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Geachte heer/mevrouw,
Al enige tijd zijn we (Achilles ’12 en de gemeente Hengelo) met elkaar in gesprek over de staat van
het kunstgrasveld welke door Achilles’12 wordt gebruikt. In de beleving van Achilles ’12 voldoet het
veld niet meer aan de wensen van Achilles ’12 en aan de door de KNVB opgestelde eisen.
Om met het laatste punt van de door de KNVB gestelde eisen te beginnen. Hierover hebben we u
het volgende, in de mail van d.d. 13 oktober 2015, gemeld:
“Als gemeente Hengelo baseren we ons hierbij op het volgende uitgangspunt van de KNVB:
De datum 1 juli 2010 wordt door de KNVB gehanteerd om de gebruiksnorm vast te stellen. Het
kunstgrasveld op sportpark ’t Wilbert is eerder dan 1 juli 2010 gerealiseerd. Voor velden die eerder
dan deze gehanteerde datum zijn gerealiseerd is deze gebruiksnorm niet van toepassing.
Vanzelfsprekend kan een veld van voor 1 juli 2010 getoetst worden aan de gebruiksnorm, maar
indien de waarden onder de beschreven waarden in de gebruiksnorm vallen heeft dat voor deze
velden geen consequenties vanuit de KNVB. Als gemeente Hengelo conformeren we ons aan de
uitgangspunten van dezelfde KNVB.”
Echter, om toch tegemoet te komen aan de wens van Achilles, hebben we het betreffende veld
laten onderzoeken op o.a. (rest)levensduur. Hiermee wordt antwoord gegeven of het veld op
technische onderdelen voldoet met daarbij een indicatie hoe lang het veld nog mee kan gaan,
eventueel na specifiek onderhoud en/of reparatie. Dit onderzoek is verricht door Antea.
De uitkomst van het onderzoek (zie mail woensdag 21 oktober 2015) gaf het volgende resultaat
met als advies:
“De velden voldoen voor wat betreft de demping ruimschoots aan de KNVB – gebruiksnorm.
De gemeten schokabsorbtie ligt bij alle velden rond de 50% terwijl 45% het minimum is volgens
de KNVB -norm.
Onze veldtester is niet officieel gekalibreerd zoals de apparatuur van ISA-sport, maar wij meten
nooit grotere afwijkingen dan 1 á 2%.
Overigens hoeven deze velden formeel niet te voldoen aan deze norm, aangezien deze KNVB
gebruiksnorm alleen geldt voor velden die aangelegd zijn na 2010
De KNVB adviseert wel deze norm als richtlijn aan te houden voor oudere velden van voor 2010
Dat de clubs de velden als hard ervaren komt denk ik vooral doordat AKAM-velden meer ‘vlakelastisch’ zijn en 60 mm1 SBR ingestrooide velden meer ‘punt-elastisch’
In de strafschopgebieden zie je wel slijtage, wat een normaal verschijnsel is voor dit type velden.
Er is op dit moment geen gevaar, dus afkeuring lijkt ons nu niet aan de orde.
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Onze specialisten van J&E hebben heel goede ervaring met het uitwisselen van kunstgras. Hierbij
wordt sterk versleten kunstgras inclusief infill uit het doelgebied omgeruild met delen kunstgras
langs de zijkanten (uitloopstroken)
Vervolgens worden waar nodig nieuwe stukken belijning ingezet.
Uitgaande van oppervlaktes van 12 *20 m2 kost een dergelijke handeling compleet ongeveer €
9.000 ex. b.t.w. per doelgebied.
Dit verlengt de levensduur van het veld dan weer met vele jaren.
Advies
Objectief gezien hoeven de velden nog niet vervangen te worden en kunnen ze met gericht
onderhoud en vervangen/uitwisselen van de doelgebieden nog een aantal jaren verantwoord
gehandhaafd blijven.
Uiteraard kunnen er andere dan de objectieve minimale eisen een rol spelen om de velden wel op
kortere termijn te vervangen.”
Vervolgens heeft er op verzoek van Achilles ’12 op 29 oktober 2015 overleg plaatsgevonden tussen
Achilles ’12, Antea en de gemeente Hengelo. In dit overleg is de uitkomst van het onderzoek door
Antea toegelicht. Achilles ’12 heeft tijdens overleg uitgesproken twijfels te hebben over de
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Tevens heeft Achilles ’12 aangegeven na te willen
denken om een gelijksoortig onderzoek uit te willen laten voeren door een andere, maar erkend
gecertificeerde partij.
Als beheerder van het veld is de gemeente Hengelo vanzelfsprekend graag bereid hierover verder
met Achilles ’12 van gedachten te wisselen, zonder daarbij vooraf toezeggingen te kunnen geven
over een mogelijk vervolg traject.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Hengelo,
namens dezen,
$plv$ Afdelingshoofd Sportservice
$handtekening$
$naam$
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