Jaap Kruik is een echte buitenman.
Hij probeert als opzichter Bovenwijkse
Voorzieningen van de gemeente
Spijkenisse dan ook zoveel mogelijk in
de buitenlucht te zijn om ervoor te
zorgen dat alles met betrekking tot ‘zijn’
sportvelden, begraafplaatsen en andere
voorzieningen goed loopt. Zeven dagen
per week, 24 uur per dag, is Kruik voor
zijn jongens bereikbaar. “Zelfs als ik
vakantie heb, kunnen die gasten me in
geval van nood altijd bellen. Liever dat,
dan dat ik van vakantie terugkom en
puin moet ruimen.”
Auteur: Joris van Meel

“Mijn werk is mijn hobby”
Interview met Jaap Kruik, fieldmanager Spijkenisse

Jaap Kruik is 56 jaar geleden geboren in het
Zuid-Hollandse Rockanje en daar al zijn hele
leven woonachtig. Nadat Kruik de tuinbouwschool afgerond had, ging hij direct thuis aan de
slag. Zijn ouders runden namelijk een tuinderij,
waarbij ze zijn hulp goed konden gebruiken. In
deze tuinderij werden onder andere tomaten,

gemeente Spijkenisse is hij sindsdien altijd trouw
gebleven. Door naast het werk diverse
opleidingen te volgen, werkte Jaap zich van
medewerker groenvoorziening op tot voorman
en van voorman tot tuintechnicus, om zichzelf
uiteindelijk opzichter Bovenwijkse Voorzieningen
te mogen noemen. Voor de helft van de tijd

pikken ze er ook de vruchten van: in de kantine
staan regelmatig dozen vol met onder andere
snijbonen en sperziebonen, die de medewerkers
onder elkaar verdelen.

meloenen, snijbonen en prei geteeld. In de
avonduren dook Kruik in de boeken om zo zijn
hoveniersopleiding te voltooien. Na een tijdje

houdt Kruik zich in die functie bezig met zijn
sportvelden, de andere helft besteedt hij aan
de begraafplaatsen, de kinderboerderij en het

van Kruik enorm gegroeid. Woonden er aan het
begin van de jaren zeventig zo’n 30.000 mensen,
tegenwoordig zijn dat er wel 74.000. De

kwam Kruik erachter dat het tuinderijbedrijf
te klein was om met zijn tweeën te runnen,
waarna hij bij diverse gemeente, waaronder
Hellevoetsluis en Spijkenisse, solliciteerde. Bij
die laatste gemeente kon Jaap Kruik op zijn
23ste aan de slag bij de groenvoorziening. De

wegbermbeheer. Sinds 1994, toen zijn vader
verhuisde naar het bejaardentehuis, bewoont
Kruik zijn geboortehuis in Rockanje. De kassen
achter het huis zijn tijden geleden al afgebroken,
maar in zijn tuin verbouwt de fieldmanager nog
altijd diverse groenten. Op de werkplek van Kruik

organisatie van de gemeente is meegegroeid.
Kruik vertelt dat hij heeft meegemaakt dat er
iedere drie tot vijf jaar wel een reorganisatie was.
Kruik: “Op een gegeven moment is de gemeente
in vier rayons ingedeeld. Drie rayons houden zich
bezig met het wijkgerichte onderhoud, zoals de
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Spijkenisse
De gemeente Spijkenisse is sinds het aantreden

Interview

voor de honk- en softbalvereniging. De bond
heeft namelijk besloten de minimumafmetingen voor een veld te vergroten en dat
kon op het oude complex niet worden
gerealiseerd. De nieuwe mat ligt inmiddels klaar
om te worden bespeeld; alleen de kantine moet
nog worden gebouwd.

speelveldjes in de wijk. Het vierde rayon is het
rayon Bovenwijkse Voorzieningen, waarvoor ik
werk. Dit rayon houdt zich bezig met alle
wijkoverstijgende aspecten, zoals de watergangen, begraafplaatsen, verkeerslichten,
bebording langs de wegen, asfaltwegen en dus
ook de sportvelden.” De grootste groei van de
gemeente Spijkenisse is volgens de sportveldbeheerder achter de rug. Kruik: “Waar vroeger
de nadruk lag op aanleg, ligt dat nu op onderhoud. Dat vergt een nieuwe manier van denken.
Waar vroeger snel iets aangelegd moest worden,
staan nu duurzaamheid en kwaliteit nog meer
centraal.”
Sportparken
Er zijn zeven buitensportaccommodaties in de
gemeente Spijkenisse. Op deze complexen
bevinden zich 20 voetbalvelden, een kunstgrasvoetbalveld, een wielerbaan, twee kunstgrashockeyvelden, een korfbalveld, twee asfalt
handbalvelden, een atletiekbaan en een honk- en
softbalveld. In totaal zijn er in de gemeente drie
tennissportparken: twee met een gravel ondergrond en één met een verharde ondergrond.
Over het algemeen heeft Kruik niet zo heel veel
te stellen met bijvoorbeeld de wielerbaan en de
handbalvelden. Toch moet er af en toe aandacht
worden besteed aan deze sportcomplexen. Zo
kwamen er een tijd geleden klachten binnen dat
de asfalt handbalvelden te glad waren. Kruik kon

zich niet voorstellen dat het asfalt was ‘versleten’
en heeft toen laten bekijken of de industrie, die
een paar kilometer verder te vinden is, iets met
deze gladheid te maken kon hebben. Dat bleek
het geval te zijn: vuile deeltjes uit de schoorstenen werden door de wind richting het sportpark verplaatst, waar zij neerdaalden op de
handbalvelden en gladheid veroorzaakten. Jaap
Kruik heeft de velden toen met machines schoon
laten schrobben, waarna de handballers hun
wedstrijden weer op ruw asfalt konden spelen.
Ook op de tennisparken hoeven de mannen van
Kruik over het algemeen niet veel te zijn. Het
kleine onderhoud aan en het speelklaar maken
van de tennisvelden wordt namelijk door de clubs
zelf gedaan. Bij grote werkzaamheden komt
Kruik wel in actie. De renovaties die eens in de
tien à vijftien jaar plaatsvinden, worden namelijk
door de gemeente gedaan. Op dit moment is
Kruik druk bezig met een nieuwe accommodatie

Onderhoud
De gemeente Spijkenisse verzorgt haar
verenigingen goed. In totaal heeft Jaap Kruik nog
twee mensen op zijn sportparken lopen, Arend
Kweekel en Piet de Vries. Zij zorgen voornamelijk
voor het machinewerk, het beregenen en het
bemesten. Piet de Vries werkt op het grote
sportpark Hekelingen en zorgt ook voor de
velden van de hockeyclub en voetbalvereniging
Spijkenisse. Arend Kweekel werkt op de sportparken De Brug en Oostbroek. Waar Arend de
beschikking heeft over een grote trekker, heeft
Piet slechts een kleine tractor voor wat veeg- en
rolwerk. Beide mannen zijn dan ook regelmatig
op elkaars velden te vinden zijn om elkaar te
helpen. Kruik: “Wanneer je zelf in ieder geval
machines hebt om je velden te rollen en te prikken, kun je altijd snel op problemen inspringen
en zelf kiezen wanneer je het veld op gaat. Een
aannemer moet je inhuren en die betreedt het
veld wanneer hem dat uitkomt, zonder naar
bijvoorbeeld de weersomstandigheden te kijken.
Dat kan dan ten koste van je velden gaan.” De
aannemer zorgt wel voor de grotere behandelingen, zoals het maaien, doorzaaien en vertidrainen van de velden. Het is voor Kruik namelijk
niet rendabel een dergelijke machine zelf aan te
schaffen.
Verenigingen
De verenigingen moeten zelf ook een aantal
werkzaamheden op hun sportcomplexen
uitvoeren. Zo moeten zij ervoor zorgen dat er
papier wordt geprikt en de speelschade wordt
hersteld. Sinds een paar jaar moeten de
verenigingen ook zelf de belijning op de velden

Sportparken in de gemeente Spijkenisse
Naam sportpark			
Sportpark De Brug			
Sportpark Groenewoud		
Sportpark Hekelingen		
Sportpark Jaap Riedijk		
Sportpark Oostbroek I & II		
Tennispark Het Kleine Bos		

Sport(en)
atletiek, honk- en sotbal, voetbal en cricket
hockey en tennis
voetbal
voetbal
handbal, voetbal, korfbal, tennis en wielrennen
tennis
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veldeigen grond verzamelt om het veld mee te
egaliseren. Jaap Kruik vertelt dat dit alleen maar
voordelen heeft. Kruik: “Je weet waar de grond
vandaan komt en dat er dus zeker geen vuil in
zit. Daarbij ‘pakt’ de grond altijd. Bij dressgrond
heb je altijd een ‘schoon grond verklaring’ nodig,
wat bij gebruik van eigen grond ook niet nodig
is. Het belangrijkste voordeel is dat je op deze
manier een hoop geld uitspaart. Voor een heel
veld heb je vijftig kuub m3c-dresszand gemengd
met V.A.M.-compost à 30 euro nodig, wat neerkomt op een totaal van 1500 euro. Wanneer je
daar de kosten van de Recycledresser van afhaalt,
is je besparing bekend.”

aanbrengen. Kruik: “Het was natuurlijk uniek
dat wij dat nog voor hen deden, maar door de
bezuinigingen moesten we die werkzaamheden
afstoten. Clubs moeten mij bellen wanneer het
nodig is. Vaak komt het niet eens zover, omdat
mijn jongens en ik veel op de velden te vinden
zijn en dus zelf wel zien wat er aan de velden
moet gebeuren.” Kruik vertelt dat de verenigingen zelf zorg dragen voor de kleine reparaties
op hun complexen. De gemeente zorgt voor de
grotere reparaties, zoals vervangingen en renovaties. Er is voor deze constructie gekozen omdat
je volgens Kruik altijd huiverig moet zijn dat de
grote bedragen door verenigingen voor andere
doeleinden kunnen worden gebruikt. Kruik:
“Misschien zie ik dat zwart-wit, maar ik ben
bang dat wanneer een vereniging de kantine wil
aanpassen, zij daarvoor geld gebruikt waarvan
nieuwe ballenvangers gekocht hadden moeten
worden. Een ander voorbeeld is dat wij regelen
dat de drainage standaard één keer per drie jaar
wordt doorgespoten. Er zullen echter mensen
binnen de vereniging zijn die denken dat het
beter is dat geld voor een ander doel te gebruiken, omdat er toch nog geen plassen op het veld
staan. Maar wanneer er plassen op je veld staan,
ben je te laat omdat de grond dan verdicht is!
Als je dat wil herstellen, wordt de kostenpost een
stuk hoger!”
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Groot onderhoud
De gemeente Spijkenisse heeft een driejarig
maaicontract met optie tot verlenging met de
firma Braber Groenvoorziening uit Renesse.
Kruik: “Dat bevalt gewoon heel goed. Er zit al
jaren een jongen op die maaier die met je meedenkt en aan de bel trekt wanneer hij dat nodig
acht.” Dezelfde Zeeuwse firma houdt zich ook
bezig met het groot onderhoud. Zij maakt veel
gebruik van de Recycledresser, die zo’n 40 kuub

Bezaaiing
Vroeger gebruikte Kruik op al zijn velden graszaad dat behandeld was met Headstart om het
veldbeemd vroeg te laten kiemen. Een vertegenwoordiger van een ander bedrijf bood hem
echter een vergelijkbaar product aan dat een
stuk minder kostte: Polycoat Boost. Kruik: “Ik
ben een man van de praktijk en wilde zien wat
het verschil tussen beide grasmengsels was. Bij
vv Spijkenisse hebben we toen twee naast elkaar
liggende velden met de verschillende mengsels
ingezaaid. Je zag wel verschil tussen beide velden, maar dat was voornamelijk te wijten aan de
fijnbladige grassoorten die in het ene mengsel
zaten. Kijkend naar het veldbeemd in de velden,
zagen we echter weinig verschil in de bezetting.”

Meerjaren renovatieplan Gemeente Spijkenisse
Sportpark De Brug (vv Botlek)
Veld				
Jaar renovatie
Veld 1				
2013
Veld 2				
2014
Veld 3				
2010
Veld 4 Oefenstrook			
2008
Sportpark Oostbroek 1 (SCO’63)
Veld				
Jaar renovatie
Veld 1				
2014
Veld 2				
2015
Veld 3				
2016
Veld 4 Oefenstrook			
2008
Veld 5 Trainingsveld			
2007
Sportpark Hekelingen (vv Hekelingen)
Veld				
Jaar renovatie
Veld 1				
2011
Veld 2				
2015
Veld 3				
2009
Veld 4				
2010
Veld 5				
2012
Veld 6				
2013
Sportpark Jaap Riedijk (vv Spijkenisse)
Veld				
Jaar renovatie
Veld 1				
2016
Veld 2				
2012
Veld 4				
2009
Veld 5				
2007
Oefenstrook			
2011

Ontwikkelingen
Kruik vindt dat je als sportveldbeheerder altijd
open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen. Zo
had hij in zijn begintijd regelmatig contact met
Ko Rodenburg, de uitvinder van de Recycledresser
en de Fieldtopmaker, om van hem te horen hoe
hij moeilijke zaken het beste kon aanpakken.
Kruik: “Nu heb ik Arend Kweekel, die het liefst
direct een snijbrander of slijptol in een nieuw
machine zet om hem naar zijn wens aan te passen, zoals bij de veegbak. Het probleem bij die
veegbak was dat het gras niet ver genoeg naar
achteren werd geblazen, waardoor slechts de
halve bak kon worden gevuld. Om dat probleem
te verhelpen, werden allereerst de roosters aan
de bovenkant van de machine, waar de wind
doorheen komt, met vuilniszakken dichtgeplakt,
zodat het gras verder naar achteren zou worden
gegooid. Toen dit bleek te werken, hebben we
de vuilniszakken vervangen door perspex plaatjes. Ook de rubberen flap aan de onderzijde is
ingekort zodat deze niet meer door de borstels
kon worden geraakt. Iets soortgelijks heeft hij
met een nieuwe prikrol gedaan: de messen op
die rol zijn aangepast waardoor beide kanten van
het mes worden gebruikt. Daardoor kan hij zijn
veld nu in een half uur geprikt hebben.” Kruik
vervolgt: “Ze hadden ook nooit een trekkerband
met profiel moeten uitvinden. Als je namelijk met
een band zonder profiel niet meer op een veld
kunt rijden, betekent dat in mijn ogen dat je

Overbelasting
In het begin van 2007 heeft de gemeente
Spijkenisse het onafhankelijke bureau Grontmij
een nulmeting laten doen op alle sportcomplexen, om te zien wat de stand van zaken
was met betrekking tot alle voetbalvelden in
Spijkenisse. Tegelijkertijd werd door de gemeente
aan de clubs gevraagd wat zij in de nabije toekomst aan hun sportparken, bijvoorbeeld op het
gebied van kleedkamers en velden, aangepast
zouden willen zien. Naar aanleiding van het
rapport en de wensen van de clubs is er een
renovatieplan geschreven. In het plan is te lezen
welk veld in welk jaar gerenoveerd zal worden.
Op deze manier weet je van tevoren dat er geld
beschikbaar is om die velden aan te pakken.
Kruik vertelt dat dit slechts een raming is en dat
er altijd geschoven kan worden. Kruik: “Als je
veld nog goed is, en je kunt er met minder kosten toch weer een jaar of vier mee vooruit, gaan
wij het niet helemaal renoveren. Met de machines van tegenwoordig, zoals de Recycledresser en
de Topfieldmaker kun je ook zo ontzettend veel!”
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niet meer met machines het veld moet opgaan,
want dan gaat de structuur van je grond kapot.”
Als voorbeeld noemt hij de koppen van een
landbouwveld waar de zware tractoren moeten
draaien. Kruik: “Op die plekken groeit niets meer
en staat alleen nog maar water.”
Kunstgrasveld
Voetbalvereniging Spijkenisse heeft sinds drie jaar
-als enige plaatselijke voetbalclub- de beschikking over een rubberingestrooid kunstgrasveld.
Voetbalvereniging Hekelingen heeft weliswaar
ooit de beschikking gehad over een zandingestrooid kunstgras, maar nadat het complex
verplaatst werd naar een andere locatie, kreeg
zij de beschikking over meer velden, waardoor een kunstgrasveld niet meer noodzakelijk
was. Wanneer het advies van Grontmij wordt
opgevolgd, komen er in de nabije toekomst in
Spijkenisse zeer waarschijnlijk meer kunstgrasvelden bij. Alhoewel het Grontmij-rapport nog
erg vers is, heeft de politiek reeds aangegeven er
graag geld voor te willen reserveren. Jaap Kruik
wacht tot die tijd rustig af. Kruik: “Ik ga pas aan
de slag wanneer ik officieel de toezegging heb
gekregen dat er geld is om die kunstgrasvelden
aan te leggen. Op dit moment bekijken we
samen met de clubs wel al wat eventueel een
goede kunstgrasmat voor hen zou zijn.”
Autocross
Net als veel van zijn groene collega’s is Kruik,
alhoewel hij dagelijks met sportvelden bezig is,
zelf geen buitensporter. Hij vertelt dat hij meer
van de mechanische sporten is. Zelf heeft hij
jaren aan autocross gedaan. Kruik: “Daar kun je
tenminste lekker bij zitten.” Tegenwoordig volgt
hij zijn zoon, die in de motorsport zit. Kruik: “Ik
ben gewoon vanzelf in de sportveldenwereld
gerold en mijn werk is mijn hobby geworden. Ik
heb in mijn werk te maken met enorm veel
ontwikkelingen. Daarnaast ben ik enorm
geïnteresseerd in techniek, ook dat aspect komt
terug in mijn werk.” Jaap Kruik heeft het goed
naar zijn zin in Spijkenisse en hij gaat met veel
plezier naar zijn werk. Tekenend voor zijn hart
voor de zaak is dat hij standaard een spa en
andere materialen achterin de auto heeft liggen,
om ook op de velden zijn bijdrage te kunnen
leveren. Kruik: “Ik ben gewoon een klein baasje
binnen mijn afdeling. Ik moet wel verantwoording afleggen aan mijn manager, van huis uit een
asfaltman, maar ben zelf wel verantwoordelijk
voor de indeling van mijn budgetten. Ik werk hier
nu 33 jaar en ga de 40 zeker halen!”
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