Promotie naar een nieuw veld
Voor De Superboeren is kunstgras geen optie
De ultieme nachtmerrie voor een fieldmanager? Vijfduizend hossende boeren met bier in de poten op je veld en een forse dosis vuurwerk
om de feestvreugde te verhogen en de laatste graspollen uit te roeien. Het overkwam Tonnie Linnenbank van De Graafschap na het
kampioensduel tegen Emmen (2-1) waardoor de Superboeren weer naar de Eredivisie zijn gepromoveerd.
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Heel erg was de vreugde-uitbarsting van de
supporters overigens niet. De Graafschap was al
lange tijd niet gelukkig met de kwaliteit en de
onderbouw van het veld. Geruime tijd geleden
besloten de Doetinchemmers reeds voor het
begin van het nieuwe seizoen te zorgen voor een
nieuw veld. Kunstgras is daarbij nooit een reële
optie geweest. Volgens manager Algemene
Zaken Jos Geerken zou kunstgras vloeken met
het imago van de club die de geuzennaam
Superboeren draagt. Het hoofdveld wordt
jaarlijks misschien 100 uur bespeeld. Dat is geen
basis voor een nieuw en duur kunstgrasveld. Een
klein bijkomend voordeel zou zijn dat er meer
getraind kon worden op het hoofdveld en dat
het team en de spelers niet meer naar het
nabijgelegen trainingscomplex hoefden te gaan.
Maar kunstgras is niet echt populair onder de
hoofdmacht. Op het trainingscomplex ‘De
Bezelhorst’ liggen een aantal natuurgrasvelden
en één kunstgrasveld. Dat kunstgrasveldveld
wordt – als het even kan – gemeden door de
spelers.
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Adviseur
De Graafschap heeft advies van derden
ingehuurd om de renovatie van het nieuwe veld
vlekkeloos te laten verlopen. De Superboeren
gingen te raad bij Martin Heemskerk van het
bedrijf ASC Heemskerk. Heemskerk werkte
eerder bij ISA sport en vorig jaar als parttimer bij
IPC Groene Ruimte. Heemskerk is fulltime fan
van De Graafschap, zijn bedrijf verzorgt tevens
het fieldmanagement van De Graafschap en is
sponsor van de club (zie ook:
www.asc-heemskerk.nl). Heemskerk: “Nadat we
de beslissing hadden genomen het veld te
renoveren, hebben we een aantal aannemers
benaderd. Nadat verschillende offertes
binnengekomen zijn, hebben we binnen een
week besloten dat Heijmans Sport & Groen de
klus mag klaren.” De situatie van het veld van De
Graafschap was afgelopen winter ronduit slecht.
Er stond weinig gras op het veld en er was veel
wateroverlast. Het ernstigste probleem waar de
voetbalclub mee worstelde, kwam voort uit de
verbouwing van het stadion van een aantal jaren
geleden. Het veld is daarbij een aantal meter
verschoven en gedeeltelijk op de plaats gekomen

waar eerst de hoofdtribune stond. Die zijde van
het veld is door de schaduwwerking en het feit
dat er wordt warmgelopen sowieso al een
probleem. Heemskerk: “We weten het niet, maar
we vermoeden dat we op deze plaats nog een
behoorlijke hoeveelheid puin zullen aantreffen.
Het veld is tonrond aangelegd, zodat het water
zo snel mogelijk afstroomt naar kolken net
buiten het veld. Door de verschuiling van het veld
ligt het hoogste punt van het veld buiten de
lengte-as van het veld. Na de renovatie zal dat
allemaal zijn opgelost.”
Automatische beregening
De gebrekkige conditie van het hoofdveld zorgde
ervoor dat het na een regenbui veel langer blank
bleef staan dan nodig was. Er was geen drainage
aanwezig en beregenen was altijd een helse klus
door het ontbreken van automatische
beregening. De nieuwe drainage komt om de
vier meter in het veld en aan de schaduwzijde
zelfs nog iets dichter op elkaar. De drains worden
in de grond aangebracht met een kettinggraver.
Heemskerk: “Dat is de beste manier, omdat je
dan alles met de laser kunt inleggen en zeker
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Actueel: Renovatie veld De Graafschap

Tonnie Linnenbank is sinds 1 maart in dienst bij De
Graafschap. Daarvoor was hij namens WSW bedrijf
WEDEO verantwoordelijk voor het onderhoud van het
veld. WEDEO blijft wel het onderhoud doen.

Jos Geerken:

Martin Heemskerk:

“Voor superboeren is kunstgras

“Je kunt op twee manieren een

vloeken in de kerk.”

veld onderhouden. Op de

weet dat je een goed afschot hebt.” De
automatische beregening, die wordt aangelegd
door Mölder Beregening uit Heteren, zal bestaan
uit vier strengen met ieder zes sproeiers. De twee
buitenste strengen liggen net buiten de zijlijnen.
De overige twee strengen liggen in het veld.
Heemskerk: “We hebben gekozen voor kleine
sprinklerkoppen met een zachte afwerking zodat
de spelers er geen last van hebben.”

met drie centimeter verschralingzand.
Heemskerk: ”Eigenlijk hoeft dat niet, want de
organische stof en het lutum zijn dik in orde,
maar het biedt extra zekerheid voor wat betreft
de bespeelbaarheid van het nieuwe veld onder
alle omstandigheden. “Het organisch stofgehalte
van de toplaag is op dit moment 2,9%.

Toplaag
De toplaag van het bestaande veld is goed. Het
nieuwe veld zal daarom worden opgebouwd met
het bestaande materiaal. De grond wordt eerst
met een vastetand cultivator doorgewoeld en
later met een rotorkopeg tot een diepte van circa
15 cm gemengd. Heemskerk: “Hoe dieper des te
beter. Als de grond los is op een grotere diepte
hebben de wortels van de nieuwe grasmat meer
ruimte.” Hoewel er met de bestaande toplaag
gewerkt wordt, zal deze wel worden verschraald

Gras
Het is nog niet bekend met welke grassoorten
het nieuwe veld wordt ingezaaid. Heemskerk
kiest waarschijnlijk voor een standaardmengsel
van drie rassen veldbeemd en drie rassen Engels
raai. Heemskerk: “Ik ben eigenlijk op zoek naar
een combinatie van verschillende kwaliteiten,
zoals de fijnheid van het blad in combinatie met
een snelle voorjaarsontwikkeling en een hoge
resistentie tegen bladvlekkenziekte. Omdat je
deze eigenschappen niet standaard in de

Vertidrain in warmloopstrook
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cultuurtechnisch manier, waarbij
je uitgaat van het veld. Of zoals
wij, als je uitgaat van wat de
trainer en de spelers
graag willen.”
grasgids kunt vinden, ben ik op de proefvelden
van Euro Grass en Barenbrug geweest om daar te
kijken welke rassen het best voldoen.
Ervaringscijfers over betreding zijn daarbij niet
belangrijk, omdat we met de betreding onder de
honderd uur blijven en je dus eerder moet
spreken van een gazon dan van een sportveld.”

Conditie veld na druk seizoen
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