Zeven millimeter water in
Zevenhoven
Rien Soppe vertrouwt op vrijwilligers bij
onderhoud velden

Waarschijnlijk hebben veel fieldmanagers
het niet als zodanig beleefd, omdat ze lekker met vakantie waren. Naar plaatsen
waar het misschien nog wel heter en
droger was dan ons eigen landje.
Fieldmanagers die in juli in Nederland hun
velden onderhielden, waren in eigen persoon getuige van het breken van een fors
aantal weerrecords. Volgens het KNMI is
het in driehonderd jaar, sinds we in
Nederland het weer op een serieuze manier
meten, niet zo heet geweest. Het meest
opzienbarende record betrof volgens de
KNMI-website de hoge temperatuur. Met
een gemiddelde in De Bilt van 22,3 °C tegen
normaal 17,4 °C was juli 2006 de warmste
maand sinds het begin van de metingen in
Nederland.
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Tweewekelijks beluchten met de slitter om wortelgroei en wortellengte te bevorderen.

De warmte resulteerde in twee hittegolven. De
eerste van dit jaar (37e hittegolf sinds metingen)
telde drie tropische dagen en duurde zeven
dagen; van 30 juni t/m 6 juli. De tweede golf van
hitte duurde zestien dagen van 15 t/m 30 juli en
telde acht tropische dagen, de langstdurende
hittegolf na 1901.
Iedere sportveldbeheerder heeft zijn deel van de
problemen gehad als gevolg van de extreme
droogte en warmte. Wij hebben specifiek Rien
Soppe, meewerkend voorman in de groene hart
gemeente Liemeer, gevraagd hoe hij de juli
periode heeft overleefd en wat hij aan specifieke
zaken heeft gedaan.
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Groen
Liemeer ligt middenin het groene hart van
Holland, vlakbij Alphen aan de Rijn. Het is een
kleine gemeente met in totaal 7000 mensen,
verdeeld over twee grote en een aantal kleine
kernen. De grote kernen Zevenhoven en
Nieuwveen hebben allebei één sportcomplex en
één voetbalclub. Zevenhoven is op sportief
gebied gezien het meest succesvol van de twee
dorpen. SV Zevenhoven speelt in de tweede klasse en was bijna gepromoveerd naar de eerste
klasse. Een hele prestatie voor een relatief kleine
club met ongeveer 300 leden en 26 teams.
Nieuwveen heeft rond de 25 teams en ook 300
leden in de voetbalclub. De vereniging van

Nieuwveen, Nicolaas Boys genaamd, speelt in de
vierde klasse. Zowel het complex in Nieuwveen
als die in Zevenhoven is krap bemeten. Beide
clubs hebben de beschikking over twee
wedstrijdvelden en een trainingsveld. Over kunstgras is wel nagedacht, maar dat is wegens
onvoldoende budget weggewuifd. Om de ruimte
voor het trainen uit te breiden heeft Zevenhoven
sinds dit jaar een brede strook extra trainingsruimte naast één van de velden erbij gekregen. In
Nieuwveen is in 2003 het tekort aan trainingsruimte enigszins opgelost één van de wedstrijdvelden uit te voeren als een Wetra-veld
(wedstrijd-trainingsveld). Helemaal enthousiast is
Rien Soppe niet met dit veld. Bij veel neerslag
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Illustratie neerslag knmi

Rien Soppe

heeft dit natuurlijk zijn voordelen, maar in droge
perioden gaat er niets boven een natuurgrasveld.
Een veld dus dat is opgebouwd met bestaande
grond.
Rien Soppe: “Iedereen denkt dat wij in de
gemeente Liemeer op veengrond zitten, dat is
niet zo. Al onze velden liggen op zware klei en
ze zijn sinds 2000 allemaal gerenoveerd. Dat is
gedaan door het plaatsen van een toplaag van
dertien centimeter puur zand en deze te mengen
met de oude toplaag. De kunst daarbij is dat je
van de kleilaag afblijft. Die wil je namelijk niet in
de toplaag. Bij de renovatie is ook de drainage
opnieuw aangelegd. Deze ligt overal op zestig
centimeter. De drainsleuven zijn tot vlak onder
het oppervlakte opgevuld met puur zand.”
Renovaties en andere intensieve klussen worden
niet door Openbaar Groen van de gemeente
uitgevoerd, maar door externe aannemers.
Meestal komen de klussen terecht bij de firma
Jos Scholman. Rien Soppe heeft met deze aannemer over het algemeen goede ervaringen.
Het dagelijkse onderhoud van de velden wordt
gedaan door de medewerkers van Openbaar
Groen of door vrijwilligers. De gemeente zorgt
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Illustratie warmte knmi
Bron KNMI website artikel: juli 2006: recordwarm, zeer droog en zeer zonnig. Door Jon Nellestijn

voor maaien, slidings herstellen, slitten, rollen,
slepen, bemesten en opvegen.
Rien Soppe zou eigenlijk nog veel meer willen
doen, maar heeft eenvoudigweg geen machines.
Op dit moment bijvoorbeeld is er door de overvloedige beregening iets teveel vilt en straatgras
in het veld. Dat zou Soppe wel te lijf willen gaan
met een verticuteermachine of een wiedeg. In
eerste instantie alleen maar om te proberen,
maar hij heeft de machines niet en voor
uitbesteden is geen budget vrijgemaakt.
In de toekomst is het mogelijk dat Soppe nog
minder klussen op het gebied van sportveldbeheer gaat doen. Liemeer gaat fuseren met
twee andere gemeenten, te weten Ter Aar en
Nieuwkoop. Waarbij een nieuwe gemeente

ontstaat, waarschijnlijk onder de naam
Nieuwkoop. In de twee andere fusiegemeenten is
het complete sportveldonderhoud uitbesteed aan
de aannemers. De redenering daarachter is dat
dit goedkoper zou zijn. Soppe en zijn collega’s
betwijfelen dat. Daarnaast geeft hij aan dat hij
zich soepeler op kan stellen tegenover vragen
van de clubs. Soppe: “De verenigingen worden
wel een beetje verwend. Wij wonen zelf allemaal
in het dorp en gaan dus in het weekend ook nog
even kijken of het goed is. Als we even moeten
helpen met slangen verleggen dan doen we dat
natuurlijk. Een aannemer zie ik dat zo gauw niet
doen.”
Liemeer heeft een club van acht mensen die met
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In augustus is de wortellengte doorgaans minimaal

openbaar groen en grijs (de buitenruimte) bezig
zijn. Hun takenpakket is heel breed: sportvelden,
begraafplaatsen, openbaar groen, maar ook eenvoudige wegenbouw klussen. In die club is
Soppe min of meer de gangmaker op het gebied
van sportvelden. Hij heeft in 2003 een opleiding
tot terreinmeester gevolgd en is daarna meer en
meer enthousiast geraakt over het onderhoud
van voetbalvelden. En dat terwijl hij met voetbal
zelf helemaal niets heeft. Soppe: “Het gesprek
over Ajax en Feyenoord op maandagochtend in
de kantine gaat helemaal langs me heen.”
Droogte
Openbaar Groen van Liemeer doet veel zelf,
maar de vrijwilligers zijn naar de mening van
Soppe misschien nog wel belangrijker. Bij beide

Slangenwagen
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clubs loopt een groep zeer betrokken vrijwilligers
rond die hun zaakjes goed op orde hebben. Zelf
ben ik alleen op het complex van Zevenhoven
geweest en daar zie je meteen dat alles piekfijn
wordt onderhouden. Er ligt geen blaadje, de
kantine staat strak in de verf en kantjes van de
sportvelden zijn strak afgestoken met een
kantensnijder. Over zijn eigen werk is Soppe wel
kritisch. Liemeer heeft een John Deere kooimaaier. Zowel voor het Openbaar Groenwerk als
de sportvelden. Die combinatie is volgens Soppe
niet ideaal. Vandaar dat één van de lagers van de
kooien een tik heeft gehad. Dit zie je meteen in
het maaibeeld terug. Verder ligt er naar de zin
van Soppe iets teveel gras op het veld. (Ik bezoek
Liemeer op 8 augustus en groei is dan weer helemaal terug in het veld.)
Eén van de taken van de vrijwilligers is het
beregenen. Liemeer heeft geen automatische
beregening, dus alle buizen en slangen moeten
met de hand worden uitgelegd. De vrijwilligers

doen het werk, maar het moment van beregenen
wordt bepaald door de gemeente; door Soppe of
door zijn chef. Soppe vindt dat een goede
arbeidsverdeling. Als het initiatief bij de
vrijwilligers zou komen te liggen zou er waarschijnlijk veel meer beregend worden, met als
gevolg meer straatgras en vilt. Mede daarom
zorgt Soppe er ook voor dat in het voorjaar liever
niet wordt beregend. Dit voorjaar was een
uitzondering. In mei was het veld zo hard dat
gevaar voor blessures bestond en er zoden uit
gespeeld konden worden. Toen is op verzoek van
de clubs beregend. Liemeer heeft dit jaar twaalf
keer beregend. Eén keer in het voorjaar en elf
keer in juli tijdens de droogte. Iedere keer wordt
dan plusminus twintig millimeter water gegeven.
Dat betekent dat de pomp ongeveer anderhalf
uur aan moet staan. Water is geen probleem in
Liemeer. Beide complexen grenzen aan oppervlaktewater waar voluit gepompt kan worden.
Soppe: “Aan het eind van de zomer is de kwaliteit van het water niet optimaal, omdat er geen
doorstroming is. Maar ja, wij hebben tenminste
nog water. Wij hadden eigenlijk het plan opgevat
om te controleren welke stoffen er in ons oppervlaktewater zaten, maar daar zijn we niet aan
toegekomen.”
Driehoek
Normaal zorgt Liemeer dat de sproeiers in driehoeksverband liggen, zodat de spreiding van het
water zo optimaal mogelijk is. Dat is dit jaar niet
helemaal goed gegaan, met als gevolg een
gedeeltelijke verbranding van het gras. Soppe:

67

liemeer

”In andere jaren liggen de sproeiers misschien
ook niet 100% optimaal, maar dat valt dan niet
op, omdat er toch wel een keer een buitje
tussendoor valt. Dit jaar kregen we niets en dan
wordt iedere fout direct afgestraft.”
Op het gebied van bemesting loopt Liemeer wat
achter. In juli heeft Soppe niets kunnen gegeven.
Binnenkort wordt plaatselijk doorgezaaid en
wordt er wat Vivifos gestrooid. Om de wortelgroei weer opgang te brengen wordt verder
iedere twee weken geslit.

Liemeer heeft dit voorjaar een prachtig nieuwe compact tractor geleverd gekregen via Perfors uit Voorhout

Iets scalperen van de grasmat door defecte lager
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