Padelbanen als nieuwe
blikvanger bij tennisbanen
Groningse studenten
Kunstgrasspecialist CSC Sport hoofdaannemer van renovatieproject
De ruimte is beperkt bij het renovatiewerk op het drukke tenniscomplex voor studenten in
Groningen. Dit maakt de opdracht voor CSC Sport extra complex. Naast het vernieuwen van de
kunstgras tennisbanen gaat het bedrijf aan de slag met een nieuwe entree, padelbanen en een
beachvolleybalcomplex.
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Op de gezamenlijke sportcampus van
de Rijksuniversiteit Groningen en de
Hanzehogeschool is CSC Sport hoofdaannemer
van een groot renovatieproject. Het is niet de
eerste keer dat het bedrijf voor deze opdrachtgevers werkt. Rutger Schuijffel, projectmanager
van CSC Sport, denkt mede in beeld te zijn
gekomen door eerder goed uitgevoerd werk.
‘Zo’n vijf, zes jaar geleden hebben we voor
dezelfde opdrachtgever een aantal hockey-
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velden gerealiseerd. Dat heeft ons een goede
referentie opgeleverd. Dat gegeven zal hebben
meegespeeld toen we zijn benaderd met de
vraag of we wilden inschrijven.’
Naast de cyclische renovatie van een deel van
de kunstgras tennisbanen omvat de opdracht
ook de bouw van twee padelkooien, met een
optie voor een derde in de toekomst. Verder
bestaat het project uit de aanleg van een
beachvolleybalcomplex, voorzien van een

blaastent, zodat het kunstmatige strand het
hele jaar kan worden bespeeld. ‘Op de campus
worden door grote aantallen studenten veel
buitensporten beoefend. Daarvoor is maar
beperkt ruimte. Je moet dus zoeken naar efficiënte oplossingen. Die hebben we gevonden.’
Voorterrein
De padelkooien komen bij de entree. De bouw
ervan is onderdeel van de herinrichting van het
voorterrein, dat ook bij de opdracht is inbegrepen. De omgeving oogt nu nog gedateerd. Dat
komt onder meer door de versleten fietsenstalling. Door een efficiëntere inrichting, met onder
meer een nieuwe fietsenstalling, die beter
voldoet aan de hedendaagse eisen, bleek er
ook plaats voor drie padelkooien. Deze worden
de blikvanger van het complex. ‘Dat wordt een
fantastisch plaatje’, zegt Schuijffel.
De eerste padelbaan is in het voorjaar geopend.
De overige werkzaamheden zouden deze
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‘We renoveren een deel van de
tennisbanen, de rest blijft ondertussen
in gebruik’

Rutger Schuijffel - CSC Sport
De tennisbanen op de Groningse sportcampus die opgeknapt worden

zomer plaatsvinden, maar de vergunning
was nog niet rond, aldus de projectmanager.
‘Daarom vinden de overige werkzaamheden
waarschijnlijk plaats in de winter of komend
voorjaar.’
Onderaannemers
Het is niet gek dat er procedures aan te pas
komen, want er gaat van alles op de schop.
CSC Sport werkt op onderdelen samen met
geselecteerde onderaannemers. De bouw van
de padelkooien is een specialistische klus die
de leverancier verzorgt; het ontwerp voor het
voorterrein is uitbesteed aan ingenieurs- en
adviesbureau PLANN.ing. ‘We kwamen na een
selectie op dat bureau uit. PLANN.ing verzorgt
het ontwerp en de uitwerking van onze plannen, de engineering.’
De herinrichting van het voorterrein voert CSC
Sport uit met eigen mensen. ‘Dit zijn kleinere
werkzaamheden, zoals de bestrating.’ De fietsenstalling komt prefab van de fabrikant en
hoeft op locatie alleen te worden geïnstalleerd.

Het kunstgras is vanzelfsprekend de specialiteit
van CSC Sport. Het ligt, om de studenten de
gelegenheid te geven het hele jaar te spelen,
op alle tennisbanen. Ook padelvloeren worden
standaard uitgevoerd met kunstgras.

‘Padel is een
dynamisch spel
dat mensen leuk
blijven vinden’

Gerecycled
Bij het renovatiewerk op de tennisbanen wordt
het oude kunstgras eruit gehaald en wordt
het nieuwe erin gelegd, aldus Schuijffel. Het
afgedankte gras gaat naar verwerker GBN-AGR
in Amsterdam, waar het volledig wordt gerecycled. Het nieuwe kunstgras wordt aangebracht
en opgevuld met rood keramisch zand. Dat
wordt speciaal gemaakt voor kunstgras tennisbanen om het gravelgevoel zoveel mogelijk te
benaderen.
Het belangrijkste verschil met gravel is dat er
op het Groningse tenniscomplex vanwege de
kunstgrasbanen het hele jaar door gesport kan
worden. Hieraan mogen de renovatiewerkzaamheden door CSC Sport niets afdoen. ‘We
renoveren het gedeelte dat daar nu aan toe is.
Het tenniscomplex is verdeeld in verschillende
blokken. Op één daarvan renoveren wij vier
banen’, verduidelijkt hij.
Periode
Zelfs bij intensief gebruik kan het kunstgras
van een tennisbaan lang meegaan, weet hij.
‘Wat we gaan vervangen, ligt er nu een jaar of
twaalf. Het is nog niet slecht bespeelbaar, maar
wel op korte termijn aan vernieuwing toe.’ Hoe
lang het kunstgras op de banen meegaat, verschilt per locatie. ‘Ik kom bij tennisbanen waar
al twintig jaar hetzelfde kunstgras ligt. Dat zijn
wel de extremen. Over het algemeen is vijftien
jaar een mooie periode. Tien jaar moet in ieder
geval haalbaar zijn. Het hangt er sterk vanaf
hoeveel de banen gebruikt worden en hoe
goed ze worden onderhouden.’ Hij maakt de
vergelijking met een auto. ‘Hoe lang die meegaat, hangt ook af van het gebruik.’
Die vergelijking is om meerdere redenen treffend. Beide producten kennen een lange middenperiode waarin het gebruik het prettigst
is. Na het inrijden/inspelen en voor ze aftands
worden. ‘Sporters weten dat een nieuwe baan
het eerste jaar wat stroever tennist dan de baan
die er eerst lag. De oude baan was sneller en
had een hogere balstuit. Dat komt doordat het
zand op de nieuwe baan tijd nodig heeft om
zich te zetten. Na een jaar spelen ze ideaal. Als
de balstuit aan het eind van de cyclus juist weer
te hoog wordt, is het tijd voor vernieuwing.’
Opkomst
Hoewel het een organisatorisch uitdagend project is, vindt Schuijffel het vooral bijzonder hoe
sterk padel in opkomst is. ‘Dat is pas sinds korte
tijd, vooral sinds coronatijd. Veel sportactiviteiten kwamen stil te liggen. Om die reden gingen
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‘Ik kom banen tegen met kunstgras
van twintig jaar oud. Dat zijn wel de
extremen’
mensen op zoek naar alternatieven. Daarnaast
trekt padel een nieuwe doelgroep aan die er
eerder niet was.’
Terwijl corona hopelijk tijdelijk is, is padel volgens hem een blijvertje. ‘Ik hoor bij veel tennisverenigingen dat de leden graag een padelbaan
willen. Padel is een leuk alternatief voor tennis.
Het is een dynamisch spel, een soort mix tussen tennis en squash. Je kunt het buiten spelen
en de deelname is relatief vrijblijvend. Je huurt
bijvoorbeeld een baan voor een uur en kunt
dan lekker aan de gang. Het blijkt mensen veel
voldoening te geven.’ We kunnen aan Spanje
zien wat we mogen verwachten. ‘Padel is er al
decennia razend populair. Mensen blijven het
leuk vinden.’

Groei
Ondertussen leeft volgens hem ook de interesse voor tennis weer op. ‘Corona heeft deze
sport eveneens een steun in de rug gegeven.
Campagnes om tennis te promoten spelen
daarnaast een rol.’ Verder hangt de populariteit
af van successen die toptennissers, vooral die
uit eigen land, behalen. ‘Dat is ook bij andere
sporten zo. Als Nederlanders het goed doen,
heeft dat een positief effect op de ledengroei.’
Dat de bezettingsgraad van tennisbanen eerder
terugliep, komt volgens hem vooral door een
teveel aan banen, niet door een verminderde
interesse in de sport. Door de overcapaciteit
was het wel grotendeels gedaan met de vraag
naar nieuwe tennisbanen. ‘Intussen hoor ik

clubs weer praten over een lichte groei. Die
beginnen dan vooral na te denken over de
renovatie van hun banen.’
Als kunstgrasspecialist moet CSC Sport het voor
de omzet hebben van grote oppervlakken. In
die optiek is de kunstgraslevering bij tennis
minder lucratief dan die bij voetbal, hockey en
korfbal. Een groot voordeel van tennis, volgens
Schuijffel, is dat de levering van kunstgras daar
vaak plaatsvindt in de wintermaanden. ‘Dus
mooi buiten de piekseizoenen van die andere
sporten.’
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