van de
club zien werkt toch het beste,’ aldus de fieldmanager. ‘De vrijwilligers zien op deze manier
ook dat de gemeente zich betrokken voelt en dat
geeft een betere band en leidt tot een betere
kwaliteit van de sportvelden.’
Nieuwsgierig
Jan de Vries is bekend onder verschillende andere
fieldmanagers en aannemers. Hij staat bekend
als nieuwsgierig. ‘Ik laat Maurice Evers van Dutch
Outdoor Concepts, elk jaar vijftien velden bemonsteren en onderzoeken. Zo kom ik elke drie jaar
op een veld om het te bemonsteren,’ legt De
Vries uit. ‘Ik wil weten wat ik in mijn bodem
heb zitten, zodat ik het onderhoud daarop kan
aanpassen. Maar ook probeer ik meerdere onconventionele methoden uit, zoals het injecteren
van nematoden met een wortelstimulator tegen
engerlingen, het wortelextract is voor een sneller
wortelherstel. Steenwijkerland doet sinds 2010
aan biologische bemesting met Bio -Trio, van de
firma Vitagro, voorheen Heigo.’

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4217
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