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Besprekingsverslag 
  

Projectnummer: 350114  Auteur: Gert Woldendorp 

Referentienummer: Referentienummer Datum: 09-09-2017 

Plaats en datum bespreking: Hengelo, Stadskantoor, 30-8-2017Datum  

   

Aanwezig Mark Oude Bennink 

Jeroen Moes 

Kees Booij 

Gert Woldendorp 

Gemeente Hengelo 

Antea Group 

Antea Group 

Sweco 
 

Afwezig Christiaan Kamphuis Achilles ‘12 
 

Kopie aan Jochem Knol Sweco 
 

  

 

 

1 Bouwvergadering nr. 01  
 

1.1 Opening 

 

1.2 Tekstuele behandeling besprekingsverslag 00 d.d. 19-7-2017 

Er zijn geen tekstuele opmerkingen 

 

1.3 Acties volgend uit besprekingsverslag 00 d.d. 19-7-2017 

 Gegevens Antea Group (KvK, verzekering etc.) zijn opgevraagd door Sweco ipv door 

gemeente en zijn accoord bevonden. 

 Mbt de CAR is intern door de gemeente de werkzaamheden aangemeld. De 

polisvoorwaarden moeten nog naar Antea Group worden verzoenden door Mark. 

 Foto’s nulopname zijn verstrekt. 

 Het werkbestek is verzonden naar Antea Group door Sweco. 

 Antea Group stuurt een reactie op de opdrachtbrief naar de gemeente Hengelo. 

 Antea Group stuurt een afschrift van de melding naar de Arbeidsinspectie naar Sweco. 

 Directielevering zand is uitgevoerd. Er is twijfel of de aangevoerde hoeveelheid conform 

afspraak is (plm 2.100m3 ipv 2.400m3). 

 Antea Group draagt zorg voor de levering van de ontbrekende m3’s M3c zand. 

 Omwonenden en verenigingsleden zijn geïnformeerd door de gemeente (briefje) en 

vereniging (website). 

 Sweco heeft een reactie gegeven op het concept werkplan en het V&G plan. Antea 

Group  zal een definitieve versie van beide opstellen en toesturen.  

 Er zijn geen onderaannemers/leveranciers voorzien die een aanzienlijke hoeveelheid 

werk/leveringen uitvoeren. 

 De keuringen worden in de planning weergegeven door Antea Group. 

 Antea Group heeft een onderbouwde lijst met afwijkingsrapporten geleverd aan Sweco. 

Gert neemt deze door en zal met Mark een overlegmoment hierover plannen. 

 De certificaten van het zand als directielevering zijn verstrekt aan Antea Group. 

 De gewijzigde, meest recente planning is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

 Volgens Antea Group is de voorschottermijn in rekening gebracht. Mark kijkt dit na. 

 De mantelbuizen zijn rondom het gehele veld gelegd.  

 In de lijst met afwijkingsrapporten is ook aandacht besteed aan de gewijzigde afstand 

tussen de staanders van het leunhekwerk. 
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 De bredere uitkassing in het leunhekwerk wordt gerealiseerd. 

 De sleutel van (een deel van) het clubhuis is nog niet ter beschikking gesteld door 

Christiaan. In verband met de werkzaamheden zullen de komende weken meer 

mensen op/aan het veld werken, Het gebruik van het clubhuis wordt dan gewaardeerd. 

 Mark is door Jeroen toegevoegd aan de appgroep . 

 

1.4 Toelichting op de conform bestek uitgevoerde werkzaamheden (Antea 

Group) 

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 Opruimwerkzaamheden 

 Ontgraven toplaag en onderlaag van het veld 

 Onderlaag geëgaliseerd 

 Zand (directieleverantie) in cunet gebracht en geëgaliseerd 

 

Tijdens de ontgraving bleken er veel kabels en leidingen binnen de nieuwe contour van het 

veld te liggen. Antea Group heeft veel aandacht besteed aan het, in overleg met de 

vereniging, verleggen van de kabels. Alle kabels zijn nu buiten het veld gelegen, achter de 

lichtmasten. 

 

Tijdens de ontgraving is er op één plaats asbest verdachte grond aangetroffen (nabij 

kassahok). Deze grond (2 vrachten) is in overleg met de handhaver van de gemeente 

afgevoerd en met folie afgedekt in depot gezet. 

 

In de ondergrond is ook behoorlijk wat puin aangetroffen. Het ging om: 

 een strook waar los puin lag, een soort van overblijfsel van een pad (rand van 

ontgraving aan kassahok/P-plaats zijde) 

 een rest funderingsstrook van een boerderijtje (rand van ontgraving aan kantine zijde) 

 een deel van de fundering van huize ’t Wilbert (midden van cunet) 

 

1.5 Toelichting op afwijkingen op bestek, zie onderstaande tabel (Antea Group) 

De tabel is niet behandeld. Gert zal de specificaties doornemen en een afspraak met Mark 

plannen om de lijst door te nemen. 

 

1.6 Toelichting op de planning Achilles ’12 en ATC (Antea Group) 

Jeroen geeft een toelichting op de met pen bijgewerkte planning. O.a. door de vertraging 

door de vele kabels en leidingen in de ontgraving is een deel van de ruimte in de planning 

verbruikt. De opleverdatum is nog niet in “gevaar” maar de speling is erg klein. De 

weersomstandigheden zijn met name tijdens de verlijming en bezanden/infill van de toplaag 

kritisch. Jeroen levert een gewijzigde planning, deze is bij dit verslag gevoegd.  

 

In verband met de niet tegen te houden aanvoer van de sporttechnische laag en het nog 

niet volledig op hoogte zijn van de zandfundering zal het materiaal voor de sporttechnische 

laag tijdelijk op het P-terrein opgeslagen moeten worden. Aanvoer van het materiaal is 

voorzien op 5-9/6-9, verwerking ervan op 7-9/8-9.  

 

De werkzaamheden bij ATC zullen starten op 6-9 a.s. 
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1.7 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

1.8 Volgend overleg 

Het volgende overleg is op 13 september a.s. om 15:00 uur in het Stadskantoor te Hengelo. 

 

Na de vergadering gaan Jeroen en Gert naar het veld om de dikte van de aangebrachte 

zandlaag te meten zodat Antea Group weet hoeveel zand er geleverd moet worden. 

Naschrift: de gemiddelde zanddikte is 26,8cm (15 meetpunten verspreid over het veld). Er 

ligt ca. 2.130m3 zand (directieleverantie) in het cunet. 
 


