Welkom in Schijndel (en Bernheze)
De wethouders Eijkemans (Schijndel) en Wijdeven (Bernheze) heten u
welkom tijdens de Demodag Sportvelden
Tijdens de Demodag Sportvelden heten niet een, maar liefst twee wethouders u welkom. Voor Bart Eijkemans, wethouder sport van gastgemeente Schijndel, is het zo’n beetje ook een afscheid van de functie. Hij heeft zojuist zijn laatste periode als wethouder afgesloten en orienteert zich nu een nieuwe job. Rien Wijdeven, wethouder sport van buurgemeente Bernheze, blijft als de coalitiegesprekken goed verlopen
in functie en mag nog een paar jaar. Beide heren vertellen op sportcomplex Zuideinderpark in Schijndel hoe zij als gemeente met sport en
sportveldbeheer bezig zijn.
Auteur: Hein van Iersel
Beide wethouders kennen elkaar goed, blijkens
de goedmoedigheid van de plaagstoten waarmee ze elkaar over en weer bestoken. Toch zijn
er grote verschillen tussen beide gemeenten.
De insteek van Bernheze is gericht op verdere
privatisering van de sport, terwijl Schijndel juist
van mening is dat dit geen goed idee is en dat
de gemeente een sterke rol moet spelen om de
kwaliteit van de lokale sportbeoefening in stand
te houden. Bernheze heeft geen actuele cijfers
voorhanden, maar Eijkemans tovert zo een sportparticipatie van 84 procent uit de mouw. Dat is
het percentage burgers die op de een of andere
manier, georganiseerd of ongeorganiseerd, met
sportbeoefening bezig is. Onder andere gebaseerd op dit cijfer heeft Schijndel in 2008 een
tweede prijs gewonnen bij de verkiezing van
de sportgemeente van het jaar. Deelname aan
dit soort verkiezingen is populair bij gemeentes
als een manier om lopende ontwikkelingen duidelijk te maken. Dat gold ook voor Schijndel.
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Eijkemans: ‘In 2008 hebben we in heel korte tijd
veel zaken met betrekking tot sport veranderd
in onze gemeente; we hebben onder andere vijf
kunstgrasvelden aangelegd.’ Eijkemans: ‘Al deze
velden zouden we toch aangelegd hebben. Het
kwam op dat moment goed uit en we konden
werk met werk maken.’
Sportparticipatie
Beide heren huldigen een principieel ander standpunt over de rol van de gemeente met betrekking tot sport en sportparticipatie. Bernheze heeft
privatisering als voorkeursmodel, Schijndel houdt
vast aan een sterke rol voor de gemeente. In de
praktijk is het echter maar de vraag of het verschil werkelijk zo groot is.
Privatisering blijkt in Bernheze bij doorvragen
vooral beperkt te zijn tot het vastgoed, ofwel
de clubhuizen. Bernheze blijft verantwoordelijk
voor het onderhoud van de velden en heeft het
afgelopen jaar zelfs intensief nagedacht over

en geïnvesteerd in de manier waarop dit zou
moeten gebeuren. Een voorbeeld daarvan is een
onderzoek dat met Vitaro is opgestart naar het
gebruik van accurobotmaaiers op sportvelden.
Als het aan Vitaro ligt, is maaien met traditionele
sportveldmaaiers binnenkort verleden tijd. Zo’n
maaier kost geld, veel geld zelfs. Een maaier
inclusief aanhanger kost al gauw een ton. Dat is
natuurlijk exclusief de dure brandstof en niet te
vergeten de zo mogelijke nog duurdere menskracht. Daarbij komt dat veel sportveldaannemers
terdege beseffen dat zij de afgelopen jaren door
prijserosie weinig tot niets hebben verdiend aan
het maaien van sportvelden. Met robotmaaiers
zou je daarom geld moeten kunnen besparen.
Voor de maaikwaliteit hoef je het niet te laten;
die is prima. De grote maaiers, zoals de Bigmow
van Vitaro, zijn 65 kilo zwaar en 1,25 meter in
omtrek. Deze machines kunnen twee hectare
bijhouden. Niet alleen Bernheze lijkt op de robotmaaierstrein te zijn gestapt. Ook op sportpark

Zuideinderpark rijdt, als ik in Schijndel ben, vrolijk
een robotmaaier zijn rondjes.
Lease
Beide gemeentes hebben de inzet van de maaier
op dezelfde manier geregeld. Schijndel heeft op
het Zuideinderpark in totaal drie robotmaaiers
ter beschikking, die op jaarbasis via lease totaal
ongeveer 9000 euro kosten. Dat is inclusief groot
onderhoud, een winterbeurt en alarmdienst als
er onverhoopt één stuk gaat. Deze robots, twee
grote en een kleine, maaien respectievelijk het
trainingscomplex, het hoofdwedstrijdveld en twee
gewone wedstrijdvelden. De inzet van robotmaaiers zal daarmee niet echt goedkoper zijn dan
traditioneel maaien. Wim Bekkers, fieldmanager
van de gemeente Schijndel, daarover: ‘Wij kiezen
voor een pilot met robotmaaiers met het oog
op kwaliteit en niet vanwege de prijs. Op deze
manier wordt ieder veld minimaal drie keer per
week gemaaid en blijft het altijd kort.’
Daarnaast wordt door de veel kleinere grassnippers het organische stofgehalte sneller aangevuld, wat goed is voor de bemestingstoestand
van de bodem en het vochthoudend vermogen.
Als de pilot slaagt, dan stappen we waarschijnlijk
op onze andere complexen ook over op deze
manier van maaien. De constatering van Bekkers
lijkt te kloppen met onderzoek onder tuineigenaren. Voor de waardering van een tuin is goed
gemaaid kort en vitaal gras belangrijker dan een
paar plukken onkruid in de borders.

Rien Wijdeven

Schijndelse methode
Schijndel is niet alleen onderscheidend door
de manier waarop gemaaid wordt. Ook het
onkruidbeheer op de velden was jarenlang het
paradepaardje van de Schijndelse fieldmanagers.
Wim Bekkers hierover: ‘Twintig jaar lang hebben we geen chemische bestrijdingsmiddelen
gebruikt op onze velden, met uitzondering van
2013. Doordat we niet tijdig konden inspelen
op de onkruiddruk in 2013, moesten we helaas
eenmalig een keer spuiten op enkele velden. Het
budget liet helaas niet toe dat we bijvoorbeeld
de Dutch Method zouden toepassen. Momenteel
liggen de velden er weer picobello bij en we
gaan er van uit dat we de komende twintig jaar
opnieuw zonder chemische bestrijdingsmiddelen
vooruit kunnen.
Kort gezegd bestaat de aanpak in Schijndel
eruit dat velden een paar keer per jaar met een
Amazone maai-/verticuteermachine zwart worden
gezet en daarmee alle onkruid, maar ook het
merendeel van het straatgras wordt uitgeroeid
en afgevoerd. Deze Schijndelse methode is voor
Bekkers een extra reden om blij te zijn met de
robotmaaiers. Deze zorgen ervoor dat het aandeel organische stof nog een beetje op niveau
blijft. Door het frequente maaifrezen bestaat het
gevaar dat de grond uitgeput raakt.
Solar
De Schijndelse methode en de robotmaaiers zijn
niet de enige innovatie die in Schijndel te zien

zijn. Schijndel is nu bezig met een project waarbij
de boarding rondom het veld wordt vervangen
door zonnepanelen. Jammer genoeg is dit op een
ander complex, maar de insteek is dat de zonnepanelen voldoende energie genereren om een
deel van de verlichting rond de velden gaande te
houden.
Een andere innovatie in Bernheze is een project dat gedraaid wordt met de Rabobank. De
gemeente en de bank financieren een consultant,
die het energieverbruik van de vereniging onder
de loep neemt. Het aardige hiervan is dat dit
meteen zeer interessante quick-wins oplevert.
Sommige clubs hebben nooit echt naar hun
verbruik gekeken en kunnen tientallen procenten verdienen op hun elektriciteitsrekening.
Het advies gaat echter verder en betreft ook
energiebesparende maatregelen en de inzet van
alternatieve energie. Naast inventarisering omvat
het project ook een voortgangscontrole, waarbij
de consultant na een aantal maanden terugkomt
en de voorgang en eventuele problemen daarbij
bespreekt.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
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Bart Eijkemans

www.fieldmanager.nl

75

