
Kwaliteitscriteria kunstgrasvelden 

Alaemeen 
In dit document staan de afspraken over de kwaliteit van de kunstgrasvelden die de gemeente 
bekostigt en het deel dat SBSH betaalt (indien ze aanvullende wensen heeft) en een deel dat niet 
meegenomen wordt in de aanbesteding. Hiermee wordt bereikt dat er transparantie is, mede met het 
oog op de aanbestedingswetgeving en accountantscontrole. 
Het maximaal te bestede bedrag is € 925.000. Hiervan wordt € 20.000 afgezonderd voor hekwerken. 
Deze kan pas gebruikt worden wanneer de scholen gereed zijn. daarmee komt onderstaand overzicht 
tot stand, die ook gebruikt kan worden voor de percelen in de aanbesteding. 

1. Onderdelen die ten minste aerealiseerd moeten worden binnen het te bestede budget 
• Aanleg van drie kunstgrasvelden incl. fundering en drainage 
• Opsluiten van de velden 
• Ballenvangers achter de doelen 
• Overige veldinrichting (hoekvlaggen, doelen) 
• Korrels die als veilig worden beschouwd (de meest goedkope variant, niet zijnde kurk), zie ook 

de toelichting 
• ISA-keuring 
• Weghalen kabels/leidingen zover deze liggen onder de nieuw aan te leggen velden 
• Clickmelding 
• Hergebruik van bestaande leunhekken. 
• Onderzoeken 
• drainage van de nieuwe velden doorspuiten 
• hergebruik van zand onder het wetraveld (bedoeld voor de scholenbouw) 

Bovenstaande elementen vormen 1 perceel in de aanbesteding, Zaken zoals onderzoeken en 
clickmelding maken geen onderdeel uit van de aanbesteding, maar zijn wel kosten die ten laste 
komen van het beschikbare budget. 

2. Minimale inrichtinq veld, binnen te besteden budget, in te delen in losse percelen 
• Standaard leunhekwerk random de velden. Standaard verlichting rond de drie nieuwe velden, 

6 lichtmasten per veld, lichtopbrengst volgens normen van KNVB, mits geen gebruik gemaakt 
kan worden van bestaande verlichting 

• Looppaden langs de velden max 1 m vanuit de leuning van het leunhekwerk 

3. Wensen van SBSH, in te delen in percelen 
• Ballenvangers langs de zijkanten van het veld en/of meer dan achter de doelen nodig is 
• LED verlichting, armaturen (lichtbakken) en lichtmasten vervangen of omkatten van 

bestaande verlichting al dan niet door nieuwe LED 
• Leunhekwerk voorzien van draadstaafmatten of voorzieningen voor reclame, per m 
• Looppaden langs de velden max 1 m 50 cm vanuit de leuning van het hekwerk. 

4. Zaken die geen onderdeel uit maken van de aanbesteding en niet binnen het budget vallen: 
• rekenvergoeding voor aannemer 
• post bij de aannemer voor onvoorziene werkzaamheden 
• onderhoud voor de komende 10 jaar voor 5 velden 
• werkzaamheden aan groensingel 
• hekwerken voor terreinafscheiding (komt aan de orde bij de realisatie scholen, kunnen 

vooralsnog blijven staan) 
• dubbelstaafmatten op enigerlei wijze (idem) 
• slootwaaier (idem) 

5. Onderdelen waarop een verdeelsleutel qehanteerd wordt 
Uitgangspunt: neutrale grondbalans en de gemeente krijgt zo min mogelijk kosten en sbsh/budget. Dit 
betekent: 

• Grand al dan niet met drainage en/of (synthetische) wol van die vrijkomt van de drie 
vrijkomende velden wordt zoveel mogelijk op locatie verwerkt, zodat deze niet afgevoerd 
behoeft te worden. 



• Weghalen zand onder wetraveld (school) voor de fundering van de nieuwe velden is mogelijk 
mits de bovenlaag teruggebracht wordt naar de plek van het weggehaalde zand 

• Overtollige gronden van de velden kan aangebracht worden ter plaatse van het veld waar 
zand onder gewonnen is mits de hoeveelheid bekend is en er een partijkeuring heeft 
plaatsgevonden. Wanneer door de bouw van de school deze grand alsnog afgevoerd moet 
worden zijn de meer kosten ten opzichte van het afvoeren van 'schone' grand voor sbsh. 

Toelichting 
Zelfwerkzaamheid, directievoering, input voor engineering/knowhow en deze kwaliteitscriteria zijn 
uitgangspunt. Er zal een granulaat toegepast worden die voor de gezondheid zo min mogelijk risico 
inhoudt en dus duurder is dan de korrel waar tot nu toe van uitgegaan is. Hiervoor zijn twee korrels in 
beeld TPE en EPDM, dus geen kurk. Voor extra financiering zal het college van burgemeester en 
wethouders een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit kan betekenen dat dit ten koste moet 
gaan van andere wensen. 

Bij punt 1 
De gemeente heeft zich verplicht tot de aanleg van drie kunstgrasvelden. Daar hoort ook een goede 
constructie bij en hetgeen er nodig is om op die velden te kunnen voetballen, zoals ballenvangers 
achter de doelen. 
Daar horen niet automatisch verdere wensen bij zoals standaardverlichting en een tegelpad. Die 
kunnen wel gerealiseerd worden wanneer daarvoor nog budget is. 

Bij punt 2 en 3 
Er wordt door de gemeente niet betaald voor extra zaken. Wanneer de verlichting in klasse III 
hetzelfde is als de standaard verlichting die door de KNVB wordt voorgeschreven, kan deze betaald 
worden wanneer er voldoende budget is. Wanneer klasse III uitgaat boven het niveau van de 
verlichting die door de KNVB wordt voorgeschreven, wordt dit niet door de gemeente betaald. 
Ditzelfde geldt ook voor klasse ll-verlichting. Wanneer dat gewenst wordt, zal dat door de 
SBSH/verenigingen betaald moeten worden. Ook als de SBSH (andere) verlichting wil bij andere 
velden of verlichting wil uitruilen, dan komt dit dus niet voor rekening van de gemeente, maar van de 
SBSH al dan niet via crowdfunding o.i.d. 
De ballenvangers worden bekostigd door de gemeente zoals beschreven, dus achter de doelen. Als 
SBSH er meer, breder of naast de velden dus 'over dwars' wenst dan zijn de kosten voor SBSH. 

De hekwerken kunnen t.z.t. wel aangepast/veranderd enz. worden wanneer de scholen gereed zijn. 

Het doorspuiten van de nieuwe velden kan plaatsvinden binnen het door de gemeente te betalen deel 
(het betreft de constructie); niet het doorspuiten van andere velden. Dit is rekening SBSH. 

Indien bodemonderzoek naar verontreiniging /partijkeuring moet plaatsvinden zal de gemeente hierin 
vanuit het budget 50% bijdragen. Wanneer er geen onderzoek naar verontreiniging nodig is, komt 
onderzoek naar de opbouw van de velden voor rekening vanuit het budget. 

Waterberging/vervangend water komt niet voor rekening SBSH. Dit wordt meegenomen bij de bouw 
van de scholen. 

Erzijn geen middelen beschikbaar voor werkzaamheden aan de groensingel. Dit betreft 
zelfwerkzaamheid van SBSH/verenigingen met het oog op goed (toekomstig) onderhoud. 


