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01 november 2001 

Geachte College, 

Reeds eerder hebben wij in uw richting de veldenproblematiek van onze vereniging aan de orde 
gesteld. Wederom willen we graag deze aangelegenheid onder uw aandacht brengen. 

Door intensivering van trainingen van meerdere groepen binnen onze vereniging blijkt dat niet of 
nauwelijks kan worden voldaan aan de hiervoor benodigde mimten. Op sommige momenten 
wordt, bijvoorbeeld, veld 4 door ruim 60 (!) voetballers(tjes) bezet. 
Binnen de vereniging is, ter leniging van deze ruimtenood, onder meer het idee geopperd om veld 
2 aan te wenden als trainingsveld. Deze insteek hebben we echter, om meerdere redenen, niet 
willen honoreren. Na intern overleg hebben we gemeend op korte termijn in meer 
trainingsfaciliteiten te willen voorzien door veld 6 hiervoor ruede te gaan gebruiken. Met alle 
consequenties van dien. 

Wij verzoeken u dan ook te bezien of het plaatsen van verlichting op korte tennijn op veld 6 tot de 
mogelijkheden behoort zodat wij een nader onderzoek kunnen doen naar de financiele 
mogelijkheden. 

Mogen we snel op een reactie uwerzijds rekenen? 

, vrienœlijke gybet \ ( 

) 

Hoo(dsponsor k.v.V. Quick '20 Rabobank Oost Twente ¿ 
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PN: 1133521 / TBr 
Assen, 6 juni 2002 

Advies voetbalaccommodatie k. v. v. Quick'20 
Onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot de voetbalaccommodatie van k.v.v. Quick'20 op 

sportpark "Vondersweyde" te Oldenzaal. 

Inleiding 
In opdracht van de gemeente Oldenzaal heeft Grontmij een sporttechnisch advies opgesteld 
betreffende de voetbalaccommodatie van k.v.v. Quick'20 te Oldenzaal. 

Op sportpark "Vondersweyde" speelt één van Nederlands grootste voetbalverenigingen 
k. v. v. Quick'20. De vereniging he eft 7 wedstrijdve1den en 3 trainingsvelden op het sportpark 
ter beschikking. De velden worden zeer intensief bespeeld en dit he eft gevolgen voor de kwa 
liteit van de velden. Op de wedstrijdvelden 2 en 5 wordt regelmatig wateroverlast geconsta 
teerd. 

Doel van dit onderzoek is na te gaan ofbinnen het huidige sportpark mogelijkheden zijn 
voor het creëren van extra bespelingscapaciteit. Hierbij worden de mogelijkheden voor het 
aanleggen van WeTravelden en met name kunstgras beschouwd. 

Werkwijze 
Allereerst is aan de hand van de hoeveelheid spelende teams (informatie KNVB, deze wijkt 
iets afvan de informatie verkregen van k.v.v. Quick'20) de huidige behoefte aan wedstrijd 
en trainingsvelden berekend. Vervolgens zijn de landelijke tendensen, maar vooral de speci 
fieke ontwikkelingen in Oldenzaal beschouwd. Aan de hand hiervan en de door de gemeente 
ter beschikking gesteIde demografische gegevens is het aantal benodigde velden op middel 
lange termijn bepaald. 

Met behulp van deze gegevens zijn drie oplossingsrichtingen uitgewerkt en zijn de voor- en 
nadelen per oplossing in de vorm van een quick-scan op een rij gezet. De oplossingsrichtin 
gen zijn voorzien van een globale investeringsraming. 

Normen 
De belastings- en de planningsnorm geven een goed inzicht hoeveel wedstrijd en trainings 
velden een voetbalvereniging nodig heeft. De belastingsnorm geeft in SWE's (Senioren Wed 
strijd Equivalent) de gemiddelde schade van een veld naar een senioren wedstrijd aan. Per 
week kunnen op een traditioneel grasveld 7 SWE's worden verwerkt. Indien de velden inten 
siever dan 7 SWE's worden bespeeld, worden de veld en te veel belast, waardoor de toplaag 
kaal en onstabiel wordt. 

Indien de planningsnorm overschreden wordt, hebben de verenigingen problemen om alle 
thuiswedstrijden, gerekend wordt met 7,00 uur bruto speeltijd per wedstrijddag, in te plan 
nen. Deze planningsnorm is vaak beperkend voor verenigingen die alle wedstrijden op één 
dag afwerken, dit is in Oldenzaal niet het geval. 
Voor het aantal trainingsvelden houdt de KNVB de norm aan van één volle dig trainingsveld 
per drie wedstrijdvelden. 
De gemeente Oldenzaal hanteert net zoals de meeste andere gemeenten (VNG) de norm van 
2 kleedruimten per wedstrijdveld. 
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Inventarisa tie 
Voetbalvereniging k.v.v. Quick'20 heeft de beschikking over 7 graswedstrijdvelden, 3 gras 
trainingsvelden en 16 kleedruimten. Een achttal kleedruimten voldoen nauwelijks nog aan de 
moderne eisen en er zijn plannen om deze kleedruimten te slopen. Nadat deze sloop heeft 
plaatsgevonden zullen er 12 nieuwe kleedruimten gebouwd worden. De vereniging heeft dan 
de beschikking over 20 kleedruimten. 

Op bijlage 1 is voor voetbalvereniging k.v.v. Quick'20 de belastings- en planningsnorm bere 
kend. Uitkomsten van deze berekening staan in tabeil weergegeven. 

Tabeli 

Conclusie 
Geconc1udeerd kan worden dat overeenkomstig de informatie van de KNVB k.v.v. Quick'20 
voldoende wedstrijdvelden heeft maar dat er geen groei meer kan plaatsvinden. Het aantal 
wedstrijdvelden voldoet ruimschoots aan de planningsnorm, omdat de vereniging haar wed 
strijden in twee dagen afwerkt. Daarnaast voldoet het aantal kleedruimten aan de norm die 
door de meeste gemeenten wordt aangehouden. 

Trends en bevolkingsgroei 
Trends 
De belangstelling voor voetbal in Nederland is de laatste vijf jaar vrijwel ongewijzigd geble 
ven, maar de samenstelling van het ledental van de KNVB is weI sterk veranderd: het aantal 
pupillen is sterk gestegen ten koste van met name het aantaljunioren en in mindere mate het 
aantal senioren. 
De verwachting is dat een verdere groei van het aantal pupillen zal doorzetten, simpelweg 
omdat het aantal jeugdigen in Nederland zal toenemen. Het aantal volwassen voetballers zal 
naar verwachting verder afnemen, met name doordat veel volwassen speIers zieh in een le 
vensfase bevinden waarbij keuzes gemaakt moeten worden tussen zorg en familie, werk en 
inkomen en vrije tijd. Daarnaast zal het aantal keuzemogelijkheden in de vrije tijd toenemen. 
De keuze voor voetbal wordt daannee steeds minder vanzelfsprekend. Op langere termijn, na 
2010, is een algemene afname van de belangstelling voor voetbal te verwachten. 

Kunstgras 
In 2001 is een nieuwe generatie kunstgrasvoetbalvelden geïntroduceerd. Uit de eerste reacties 
van de verenigingen die gebruik maken van deze nieuwe generatie kunstgrasvoetbaivelden 
kunnen de volgende voordelen genoteerd worden: de (bijna) onbeperkte bespelings 
capaciteit, (hierdoor vervalt de belastingsnorm en vallen er vrijwel geen wedstrijden en/of 
trainingen uit), de voetbaltechnische voorspelbaarheid van de velden en bovendien hebben 
voetballers in tegenstelling tot de oude generatie kunstgrasvoetbalvelden nog nauwelijks last 
van brand- en schaafwonden. 

De KNVB onderzoekt momenteel de mogelijkheden en beperkingen van het voetballen op 
kunstgras. Het huidige beleid van de KNVB is dat alle niet prestatieve voetbalwedstrijden en 
trainingen op kunstgras afgewerkt mogen worden. Dit behelst ongeveer 90(/() van aIle voet 
balwedstrijden. Voor k. V.V. Quick betekent dit dat de eerste vijf heren seniorenteams en het 
eerste A-, B- en Cvelftal geen competitiewedstrijden op kunstgras mogen afwerken. Of 
kunstgras breed geaccepteerd zal worden zal naar verwachting aan het einde van dit speelsei 
zoen bekend worden. 
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Uit onderzoek van de KNVB, het ministerie van WVS en ISA Sport blijkt dat sporters veel 
waarde hechten aan een goede accommodatie. Uit de eerste ervaringen van verenigingen die 
hun accommodaties hebben gemoderniseerd met kunstgras blijkt dat er een onverwachte 
ledengroei is opgetreden. 

Bevolkingsgroei 
De verwachting is dat de huidige bevolking van Oldenzaal de eerstkomende jaren nog lieht 
zal groeien en daarna stabiel zal blijven. Het beleid van de gemeente Oldenzaal is gericht op 
een migratiesaldo van nul. Dit betekent dat groei alleen kan plaats vinden door middel van 
een geboorteoverschot. In tabe12 staat de gemiddelde trend van het geboorteoverschot van 
Oldenzaalaangegeven. 

T b 12 G 'dd Id d boorteoverschot van Oldenzaal a e emI e e tren ge 
Jaar Geboorteoverschot 
1991- 1996 + 150 
1997 - 2001 + 100 
2002-2006 + 50 (prognose) 
2006 - O (prognose) 

Groei k. v. v. Quick'Zû 
Uit de hierboven beschreven trends en bevolkingsgroei kan gesteId worden dat de situatie 
van k.v.v. Quick'20 niet (veel) afwijkt van de huidige Iandelijke tendensen. Gesteid kan wor 
den dat onder de huidige omstandigheden er voor k.v.v. Quick'20 op middellange termijn 
geen groei te verwachten is. Alleen als sportpark "Vondersweyde" wordt gemoderniseerd 
met kunstgras is nog een maximale groei van 10% te verwachten. 

In tabel 3 staat het aantal benodigde wedstrijdvelden weergegeven dat volgens bovenstaande 
informatie kan worden verwacht. 

T b 13 v h b di d d "d Id 2010 a e erwac te eno Igl e we stru ve en 
Jaar Groei Benodigde wedstriidvelden 

Belastingsnorm Planningsnorm 
2002 6,80 4,34 
2010 6,80 4,34 
2010 Max.lO% 7,48 4,77 

Conclusie 
Indien de belastingsnorm wordt aangehouden kan geconcludeerd kan worden dat k.v.v. 
Quick'20 momenteel en op middellange termijn minimaal 7 (gras) wedstrijdvelden nodig 
heeft. Met betrekking tot het inplannen van de wedstrijden dient de vereniging minimaal de 
beschikking te hebben over 5 wedstrijdvelden. De vereniging dient op minimaal drie velden 
te kunnen trainen en heeft daarbij conform de norm van de VNG minimaaI14 kleedruimten, 
bij modemisering minimaal 16 kleedruimten, nodig. 

Opmerking 
Conform de norm die de meeste gemeenten aanhouden voldoen de hoeveelheid kleedruimten 
voor k.v.v. Quick'20 ook in 2010. Op dit moment wordt er door de opkomst van de kunst 
grasvoetbalvelden, het vrouwenvoetbal, het G-voetbal en het groeiende jeugdvoetbal door de 
KNVB en de VNG een discussie gevoerd over de minimale hoeveelheid kleedkamers. Insteek 
van de KNVB is het vergroten van de hoeveelheid kleedruimten overeenkomstig met tabe14. 
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Tabe14 Insteek aantal kleedruimten KNVB 
Wedstrijdvelden con- Minimaal aantal kleedruimten 
form belastingsnorm conform nieuwe insteek KNVB 
1 4 
2 6 
3 8 
4 12 
5 14 
6 16 
7 20 
8 22 

Oplossingsrichtingen 
Bij het verbeteren van de situatie voor k.v. v. Quick'20 kan worden gedacht aan het ombou 
wen van trainings- ofwedstrijdvelden in kunstgrasvoetbalvelden. In de toekomst dient k.v.v. 
Quick'20 volgens de belastingsnorm de beschikking te hebben over minimaal 7 en overeen 
komstig de planningsnorm minimaal 5 (gras)wedstrijdvelden. Kunstgras heeft het grote 
voordeel dat het bijna onbeperkt belast kan worden. Voor k.v.v. Quick'20 is momenteel de 
belastingsnorm (wedstrijden inplannen is momenteel voor k.v.v. Quick'20 geen probleern) de 
beperkende factor. Bij de aanleg van kunstgrasvelden vervaIt echter de belastingsnorm en 
kan de planningsnorm de beperkende factor worden. 

O 'plossingsrichtingen 
Uitgaande van de bovenstaande informatie worden hier drie verschillende oplossingsrichtin 
gen aangeven om de bespelingscapaciteit van sportpark "Vonderweyde" te vergroten. 

Voordat begonnen kan worden met de realisatie van de oplossingsrichtingen adviseert 
Grontmij eerst het uitvoeren van een milieukundig, bodemkundig en hydrologisch onder 
zoek. Afhankelijk van de bodemgesteldheid, het freatisch grondwaterstand en de milieukun 
dige condities van de grond kunnen de exacte werkzaamheden bepaald en geraamd worden. 
De raming die bij de oplossingsrichtingen staat aangeven is een globale raming van de kos 
ten, gebaseerd op prijspeil januari 2002 en exclusief BTW. 

Oplossing l Kwaliteitsimpuls 
Op het huidige terre in van sportpark "Vondersweijde" is geen ruimte meer voor het aanleg 
gen van een geheel nieuw voetbalveld. Indien één trainingsveld wordt omgebouwd tot kunst 
grasveld krijgt het veld een dubbele functie. Het kan door de week als trainingsveld gebruikt 
worden en op zaterdag en zondag als wedstrijdveld fungeren. K.v.v. Quick'20 heeft dan de 
beschikking over I kunstgrasveld (voor wedstrijden en trainingen), 7 graswedstrijdvelden en 
2 grastrainingsvelden. 

Door de bijna onbeperkte bespelingsmogelijkheden van kunstgras is het mogelijk om de 
graswedstrijdvelden te ontzien, waardoor deze indirect een kwaliteitsimpuls krijgen. Daar 
naast is het mogelijk om één graswedstrijdveld af te stoten en de hierbij vrijkomende grond 
komt dan in aanmerking voor locale ontwikkeling. Indien voor deze laatste optie wordt ge 
kozen vervalt de indirecte kwaliteitsimpuls van de graswedstrijdvelden. Het ombouwen van 
trainingsveld 4 heeft de voorkeur, dit veld ligt relatief dicht bij de kleedkamers en de kantine. 
Vooraf dient nauwkeurig gecheckt te worden of deze oplossing ruimtelijk gezien tot de mo 
gelijkheden bestaat. 

~ Grontmij Groep 
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GI b I bOO . h' I o a erammg IJ op ossmgsnc tmg 
Acties: Oplossing I 

Plankosten inclusief bodemkundig I hydrologisch onderzoek € 15.000,- 
Ontgraven en afvoeren grond (0,50 m) €PM 
Realiseren volle dig kunstgrasvoetbalveld € 330.000 
(drainage, onderbouw, fundering, kunstgrasmat, instrooizand, 
instrooirubber, (verlichting), hekwerk, ballenvangers, straatwerk en 
borstelmat) 
Bijkomende kosten € 10.000 

Subtotaal € 355.000 
Onvoorzien 5 % € 18.000 

Eventuele opbrengst locatie ontwikkeling PM 

Totaal € 373.000 

Oplossing 2 Grote kwaliteitsimpuls in clusief locale ontwikkeling 
Bij het ombouwen van de (trainings) velden 4 en 7 en een functieverandering van veld 5 heeft 
de vereniging de beschikking over 2 kunstgrasvelden (voor wedstrijden en trainingen), 6 
graswedstrijdvelden en I grastrainingsveld. Het "slechte" veld 5 hoeft in dit geval niet meer 
gerenoveerd te worden. 
Met deze oplossing krijgt sportpark "Vondersweijde" en grote kwalitatieve impuls en het 
aantal wedstrijd- en trainingsvelden voldoet aan de toekomstige wensen. Conform de huidige 
reglementen van de KNVB mogen een aantal teams nog geen wedstrijden op kunstgras spe 
len Deze teams vinden het daarom wenselijk om ook op gras te kunnen blijven trainen. Veld 
5 zou voor locatie ontwikkeling in aanmerking kunnen komen. Er bestaat zelfs de mogelijk 
heid dat naast veld 5 maximaal nog één wedstrijdveld voor locale ontwikkeling in aanmer 
king komt. 

GI b I bOO . h' 2 o a erammg 11 op ossmgsnc ting 
Acties: Oplossing 2 

Plankosten inclusiefbodemkundig I hydrologisch onderzoek € 20.000,- 
Ontgraven en afvoeren grond (0,50 m) €PM. 
Realiseren 2 volledige kunstgrasvoetbalvelden € 660.000 
(drainage, onderbouw, fundering, kunstgrasmat, instrooizand, 
instrooirubber, (verlichting), hekwerk, ballenvangers, straatwerk en 
borstelmat) 
Bijkomende kosten € 20.000 

Subtotaal € 700.000 
Onvoorzien 5 % € 35.000 

Niet renoveren veld 5 PM 
Opbrengst locatie ontwikkeling (veld S en eventueel nog een wed- PM 
strijdveld) 

Totaal € 735.000 
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Oplossing 3 Optimaliseren ruimtegebruik 
Indien de planningsnorm als beperkende factor wordt aangenomen heeft de vereniging nu en 
op middellange tennijn minimaal 5 wedstrijdvelden nodig. Indien de graswedstrijdvelden 2, 
3,9 en lO worden omgebouwd tot kunstgrasvelden en veld 6, 7 en 8 in aanmerking komen 
voor locale ontwikkeling dan heeft de vereniging de beschikking over 4 kunstgrasvelden 
(voor wedstrijden en trainingen), 2 graswedstrijdvelden en 1 grastrainingsveld. Met deze op 
lossingsrichting voldoet de accommodaties niet alleen mim aan de benodigde behoefte maar 
daarnaast krijgt sportpark "Vondersweijde" een enorme kwaliteitsimpuls. Daar overeen 
komstig de reglementen van de KNVB nog niet alle teams op kunstgras mogen spelen is het 
aan te raden minimaaI2 graswedstrijdvelden en 1 grastrainingsve1d op het sportcomplex te 
behouden. 

GI b l bi . h' 3 o a e rammz 11 op ossmzsnc ting 
Acties: Oplossing 3 

Plankosten inclusief bodemkundig I hydrologisch onderzoek € 25.000,- 
Ontgraven en afvoeren grond (0,50 m) €PM 
Realiseren 4 volledige kunstgrasvoetbalvelden € 1.320.000 
(drainage, onderbouw, fundering, kunstgrasmat, instrooizand, 
instrooirubber, (verlichting), hekwerk, ballenvangers, straatwerk en 
borstelmat) 
Bijkomende kosten € 40.000 

Subtotaal € 1.385.000 
Onvoorzien 5 % € 70.000 

Opbrengst locatie ontwikkeling velden 6, 7 en 8 PM 

Totaal € 1.455.000 

Conclusie 
Verwacht wordt dat k.v.v. Quick'20 alleen nog bij een kwaliteitsimpuls van sportpark "Von 
dersweijde" een groei zal doormaken. Deze groei zal naar verwachting op middellange ter 
mijn niet groter zijn dan lO %. De vereniging heeft op dit moment de beschikking over 7 
wedstrijdvelden en deze velden worden ten opzichte van de belastingsnorm (bijna) volledig 
benut. 

Grontmij heeft om de bespelingscapaciteit te verhogen drie oplossingsrichtingen bedacht. 
Alle oplossingsrichtingen geven sportpark "Vondersweijde" een (grote) kwalitatieve impuls. 
De verschilIen tussen de oplossingsrichtingen zitten voornamelijk in de hoeveelheid kunst 
gras- en natuurgrasvelden. Voor- en nadelen van de verschilIende oplossingsrichtingen staan 
in tabel5 aangegeven. 
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Tabe15 Voor en nadelen verschillende oplossingsrichtingen k.v.v. Quick'20 
Oplossingrichting I Oplossingrichting 2 Oplossingsrichting 3 

Voordelen: • K waliteitsimpuls • Grote kwaliteitsimpuls • Zeer grote kwaliteitsimpuls 

• In de toekomst voldoende • In de toekomst voldoende wedstrijdvelden · Voldoet ruimschoots aan de 
wedstrijdvelden conform bel as- conform belastingsnorm belastings- en planningsnorm 
tingsnorm · Locatie ontwikkeling mogelijk op 2 vel- o Locatie ontwikkeling mogelijk op 

e Behoudt twee grastrainingsvel- den drie velden 
den • Indien gekozen wordt voor ontwikkeling • Indien gekozen wordt voor ont- 

· Locatieontwikkeling mogelijk op veld 5 hoeft deze niet gerenoveerd te wikkeling op veld 5 hoeft deze niet 
op één veld worden gerenoveerd te worden 

• Indien gekozen wordt voor • Grote ontwikkelingsopbrengsten · Zeer grote ontwikkelingsopbreng- 
ontwikkeling op veld 5 hoeft sten 
deze niet gerenoveerd te worden 

Nadelen: · Slechts één kunstgrasveld • Verlies van veld 5, nog negen velden aan- • Verlies van drie velden 

• Beperkte ontwikkelingsop- wezig • Slechts twee graswedstríjdvelden 
brengsten · Slechts één grastrainingsveld aanwezig en één grastrainingsveld. 

~ Grontmij Groep 
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Voetbalvereniging k. v. v. Quick'20 

BI 

(bijlage 1) 

e astingsnorrn 
Team Aantal SWE Totaal 

KNVB KNVB 
Heren senioren 21 1,00 21,00 
Dames 1 1,00 1,00 
A-junioren 2 1,00 2,00 
B-junioren 4 0,75 3,00 
C-iunioren 6 0,75 4,50 
C-iunioren (M) 3 0,50 l,50 
D-pupillen lO 0,50 5,00 
E-pupillen 16 0,35 5.60 
F-pupillen 14 0,25 3,50 
F-pupillen (M) 2 0,25 0,50 

Totaal 47,60 

Minimaal aantal velden conform belastingsnorm is: 
Informatie KNVB: 47,60/7 = 6,80 wedstrijdvelden 
Pl anninesnorm 
Team Benutting Aantal Speeltijd Bruto Totaal Totaal thuis Totaal 

van het KNVB speeltijd bruto zat thuis zon 
veld uren 

Sen. l 21 90 120 42 21 
Dames l 1 90 120 2 l 
A-jun. 1 2 90 120 4 2 
B-iun. 1 4 80 110 7,3 3,7 
Cviun. 1 6 70 100 lO 5 
Cviun. (M) 1 3 70 100 5 2,5 
D-pup. 1 lO 60 85 14,2 7,1 
E-pup. 0,5 16 50 75 lO 5 
F-pup. 0,5 14 40 60 7 3,5 
F-pup. (M) 0,5 2 50 70 1,2 0,6 

Totaal 30,4 21 

Minimaal aantal veld en conform planningsnorm is: 
Informatie KNVB: 30,4 / 7 = 4,34 wedstrijdvelden 
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Bespelingsintensiteit wedstrijdvelden 
Competitiewedstrijden 

Teams S.E. uren/w/team bel. u/week competitiewkn bel.lu/jaar 
Sen.sel. 2 2.00 0.75 1.50 26 39 
Sen.ov. 20 20.00 0.75 15.00 22 330 
Dames 1 1.00 0.66 0.66 22 15 
iunioren A-sel. 1 1.00 0.75 0.75 22 17 
junioren A 3 3.00 0.75 2.25 22 50 
junioren B 5 3.75 0.66 2.48 22 54 
junioren C 7 5.25 0.58 3.05 22 67 
oupíìlen D 10 5.00 0.50 2.50 22 55 
oupìllen E 16 5.60 0.42 2.35 22 52 
pupillen F 16 4.00 0.33 1.32 22 29 
rneisies A 1 0.75 0.75 0.56 22 12 
meisjes B 2 1.00 0.66 0.66 22 15 
rnelsles C 2 0.70 0.58 0.41 22 9 
meísies pup. O - 0.42 - O O 
G-team O - 0.75 - O O 
Subtotaal 86 53.05 290 743 

Oefenwedstrijden/toernooien/bekerwedstrijden 

Teams S.E. aant wedstr. bel.u/iaar 
Sen.sel. 2 2 10 30 
Sen.ov. 20 20 8 240 
Dames 1 1 8 12 
llunloren A-sel. 1 1 10 15 
liunioren A 3 3 12 54 
ltunioren B 5 3.75 12 60 
liunioren C 7 5.25 12 74 
loupillen D 10 5 8 40 
pupillen E 16 5.6 8 38 
pupillen F 16 4 8 21 
melsìes A 1 0.75 8 3.96 
meisies B 2 1 6 3.96 
melsìes C 2 0.7 6 2.772 
meistes nun. O O O O 
G-team O O O O 
Subtotaal 86 53.05 594 594 
Totaal 1337 

Pagina 1 

Bespelingsintensiteit trainingsvelden 

Teams S.E. train.u/w bel.u/w trainw/jaar bel.u/iaar 
Sen.sel. 2 1.50 4.50 6.75 42 284 
Sen.ov. 20 1.00 1.50 15.00 42 630 
Dames 1 0.75 3.00 1.13 42 47 
iunioren A-sel. 1 1.00 4.50 2.25 42 95 
iuníoren A 3 1.00 3.00 4.50 42 189 
iuníoren B 5 0.75 4.50 8.44 42 354 
iunioren C 7 0.75 2.00 5.25 42 221 
ouolnen D 10 0.50 1.80 4.50 42 189 
ouoillen E 16 0.50 1.50 6.00 42 252 
ouoillen F 16 0.25 2.00 4.00 42 168 
meisiesA 1 0.75 3.00 1.13 42 47 
meisjes B 2 1.00 2.25 2.25 42 95 
meisjes C 2 0.70 1.50 1.05 42 44 
rneisies pup. O - - - O O 
G-team O - - - O O 
Totaal 86 35.05 62.24 2614 

Normbelasting trainingsvelden per 6400 m2 en 22 spelers: 
Totale bespelingsintensiteit trainingsvelden 

350 
2614 

ITotaal benodigde trainingsvelden 7.5 

3.2 

Normbelasting wedstrijdvelden per 6400 m2 en 22 spelers: 
Totale bespelingsintensiteit wedstrijdvelden 

250 
1337 

ITotaal benodigde wedstrijdvelden 5.3 

8 6.6 
5.5 9.6 
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Veldbezetting op basis van competitieindeling 
zaterdan zondag 

competitie totaal wedstrijd totaal tijd kleed 9.00 uur 10.00 uur 11.15 uur 12.30 uur 14.30 uur 9.00 tot 12.30 uur 14.30 uur 
Teams duur (wkn) wedstr.o.i duur (excl p.) per jaar kamer 55 min. 65 min. 75 min. 85 min. 105 min 

Sen.sel. 2 24 24 90 2160 2 2160 
Sen.ov. 20 22 220 90 19800 10 19800 
Dames 1 22 11 80 880 1 880 
junioren A-sel. 1 22 11 90 990 1 990 
junioren A 3 22 33 90 2970 3 2970 
junioren B 5 22 55 80 4400 5 4400 
junioren C 7 22 77 70 5390 7 5390 
ouoillen D 10 22 110 60 6600 10 6600 
ouoillen E 16 22 176 50 8800 16 8800 
ouoillen F 16 22 176 40 7040 16 7040 
meisiesA 1 22 11 90 990 1 990 
meistes B 2 22 22 80 1760 2 1760 
meisies C 2 22 22 70 1540 2 1540 
meisjes pup. O 22 O O 
G-team O 22 O O 
Subtotaal 86 948 63320 7040 8800 6600 6930 11110 20680 2160 
tpauze 948 15 14220 2640 2640 1650 1485 1980 3465 360 

77540 9680 11440 8250 8415 13090 24145 2520 
totaal benodigde wedstrijdtijd per weekend 3525 440 520 375 383 595 1098 105 
benodigde velden 4 4 5 5 6 6 1 

Zowel op de zaterdag als zondag hebben wij buiten het hoofdveld minimaal 6 wedstrijdvelden nodig. 

Alwy Pagina 2 04/11/02 



Trainingsveldbezetting op basis van benodigde, respectievelijk beschikbare tijd 

oefenhoek actieve theoretisch senior traininasuren s.e.uren bezettinasint. trainingswkn bezettingsint. 
teams soelers soelers aanUeams eauivalent loerweek Inerwkn in uren Der wkn roer jaar in uren per jr. 

Sen.ov. 9 en 14 2 32 18 1.64 1.00 1.50 27.00 1.23 42 52 
Sen.ov. 15 en 21 2 32 20 1.82 1.00 1.50 30.00 1.36 42 57 
Sen.ov. 16 en 17 2 32 16 1.45 1.00 1.50 24.00 1.09 42 46 
Sen.ov.18 1 16 10 0.91 1.00 1.50 15.00 0.68 42 29 
Dames 1 17 13 1.18 1.00 3.00 39.00 1.77 42 74 

liunioren CS 1 14 14 1.27 0.75 1.50 15.75 0.72 42 30 
lpuolllen 03 1 14 14 1.27 0.50 1.50 10.50 0.48 42 20 
Pupillen 09 en Di O 2 28 22 2.00 0.50 1.00 11.00 0.50 42 21 

I pupiilen ES en E6 2 18 18 1.64 0.35 1.00 6.30 0.29 42 12 
lpuoillen E11 1 10 9 0.82 0.35 1.00 3.15 0.14 42 6 
rnetsìes A 1 18 15 1.36 0.75 1.50 16.88 0.77 42 32 
meisjes C O O 0.00 0.35 1.50 - 0.00 42 O 
Keepers C en D groep O 8 6 0.55 1.00 1.00 6.00 0.27 42 11 
Totaal 16 239 175 15.91 19.00 204.58 9.30 546 391 
Aantal tralnlnusuren op iaarbasis OP basis van 42 weken 798.00 
benodigde aantal uren OP basis van 8 soelers 26 
besch. uren 00 basis van 4 daaen 18.00 u. tot 21.00 u. 12 

veld 4 actieve theoretisch senior traininasuren s.e. uren bezettinasint. traininaswkn bezettinasint. 
teams soelers suelers aanUeams eauivalent oerweek oer wkn in uren oer wkn oer iaar in uren oer lr, 

Sen.ov. 5,6,7 en 9 4 64 36 3.27 1.00 1.50 54.00 2.45 42 103 
Sen.ov.8,10,11,13 en 20 4 64 36 3.27 1.00 1.50 54.00 2.45 42 103 
Sen.ov. 12 en 20 2 32 16 1.45 1.00 1.50 24.00 1.09 42 46 
junioren A3 1 16 12 1.09 1.00 1.50 18.00 0.82 42 34 
junioren B3 en B4 2 28 22 2.00 0.75 1.50 24.75 1.13 42 47 
Junioren C3 en C4 2 28 22 2.00 0.75 1.50 24.75 1.13 42 47 
Junioren C6 en C7 2 28 18 1.64 0.75 1.50 20.25 0.92 42 39 
Puoillen 03 1 14 14 1.27 0.50 1.00 7.00 0.32 42 13 
Pupillen 02, 1 14 14 1.27 0.50 1.50 10.50 0.48 42 20 
Pupillen 04, 06 en 07 3 42 36 3.27 0.50 1.50 27.00 1.23 42 52 

Pupillen 05 en 08 2 28 24 2.18 0.50 1.50 18.00 0.82 42 34 

Pupillen E7 ,E8 en E12 3 27 23 2.09 0.35 1.00 8.05 0.37 42 15 

Puoillen E9 en EiD 2 18 16 1.45 0.35 1.00 5.60 0.25 42 11 

meisies A 1 18 15 1.36 0.75 1.50 16.88 0.77 42 32 

meistes Bi en B2 2 30 23 2.09 0.50 1.50 17.25 0.78 42 33 

rneisies Ci en C2 2 15 13 1.18 0.35 1.50 6.83 0.31 42 13 
Keeperstraining A en B O 5 5 0.45 1.50 1.00 7.50 0.34 42 14 

Totaal 34 471 345 31.36 23.50 344.35 15.65 714 657 

Aantal trainlnqsuren 00 laarbasis 00 basis van 42 weken 987.00 
benodìade oefenuren op basis van 22 soelers 16 
besch. uren OP basis van 4 dacen 18.00 u. tot 21.00 u. 12 
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veld 7 actieve theoretisch senior tralninqsuren s.e.uren bezettingsint. trainingswkn bezettinqsint, 
teams soelers speiers aanUeams equivalent per week ner wkn in uren per wkn roer laar in uren per ìr. 

Sen 2e sel. 1 14 14 1.27 1.50 4.50 94.50 4.30 42 180 
Sen 3e sel. 1 14 12 1.09 1.00 3.00 36.00 1.64 42 69 
junioren B 1 e.en 2e seI. 1 30 28 2.55 0.75 3.00 63.00 2.86 42 120 
Junioren C 1 e seI. 1 18 18 1.64 0.75 4.50 60.75 2.76 42 116 
Junioren C 2e sel. 1 12 10 0.91 0.75 3.00 22.50 1.02 42 43 
Pupillen D 1 e seI. 1 18 18 1.64 0.50 1.50 13.50 0.61 42 26 
Pupillen E 1e, 2e seI. 2 18 16 1.45 0.50 1.50 12.00 0.55 42 23 
Pupillen E 3e, 4e seI. 2 18 16 1.45 0.50 3.00 24.00 1.09 42 46 
Pupillen F qroep a 55 5.00 0.35 1.50 28.88 1.31 42 55 

0.00 0.35 1.50 - 0.00 42 a 
Totaal 10 142 187 17.00 27.00 355.1 16.14 678 
Aanlallrainingsuren op laarbasis op basis van 42 weken 1134.00 
benodigde oefenuren op basis van 22 soeters 16 
besch. uren op basis van 4 daqen 18.00 u. 10121.00 u. 12 

veld 8 aclieve theorelisch senior traininasuren s.e. uren bezettinasinl. traìninoswkn bezettinasinl. 
teams soelers soelers aanUeams equivalent per week perwkn in uren per wkn Der iaar in uren per ir. 

Sen 1e sel. 1 22 21 1.91 1.50 4.50 141.75 6.44 42 271 
Junioren A 1e seI. 1 18 16 1.45 1.00 4.50 72.00 3.27 42 137 
Junioren A 2e seI. 1 12 12 1.09 1.00 3.00 36.00 1.64 42 69 
Junioren B 1e SeI. 1 18 16 1.45 0.75 1.50 18.00 0.82 42 34 
Junioren D 1e sel. 1 18 16 1.45 0.75 3.00 36.00 1.64 42 69 
Pupillen D 2e sel. 1 12 12 1.09 0.50 3.00 18.00 0.82 42 34 
Pupillen E 1e, 2e seI. 2 18 16 1.45 0.50 1.50 12.00 0.55 42 23 
Keeperstramine A en B 5 5 0.45 1.50 1.25 9.38 0.43 42 18 
Keeperstraínìno D, E en C seI. 29 22 2.00 0.50 2.50 27.50 1.25 42 53 

0.00 0.35 1.50 - 0.00 42 a 
Totaal 8 152 136 12.36 26.25 370.6 16.85 708 
Aanlal trainingsuren op [aarbasis op basis van 42 weken 1102.50 2433 
benodigde oefenuren op basis van 22 spelers 17 
besch. uren op basis van 4 dagen 18.00 u. toi 21.00 u. 12 

Totaal aetieve aantal speiers (excl. F-pupillen ca. 170 speiers) 1.004 
Totaal aantal trainingsaetieve speiers I 843 
Totaal aantal trainingsuren op laarbasts I 4.022 
Totaal belaste uren OP basis sen. equivalentie 2.433 
Totaal bencdlade oefenuren per week op basis van 22 speiers 67 
Totaal besehikbaar aantal uren per week I 40 
Tekort aan uren per week I I 27 
Tekort aan tralntnusvetden OP basis van 12 besehikbare uren per week 2.2 
Bestaand aantal traìnlnqsvetden I I 3.3 
Totaal aantal benodlade traininasvelden I 5.5 
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Datum: 
Van: 
Aan: 

16 december 2002 

Betreft: velaenprobiematiek 

Kosten kunstgras: veld 4 € 365.000,-- 
veld 3 € 355.000,-- 
oefenhoek € 112.000,-- 
inclusief BTW, verlichting, hoekvlaggen, enz 
TOTAAL € 1.042.500,-- 

Er is op ambtelijk niveau in principe overeenstemming over de dekking van de kosten voor 
de aanleg van kunstgras op de velden 3 en 4. 
Vanuit het behoefteperspectief is het niet nodig om de oefenhoek in kunstgras am te zetten. 
Omdat de oefenhoek tegen veld 3 aan ligt is het voor de hand liggend deze wei mee te 
nemen. Daar zal een creatieve oplossing voor gevonden moeten worden omdat de 
gemeente daar geen dekking voor heeft. Misschien dat Quick'20 hierin kan meedenken om 
ook de oefenhoek van kunstgras te voorzien. 
Doordat de kosten voor het onderhoud voor de velden 3, 4, en de oefenhoek voor een deel 
wegvallen en voor veld 5 in zijn geheei, is het mogelijk om met die bedragen de toekomstige 
vervanging van de kunstgrastoplagen te regelen. 

De heer Huijsmans vraagt of er meerdere offertes zijn opgevraagd. Gezien de financiële 
positie van Quick'20 zal het ophoesten van de kosten voor de oefenhoek een probleem zijn. 
Nee, er nog geen andere offertes opgevraagd. Daar zit maar zeer weinig marge omdat de 
bedrijven die zieh met kunstgras bezig houden het materiaa/ voor 90% van Ten Cate 
Nijverda/ betrekken. 

De heer Semmekrot vraagt naar de invulling van veld 5, misschien dat er nog marge is voor 
extra inkomsten. 
Daar is op dit moment nog niets van te zeggen, het programma van wensen in nog 
onvo/doende in bee/d. 

Planning 
De bestemmingsplan procedure voor de invulling van veld 5 wordt nu gestart. Op zijn 
gunstigst zal in mei/ juni met de werkzaamheden gestart kunnen worden. 
De volgorde is dan dat eerst de velden in kunstgras omgezet worden om vervolgens veld 5 
aan te pakken. 

Volgende vergadering 28 januari 2003 om 17.00 uur in karner Palthezaal (stadhuis) 
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offerte voor de aanleg van kunstgrasvelden op de sportcomplexen Quick 20 en Bully te 
Oldenzaal 

Geachte. 

N aar aanleiding van het overleg tussen u en de heer : van ons 
kantoor doen wij u hierbij een offerte voor de aanleg van .cunstgrasvcicen op de sport 
complexen van voetbalvereniging Quick 20 en hockeyvereniging Bully, beiden te 
Oldenzaal. 

In deze offerte willen wij u als eerste eens laten kennis maken met het bedrijf Gron tmij 
en het Product GM Floor, want Grontmij is hier trots op. lnmiddels hebben we in den 
lande goede ervaring opgebouwd bij diverse sportverenigingen. Dit houdt in dat u een 
veld krijgt welke van topkwaliteit is. Wij hopen uiteraard dat wij de meest economische 
aanbieding aan u hebben gedaan. Dit hoeft echter niet altijd de beste gunningscriteria 
te zijn. Wij durven rustig te stellen dat u in kwalitatief opzicht de beste "mat" en voor 
degelijkheid met Grontmij kiest. Want ook uitvoering van het aan te leggen sportveld is 
een ingewikkeld proces. Logistiek en aceuratesse zijn hierin de belangrijkste elementen. 
En juist met de ervaring die we inmiddels hebben komt het zelden voor dat de keurende 
instantie ISA-sport (NOC*NSF) tussentijds dan weI het eindresultaat afkeurt. Met 
andere woorden de kortst mogelijke uitvoeringstijd. 

De wereid van het kunstgras voor voetbal zit niet stil. Grontmij blijft het Product 
GM Floor ontwikkelen. In samenwerking met ISA-Sport (NOC*NSF) heeft Grontmij 
een nieuwe sporttechnische funderingslaag ontwikkeld. Deze is van hoogwaardige 
kwaliteit en is inmiddels goedgekeurd door ISA-Sport. 
Deze nieuwe laag willen wij graag bij u in de markt zetten en bieden wij u hierbij aan. 

GM Floor 
Onze exclusieve kunstgrasmat GM Floor bevindt zieh in het topsegment van de markt 
en weet zieh op de volgende punten uitstekend te onderscheiden. 
• Grontmij maakt bij de productie (het tuften) van het tapijt gebruik van het hoog 

waardige Polyetheen (PE- )garen. Dit heeft de beste eigenschappen ten aanzien van 
warmtegeleiding, waardoor slidings op het veld uitgevoerd kunnen worden, zonder 
gevaar voor brand- of schaafwonden. Uit praktijkervaringen in onder meer de ge 
meenten Groningen, Elburg en Tilburg blijkt dat het PE-garen door de gebruikers 
als prettiger wordt ervaren dan het goedkopere Polypropeen (pP- )garen. De ver 
wachting is dat het PE-garen in de toekomst de standaard gaat worden. 

O~ 
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Noordzeelaan 50 
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• Bij het tuften van het tapijt maakt Grontmij als één van de weinige bedrijven ge 
bruik van een zeer hoogwaardig tuftdoek. De krimp- en rekeigenschappen van de 
mat worden hierdoor aanzienlijk beperkt, waardoor de kans op het ontstaan van 
naden aan de rand van het veld en de spanning op de naden in de mat aanzienlijk 
vermindert. 

• De kunstgrasmat voor de voetbalvelden he eft een poollente van 52 mm en wordt 
ingestrooid met 25 mm zand en lO mm rubber. De samenstelling van de rubberlaag 
is voor een groot deel bepalend voor de speeleigenschappen. Daarnaast dient reke 
ning te worden gehouden met de eisen vanuit de milieuwetgeving (uitlooggedrag). 
Grontmij maakt gebruik van de meest hoogwaardige recyclingrubber, die geprodu 
ceerd is uit speciaal geselecteerde vrachtautobanden. Dit rubber bevat een hoog 
percentage natuurrubber en is daardoor meer slijtvast en goed bestand tegen ultra 
violet lieht. Het uitlooggedrag van zware metalen en PAK's valt binnen de wettelij 
ke normen. De 'korrelgrootteverdeling' van het rubber is zodanig dat het opsprin 
gen van het rubber tot een minimum wordt beperkt. Inmiddels verzamelde reacties 
van voetballers, waar het uiteindelijk omgaat, blijkt dat ze onder de indruk zijn van 
de door Grontmij gebouwde ondergrond. 

• De kunstgrasmat voor de hockeyvelden heeft een poollente van 23 mm en wordt 
ingestrooid met 23 mm zand. Inmiddels verzamelde reacties van speIers, waar het 
uiteindelijk omgaat, blijkt dat ze onder de indruk zijn van de door Grontmij ge 
bouwde ondergrond. 

• De kunstgrasmat van Grontmij be zit een hoog poolgewicht per rrr'. Dit heeft als 
grote voordelen dat het materiaal slijtvast en duurzaam is. Tevens heeft dit een po 
sitief effect op de ingestrooide rubber. De rubber springt bij contact met de bal 
nauwelijks op en er vindt vrijwel geen verplaatsing van het ingestrooid materiaal 
plaats. Hierdoor blijven de jaarlijkse onderhoudskosten lager. 

• In de fundering van GM-Floor past Grontmij een mengsel van ketelzand en rubber 
bij voetbalvelden en lava en rubber bij hockeyvelden toe. Lava is een inert natuur 
product, dat zijn waarde in de bouw van kunstgrasvelden reeds twintig jaar heeft 
bewezen. De eigenschappen met betrekking tot waterberging en vooral waterdoor 
latendheid zijn bij toepassing van deze materialen optimaal, terwijl risico's ten aan 
zien van het milieu zijn uitgesloten. Momenteel is nog geen alternatief voorhanden 
dat op bovengenoemde eigenschappen gelijkwaardig scoort. 

2 Uitgangspunten 
• V rijkomende materialen zoals doelen en ballenvangers worden in depot gezet op de 

sportcomplexen Quick 20 en Bully. Een en ander uiteraard in overleg met de be 
heerder van het terrein. 

• De bestaande verlichting op het terrein van Quick 20 wordt gehandhaafd. 
• Eventuele maatregelen aan bestaande kabels en leidingen zijn niet bij de prijs inbe 

grepen. 
• Het verwerken van verontreinigde materialen is niet in de prijs begrepen, evenals 

hier aan gerelateerde keuringskosten. 
• Begeleiding en evaluatie is als service in de prijs begrepen. 
• Er wordt vanuit gegaan dat vergunningen e.d. door de opdrachtgever worden aan 

gevraagd. 
• Er wordt vanuit gegaan dat de opdrachtgever de gebruikers van de sportcomplexen 

Quick 20 en Bully informeert omtrent de uitvoering van de werkzaamheden. 
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3 Kwaliteitsborging 
Bij het opstellen van deze offerte voor dit project is uitgegaan dat Grontmij een kwali 
teitsplan opstelt ten behoeve van de realisatie. In het kwaliteitsplan is aangegeven op 
welke onderdelen, wijze en momenten Grontmij keuringen uitvoert. Grontmij overlegt 
de resultaten aan de opdrachtgever. Met deze wijze van werken kunnen toezichtkosten 
door de opdrachtgever tot een minimum beperkt worden, zonder dat dit afbreuk doet 
aan kwaliteit. 

GM Floor is een door het Instituut voor Sportaccomm~aties (ISA) goedgekeurd pro 
duct. De aanleg van het kunstgrasveld wordt door het Instituut voor Sportaccommo 
datie~ begeleid en gekeurd. Teve~s lever~n we ons l>un.~tgra~veld met het FIFA 
certificaat, Dit betekent dat alle internationale wedstrijden.óp deze ondergrond mogen 
worden gespeeld. 

Alle werkzaamheden zoals genoemd in deze aanbieding zullen binnen het door ons 
gehanteerde managementsysteem conform ISO 9001 en ISO 14001 worden uitgevoerd. 
In de relatie met de opdrachtgever komt dit tot uiting in de vorm van duidelijke afspra 
ken volgens vaststaande procedures en het waar mogelijk en wenselijk aandragen van 
duurzame oplossingen. Indien van toepassing zijn aangedragen duurzame oplossingen 
expliciet in de aanbieding vermeId. 

In het ISO 14001 systeem is geregeld dat Grontmij steeds zoekt naar milieuvriendelijke 
en duurzame oplossingen. Grontmij is momenteel het enige advies- en ingenieursbu 
reau die dit milieuzorgsysteem heeft ingevoerd. Bij het ontwikkelen van GM-Floor 
voor voetbal heeft duurzaamheid en milieu een belangrijke rol gespeeld. De toegepaste 
materialen zijn van een hoogwaardige kwaliteit en voor een groot deel opnieuw te ge 
bruiken. Dit manifesteert zieh onder meer in het toepassen van de hoogste kwaliteit 
recycling rubber en het gebruik van het hoogwaardige natuurproduct lava in de onder 
bouw. Het gebruik van glasvezel in de kunststofmat verlengt de levensduur van de mat 
aanzienlijk. 

Een overzicht met referentieprojecten, informatie over onze GM Floor kunstgrasmat 
en het bijbehorende ISA-certificaat treft u als bijlage aan. 

4 Aanbieding 
Wij zijn bereid om de benodigde werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de 
kunstgrasmat (exclusief terreininrichting), zoals omschreven in de bijgevoegde gespeci 
ficeerde werkomschrijving, voor u uit te voeren voor de bedragen zoals deze hieronder 
worden gespecificeerd, alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

.: Grontmij Groep 
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. 4.1 Kunstgrasvelden voetbalvereniging Quick 20 
Kunstgrasveld 3 met afmetingen 108 x 72 m (7.776 m") 
Kunstgrasveld 4 met afmetingen 103 x 72 m (7.416 m-) 
Oefenveld met oppervlakte 2.744 rrf 

€ 222.000,00 -.., 
€ 212.000,00 / 
€ 79.000,00 

De hieronder genoemde terreininriehting ten behoeve van het velden kan als meerwerk 
worden uitgevoerd op de genoemde prijzen voor de kunstgrasvelden. 
- Meerprijs glasvliesvezel in het tuftdoek van de kunstgrasmat per m- € 0,52 

- Veldafseheiding veld 3 inel. dug-outs, ballenvangers en doelen " 
- Veldafseheiding veld 4 inel. dug-outs, ballenvangers en doelen 
- Verliehting voor veld 4 en het oefenveld blijft gehandhaafd 
- Verliehting type training veld 3 
- Verliehting type wedstrijd veld 3 

€ 11.336,00 
€ 11.336,00 
€ 0,00 
€ 14.333,00 
€ 19.876,00 

4.2 Kunstgrasvelden hockeyvereniging Bully 
Kunstgrasveld met afmetingen 95 x 60 m (5.707 rrr') 
Oefenveld met oppervlakte 2.300 m- 

€ 195.000,00 
€ 7l.000,00 

De hieronder genoemde terreininriehting ten behoeve van de velden kan als meerwerk 
worden uitgevoerd op de genoemde prijzen voor de kunstgrasvelden. 
- Meerprijs glasvliesvezel in het tuftdoek van de kunstgrasmat per m2 € 0,52 

- Hockeyveldafscheiding inclusief dug-outs, 
dubbele draaipoort en geïntegreerde ballenvangers 

- Verlichting type training 
- Verlichting type wedstrijd 

€ 15.504,00 
€ 22.431,00 
€ 25.521,00 

5 Gestanddoening 
Wij doen deze aanbieding gestand tot l oktober 2003. Bij opdracht na deze datum zul 
len eventueel opgetreden prijsstijgingen met u worden verrekend. Ben en ander is het 
gevolg van het huidige prijspeil van het te leveren kunstgras welke ten grondslag ligt 
aan deze raming. 

6 Betalingsregelingen 
Bij eventuele opdrachtverlening stellen wij u de volgende betalingsregeling voor: 
• 25 (!í¡ bij opdraeht; 
• resterende bedrag in termijnen al naar gelang de vordering van de werkzaamheden. 

Bij opdrachtverlening verzoeken wij u een betalingstermijn in acht te nemen van 
30 dagen na factuurdatum. 

7 Rechtsverhouding 
Op de uitvoering van de werkzaamheden is de U.A.V.-1989 van toepassing, aangevuld 
met de technische bepalingen van de Standaard RA W Bepalingen 2000. 

8 Auteursrecht 
In deze aanbieding zijn adviezen en werkomsehrijvingen opgenomen. Wij wijzen u erop 
dat deze offerte niet door derden mag worden gebruikt ten behoeve van een prijsaan 
bieding voor dit project. 

J,~¡, J. ".~' • 
~. t[ 

I "1.- I I ~J 
l..-l I 

¡,o' 

,.. L.J ~ • 
., J -7' 1/ 
j . 

~ Grontmij Groep 



.: Grontmij 

Briefnummer 

11l99006236/GJKJBK 
Pagina 

5 van 6 

• 9 Garantieverklaring 
Grontmij Advies & Techniek bv garandeert de kunstgrasmat PE gedurende een periode 
van lO jaa-, voor zoverre aan de voorgeschreven onderhoudsbepalingen (en onder 
houdsadviezen) wordt voldaan, zie bijlage. 
De garantie dekt de verschijnselen: 
• abnormale slijtage; 
• abnormale veroudering; 
• de bestendigheid van de mat tegen normale klimatologische invloeden; 
• de bestendigheid van de mat tegen rotting in normale omstandigheden. 

De garantie kan niet ingeroepen worden wanneer: 
• het oppervlak gebruikt wordt voor andere doeleinden in het algemeen of met be 

trekking tot de sport dan deze waarvoor de mat is ontworpen; 
• het oppervlak niet conform de gebruiksvoorschriften wordt aangewend (schoeisel, 

gebruik bij vorst, e.d.); 
• het oppervlak onderhevig is aan vandalisme, chemische aantasting, brand, natuur- 

lijke rampen, e.d. 
De garantie heeft enkel betrekking tot de materiële schade aan de kunstgrasmat zelf, en 
houdt uitsluitend verband met eventuele herstelling en gedeeltelijke of volledige ver 
vanging, naargelang het geval. 

Mochten de bepalingen van deze garantieverklaring tot gedeeltelijke of volledige her 
stelling leiden, zal dit gebeuren overeenkomstig de bepalingen. 

De garantiebepaling vervalt automatisch wanneer, zonder schriftelijke toestemming 
van Grontmij Advies & Techniek bv, ondeskundig onderhoud of herstellingen door 
derden worden uitgevoerd. 

10 Onderhoudscontract 
Een onderhoudscontract kan worden aangegaan voor een periode van lO jaar aanslui 
tend op de garantieperiode van de kunstgrasmat. Het contract gaat in op de datum van 
opdrachtverlening. In het kader van de pilot, zal Grontmij de kosten voor inspectie de 
eerste drie jaar voor haar rekening nemen. Na deze tijd zal er per inspectie € 250,00 in 
rekening worden gebracht. Het onderhoud bestaat uit een eenmalige inspectie in het 
voorjaar gezamenlijk met de opdrachtgever. Tijdens deze inspectie komen de volgende 
zaken aan de orde: 
• toestand van de velden; 
• uitvoering van eigen onderhoud door de opdrachtgever/gebruiker; 
• indien nodig worden verbeteringsvoorstellen gedaan inzake eigen onderhoud; 
• eventueel een voorstel gedaan voor extra onderhoudswerkzaamheden door 

Grontmij. 
Van de inspectie wordt een kort schriftelijk verslag uitgebracht. 

\") .~ . .; '.- 
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11 Inlichtingen 
Voor nader= ir,f:wt'" ';p ]n'nt l! contact opnemen met de heer inz. 
de heer van ons kantoor te Zwolle, 

Uw reactie op deze aanbieding zien wij met belangstelling tegemoet. 
1 

Met vriendJijk:e groet, 
Grontmij .N~Vies & Techniek bv 
V ~t~ib,Q;l~~erijssel 

Bijlagen: 
• referentieprojecten 
• informatie GM-Floor kunstgrasmatten 
• ISA-certificaat Grontmij kunstgras 
• verlichtingsplannen voetbalveld en hockeyveld 
• veldafscheidingen voetbalveld en hockeyveld 
• onderhoudsbepalingen en adviezen PE kunstgrasmatten 

.. f 

.f Grontmij Groep 



3 april2003 Presentaties kungrasvelden hockey en voetbal 

Doe/stelling van deze dag: /nzicht krijgen in het kwaliteitsverschil van de producten 
die de verschillende firma's gebruiken. 

Programma: firma '---' sport type kwa lifica tie -_ 
10.15 -11.15 Arcades/Edelgras Voetbal realplay gecertificeerd 

hockey r<unstgras gecertificeerd 

11.45 - 12.45 Grontmij voetbal GM-floor gecertificeerd 
hockey GM-floor (soft) gecertificeerd 

12.50-13.10 lunch 

3.15 - 14.15 Oranjewoud voetbal meerdere gecertificeerd 
hockey mecrdorp. r: - ""rtifi~eerd 

14.45 - 15.45 Fieldturf/CSC voetbal I f1eera~í t: In oncerzoe-, 
hockey Cshockeyz-. in onderzoek 

16.15 -17.15 van Kessel voetbal meerdere in once. LueK 
hockey meerdere in onderzoek 

• De presentaties zien er als voigt uit: 
De kwaliteit van de verschilIende producten. 
De specifieke eigeschappen voor voetbal en hockey. 
De presentatie is gericht op de offerte. 
Totale tijdsduur is 60 min. waarin ruim de tijd is voor het stellen van vragen. 
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Projectgegevens 

Omschrijving 

Locatie 

Doel 

Opdrachtgever 

.tvoerinq 

Arnhem, 30 juli 2009 

keuring van één bestaand kunstgras voetbalveld 
sportvloertype : GM Floor PE 473 

Sportpark Vondersweijde, Quick 20, veld 4 te Oldenzaal 
contactpersoon 

bepaling kwaliteit volgens NOC*NSF-normen 
(code ISA-KNVB2-15.2, 2001), (code ISA-KNVB2-15.2, 2006) 

KNVB 
contactpersoon 

Instituut voor Sportaccomrnodatiel"~.\' (ISA Spor}) 
projectleider 
telefoonnummer 

Instituut VOOI\ Sr"rt:lI'~nm~Q~àties B.V. 

~OTd Projectleiding 
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I n houdsopgave 

Projectgegevens 2 

Inhoudsopgave 2 

Toelichting rapport .. 2 

Samenvatting 2 

Keuring toplaag 3 

Meetresultaten 4 

Toelichting rapport 

ISA Sport heeft ais doelstelling het zorgdragen voor het tot staue Komen en ln stand houden van kwalitatief 
goede en erkende accommodaties naar behoefte van de sport. Om de veiligheid van speiers te waarborgen 
vindt de KNVB het belangrijk dat wedstrijden en trainingen op een kwalitatief goed veld plaatsvinden. 

Om hier inzicht in te behouden is, namens de KNVB, de kwaliteit beoordeeld van het bestaande kunstgras 
voetbalveld, (veld 4) van Quick 20, gelegen op Sportpark Vondersweijde te Oldenzaal. Deze beoordeling, 
uitgevoerd door ISA Sport, is gebaseerd op de sporttechnische praktijkkeuring en getoetst aan de 
sporttechnische normen. Alleen de resultaten, waarop de beoordeling gebaseerd is, zijn in dit rapport vermeid. 

Indien het gerealiseerde veld voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB, 
wordt een (projectgebonden) certificaat uitgereikt. 

__ amenvatting 

Het kunstgras voetbalveld voldoet niet onder de gemeten omstandigheden aan de normen van NOC*NSF 
betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en aan de reglementen van de KNV8. 

Wij adviseren u de invulling van de toplaag los te maken door intensief te borstelen. 
Door deze behandeling zal het schokabsorberend vermogen en de verticale vervorming toenemen. 
Tevens adviseren wij u de vervuiling te verwijderen en de losse naden te herstellen. 
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Keuring toplaag 

Voetbalveld 
Locatie 
Type 
Opbouw 

kunstgras 
Sportpark Vondersweijde, Quick 20, veld 4 te Oldenzaal 
GM Floor PE 473 
- toplaag 
- fundering 

kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies 
lava/rubber 

Datum 
- onderbouw funderingsdrainzand 
20 augustus 2008 (regenachtig, ca. 18°C) 

I Normen (code ISA-KNVB2-15.2) 
0nderdelen Resultaten 

2001 BeoordeHng 2006 Beoordelmq 

diverse diverse 
Conditie onvolkomenheden voldoet niet voldoet niet 

aspecten aspecten 

Schokabsorberend vermogen 46% 50 - 70% voldoet niet 55 - 70% voldoet niet 

Verticale vervorming 4mm 8 - 15 mm voldoet 4 - 10 mm voldoet 

Energierestitutie 49% 20 - 50% voldoet 20 - 50% voldoet 

Laagdikte vulling 34mm 33 - 40 mm voldoet 33 - 40 mm voldoet 

Balstuit (verticaal) 0.90m 0.60 -1.00 m voldoet 0.60 - 1.00 m voldoet 

Balrol vermogen 15.2 m 6.0 - 15.0 m voldoet niet 6.0 - 12.0 m voldoet niet 

.... troefheid (torsie) 42 Nm 30 - 60 Nm voldoet 30 - 50 Nm voldoet 
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Meetresultaten toplaag 

Meetposities 

2 

4 

3 

Conditie 

Uniformiteit uniform, plooien 

Positie 1 sterk gesleten 
Positie 2 sterk gesleten 

Vezelconditie 
Positie 3 sterk gesleten 
Positie 4 sterk gesleten 

Vervuiling - vervuiling, licht mas bij de randen; 
- geen onkruid. 

Naden - geen open naden; 
- lasse naden. 

Hekwerk geen scherpe afbindingen of scherpe, uitstekende delen aan het gaas 

Beschadigingen geen 

Afwijkende omstandigheden lasse pupillendoelen en trainingsdoelen op het veld 
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Meetresultaten toplaag 

Schokabsorberend vermogen [%] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 43 46 49 47 

Gemiddeld 46 

Verticale vervorming [mm] 

I ~ositie 1 2 3 4 

,¡lIeting 3 4 4 4 

Gemiddeld 4 

Energierestitutie [%] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 50 49 47 48 

Gemiddeld 49 

lagdikte vulling [mm] 

Í'ositie 1 2 3 4 

Meting 31 33 35 35 

Gemiddeld 34 
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Meetresultaten toplaag 

Balstuit (verticaal) [m] 

Positie 1 2 3 4 
r 

Meting 1 0.88 0.90 0.88 0.90 

Meting 2 0.92 0.91 0.85 0.89 

Meting 3 0.93 0.94 0.91 0.92 

Gemiddeld per positie 0.91 0.92 0.88 0.90 

,emiddeld 0.90 
I 

Balrol vermogen [m] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 1 17.9 16.6 13.0 15.0 

Meting 2 13.8 16.0 9.8 14.9 

Meting 3 14.7 18.4 15.6 16.1 

Gemiddeld per positie 15.5 17.0 12.8 15.3 

Gemiddeld 15.2 

Stroefheid (torsie ) [Nm] 

Meetpunt 1 2 3 4 

Meting 1 42 42 39 39 

Meting 2 41 43 36 45 

Meting 3 41 48 37 48 

Gemiddeld per positie 41 44 37 44 

Gemiddeld 42 
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Meetresultaten toplaag 
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+clubhuis 

Opmerkingen: geen 

Legenda 
-s-]: : oneffenheid 
X : lasse naad 
1/ : open naad 
p : plooi 
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Inhoudsopgave 

Projectgegevens 2 

Inhoudsopgave ' 2 

Toelichting rapport - 2 

Samenvatting : - .. .. : . 2 

Keuring toplaag 3 

Meetresultaten 4 

Toelichting rapport 

ISA Sport heeft ais doelstelling het zorgdragen voor het tot stand Komen en in stand houden van kwalitatief 
goede en erkende accommodaties naar behoefte van de sport. Om de veiligheid van speiers te waarborgen 
vindt de KNVB het belangrijk dat wedstrijden en trainingen op een kwalitatief goed veld plaatsvinden. 

Om hier inzicht in te behouden is, namens de KNVB, de kwaliteit beoordeeld van het bestaande kunstgras 
voetbalveld, (veld 3) van Quick 20, gelegen op Sportpark Vondersweijde te Oldenzaal. Deze beoordeling, 
uitgevoerd door ISA Sport, is gebaseerd op de sporttechnische praktijkkeuring en getoetst aan de 
sporttechnische normen. Alleen de resultaten, waarop de beoordeling gebaseerd is, zijn in dit rapport vermeid. 

Indien het gerealiseerde veld voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB, 
wordt een (projectgebonden) certificaat uitgereikt. 

Jamenvatting 

Het kunstgras voetbalveld voldoet niet onder de gemeten omstandigheden aan de normen van NOC*NSF 
betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en aan de reglementen van de KNVB. 

Wij adviseren u de invulling van de toplaag los te maken door intensief te borstelen. 
Door deze behandeling zal het schokabsorberend vermogen en de verticale vervorming toenemen. 
Tevens adviseren wij u de vervuiling te verwijderen en de losse naden te herstellen. 
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Keuring toplaag 

Voetbalveld 
Locatie 
Type 
Opbouw 

kunstgras 
Sportpark Vondersweijde, Quick 20, veld 3 te Oldenzaal 
GM Floor PE 473 
- toplaag 
- fundering 

kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies 
lava/rubber 

Datum 
- onderbouw funderingsdrainzand 
20 augustus 2008 (regenachtig, ca. 18°C) 

I Normen (code ISA-KNVB2-15.2) 
Onderdelen Resultaten 

2001 Beoordeling 2006 Beoordeling 

diverse diverse 
Conditie onvolkomenheden voldoet niet voldoet niet 

aspecten aspecten 

Schokabsorberend vermogen 45% 50 - 70% voldoet niet 55 - 70% voldoet niet 

Verticale vervorming 4mm 8 - 15 mm voldoet niet 4 - 10 mm voldoet 

Energierestitutie 49% 20 - 50% voldoet 20 - 50% voldoet 

Laagdikte vulling 34mm 33 - 40 mm voldoet 33 - 40 mm voldoet 

Balstuit (verticaal) 0.94 m 0.60 -1.00 m voldoet 0.60 -1.00 m voldoet 

Balrol vermogen 13.7 m 6.0 - 15.0 m voldoet 6.0 - 12.0 m voldoet niet 

Stroefheid (torsle¡ 45 Nm 30 - 60 Nm voldoet 30 - 50 Nm voldoet 
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Meetresultaten toplaag 

Meetposities 

4 

'2 

3 

Conditie 

Uniformiteit uniform 

Positie 1 sterk gesleten 
Positie 2 sterk gesleten 

Vezelconditie 
Positie 3 sterk gesleten 
Positie 4 sterk gesleten 

Vervuiling - vervuiling, licht mos bij de randen; 
- geen onkruid. 

Naden - geen open naden; 
- losse naden. 

Hekwerk geen scherpe afbindingen of scherpe, uitstekende delen aan het gaas 

Beschadigingen geen 

Afwijkende omstandigheden pupillendoelen in uitloop 
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Meetresultaten toplaag 

Schokabsorberend vermogen [%] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 42 46 44 48 

Gemiddeld 45 

Verticale vervorming [mm] 

I Positie 1 2 3 4 

Meting 4 4 4 4 

Gemiddeld 4 

Energierestitutie [%] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 50 48 50 48 

Gemiddeld 49 

aagdikte vulling [mm] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 32 33 35 36 

Gemiddeld 34 
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Meetresultaten toplaag 

Balstuit (verticaal) [m] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 1 0.96 0.93 0.92 0.88 

Meting 2 0.98 0.92 0.92 0.94 

Meting 3 0.96 0.94 0.94 0.96 

Gemiddeld per positie 0.97 0.93 0.93 0.93 

Gemiddeld 0.94 
I 

Balrol vermogen [m] 

Positie 1 2 3 4 

Meting 1 13.6 12.6 15.6 11.3 

Meting 2 8.9 19.7 11.5 13.9 

Meting 3 11.4 15.0 13.5 17.0 

Gemiddeld per positie 11.3 15.8 13.5 14.1 

Gemiddeld 13.7 

Stroefheid (torsie) [Nm] 

Meetpunt 1 2 3 4 

Meting 1 51 42 40 44 

Meting 2 52 46 39 42 

Meting 3 56 47 40 41 

Gemiddeld per positie 53 45 40 42 

Gemiddeld 45 
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Meetresultaten toplaag 

clubhuis 
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Opmerkingen: geen 

Legenda 
+/- : oneffenheid 
X : losse naad 
II : open naad 
p : plooi 



Schriftelijke vragen kunstgrasvelden Quick '20 

per e-mail verzonden 
aDn raadsloden en fractievertegenwmdigeB 

t 
1 1 SEP. 201't 

C./19 e I ~,.. lAM-:uJ. .. f ¡(!~ 
O'denzaa', 10 septem ber 2014 

Geacht college, 

Er is momenteel veel commotie in de samenleving over de k vv ëlit.elt; van de kunstgrasvelden van 

QUiCk '20. Commotie die in onze ogen begrijpelijk is. Wu begrijpen dat het niet eenvoudig is am in 

financieel moeilijke tijden eenvoudig tot een oplossing te ka men. Wu zijn dan oak blij dat er goed 

overleg is tussen gemeente en vereniging over de mogelijkheden. Wei vvillen vv e het college 

oproepen am snel te handelen, 

Waar vvij ons over verbazen is dat deze velden jaarlijks goedgekeurd vv o r-cì e r- en er nu tach valgens de 

clubfysiotherapeut sprake is van een gezondheidsbedreigende situatie. Hierover vvillen vvij u dan oak 

enkele vragen stellen. 

1) Wie voert namens de gemeente Oldenzaal de keuring van de sport.velden uit? 

2) Aan vvelke e t s e rr moet.en de sportvelden voldoen? 

3) Hoe is het mogelijk datvelden vv o r-cì e rt goedgekeurd die volgens een p r o r e s s t o n a r uit de 

gezondheidszorg een bedreiging zijn voor de gezondheid? 

4) De gemeente krijgt steeds meer zorgtaken als haar verantvvoordelijkheid. Een sportblessure 

kan dan dus ook zorgen v o o r hogere uitgaven v o o r- de gemeente. Is het college bereid am b fj 

het beoordelen van het a t dan niet vervangen van sportf"aciliteiten tevens naar de kosten en 

baten van deze vervanging ten opzichte van onze uitgaven voor de zorg te kijken? 

5) Zijn er meer verenigingen die klagen over de staat van hun jaarlijks goedgekeurde velden? Zo 
ja, vvelke en vvat zijn de klachten? 

6) Hoe kunnen vve voorkomen dat velden vvorden goedgekeurd die een (mogelîjk) gevaar v o o r- 

de gezondheid Zfjn? 

Namens de f'ractie van 066 Oldenzaar, 

F r- e c t;i eva a rzitte r 
Gemeenteraad d.d. 22 september 2014 
Voor kennisgeving aangenomen 

.2 7 OKT. 2014 



per e-mail veuooden 
aan raadsleden en fractievertegenwoordigers 

- 7 OKT, 2Gt4 
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Fr~die w:," I'"\a~ Oldenzaal Bezoekadres Ganzenmarkt 1 
Postadres Postbus 354 

7570 AJ Oldenzaal 
Telefoon (0541) 58 81 11 

E-mail info@oldenzaal.nl 
Internet www.oldenzaal.nl 

.. 
Ila<::rsu aat JU /"\1-'2 
7573 AR OLOENZAAL 

Datum 6 oktober 2014 
Verzenddatum 9 7 OKT. Z01' 

Onderwerp Kunstgrasvelden Quick '20 
Uw brief van 10 september 2014 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk UIT-14-03101 

Behandeld door Lian Wienk 
Telefoonnummer (0541) 58 83 95 

Bijlage(n) 

;< II- / l ¿ 8 

Geachte 

Op 10 september heeft u ons schriftelijke vragen gesteid over de kunstgrasvelden van Quick '20. In 
deze brief treft u de antwoorden op uw vragen aan. 

1. Wie voert namens de gemeente Oldenzaal de keuring van de sportveIden uit? 
De keuring van de sportvelden bij oplevering wordt meestal verricht door Kiwa-Isa sport. Voor de 
periodieke beoordeling van de velden heeft de gemeente met Kiwa-Isa sport een meerjarig con 
tract. Kiwa-Isa sport is een onafhankelijke partij. 

2. Aan welke eisen moeten de sportvelden vokioen? 
Er bestaat een verschil in de eisen waaraan een sportveld moet voldoen. Dit is afhankelijk van het 
aanlegjaar. Voor kunstgrasvelden die gecertificeerd zijn na 1 juli 2010 wordt een KNVS 
gebruiksnorm gehanteerd. De belangrijkste keuringskenmerken zijn: schokabsorptie, hoogtelig 
ging, vlakheid, balstuit en balrol. Sij de beoordeling van velden die vóór 2010 zijn aangelegd, geldt 
toepassing van de gebruiksnorm niet. Deze velden worden met name beoordeeld op slijtage, 
vlakheid, filling en vezellengte. 

3. Hoe is het mogelijk dat velden worden goedgekeurd die volgens een professional uit de 
gezondheidszorg een bedreiging zijn vonr de gezondheid? 

De twee kunstgrasvelden van Quick '20 zijn aangelegd in 2003. De beoordeling van deze twee 
velden vindt dus plaats op de wijze zoals bij de beantwoording van vraag 2 is aangegeven door 
Kiwa-Isa sport, een onafhankelijke en gecertificeerde instantie. Tot nu toe worden deze velden 
door hen nog steeds als veilig en bespeelbaar beoordeeld. 

4. De gemeenten krijgen steeds meer zorgtaken als haar verantwoordelijkheid. Een 
sportblessure kan dus ook zorgen voor hogere uitgaven voor de gemeente. Is het col/ege 
bereid om bij het beoordelen van het al dan niet vervangen van sportfaciliteiten tevens 
naar de kosten en baten van deze vervanging ten opzichte van onze uitgaven voor de zorg 
te kijken? 

De zorgtaken die de gemeente tot haar verantwoordelijkheid krijgt zijn nieuwe taken en verant 
woordelijkheden. Over de concrete invulling van deze taken en verantwoordelijkheden is nog 
onvoldoende bekend om een weloverwogen afweging te maken in het kader van de invloed hier 
van in de sport en de beoordeling van de sportfaciliteiten. 
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5. Zijn er meer verenigingen die klagen over da steet van hun jaarlijks goedgekeurde tIf; iden? 
Zo ja, welke en wat zijn de klachten? 

Van FC Berghuizen ontvangen we klachten over het loslaten van vezels op het kunstgrasveld van 
FC Berghuizen. Daarover vindt intensief overleg plaats met de vereniging en de leverancier van 
het veld. Het onderzoek hiervan is complex en loopt nog. De bespeelbaarheid en veiligheid lijken 
vooralsnog niet in het geding. Verder zijn ons geen klachten bekend. 

6. Hoe kunnen we voorkomen dat velden worden goedgekeurd die een (mogelijk) gevaar 
voor de gezondheid zijn? 

Het mag in geen geval zo zijn dat de gemeente een veld op een accommodatie ter beschikking 
stelt waarop het niet veilig is om te sporten. Daarom worden de velden gekeurd bij aanleg en 
periodiek door Kiwa-Isa sport beoordeeld. 
Als er in de toekomst bij een beoordeling van velden twijfels bestaan over de veiligheid, voigt een 
uitgebreidere beoordeling. Zo kan er een weloverwogen besluit glmomen worden of het noodzake 
lijk is om velden in het kader van veiligheid eerder te vervangen dan op basis van de uitgangspun 
ten in het sportbeheersplan. 

Ten aanzien van de vervanging van de kunstgrasvelden (velden 3 en 4) treft u in ele Programma 
begroting 2015 een voorstel van het college aan. 

Wij hopen dat we met de beantwoording van deze vragen een aantal zaken rondom de kunstgras 
velden hebben verduidelijkt. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en we~ouders 

archiefexernplaar 
bijz.: 
kopie aan: 

Gemeenteraad d.d. 27 oktober 2014 
Voar kennisgeving aangenomen 
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1 INLEIDING 

De gemeente Oldenzaal heeft het voornemen om de twee aanwezige rubberingestrooide 
kunstgrasvoetbalvelden bij voetbalvereniging Quick '20 op sportpark Vondersweijde te renoveren. 
Het betreffen de velden 3 en 4. 

De gemeente Oldenzaal heeft aan Kiwa ISA Sport BV opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een 
onderzoek naar de kwaliteit van de constructie van de voetbalvelden en een advies op te stellen inzake 
de uit te voeren renovatiewerkzaamheden. 

Het doel van het onderzoek is vooral de bepaling van de sporttechnische kwaliteit en mogelijkheid tot 
hand having van de bestaande constructie voor minimaal de afschrijvingsduur van de nieuwe 
ku nstg rastoplaag. 

Voorafgaande aan de kwaliteitsbeoordeling is de beschikbare en relevante informatie over de velden 
verzameld, beoordeeld en geanalyseerd. Maatgevend hierin zijn de keuringsrapporten van de aanleg 
uit 2004. De velden zijn beide in 2003 / 2004 volledig nieuw aangelegd en voldeden aan de toenmalige 
normeringen. 

De bestaande constructies bestaan uit een dynamische fundering van lava-rubber op een 
zandonderbouw. Een dergelijke dynamische fundering is bij de vastgestelde constructies van FIFA niet 
genormeerd en dient daarom te worden vervangen of indien mogelijk en/of nodig aangepast tot een 
stabiele fundering. 
Door de kwaliteit, samenstelling en huidige stabiliteit van deze fundering te onderzoeken en te 
analyseren is in dit renovatieadvies bepaald of, en op welke wijze deze bestaande sporttechnische 
laag kan worden gehandhaafd / aangepast / gestabiliseerd. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek en laboratoriumanalyse is in deze rapportage een 
beknopt renovatieadvies opgesteld waarin de werkzaamheden en maatregelen worden beschreven 
voor de realisatie van een goedgekeurd en gecertificeerd veld. 

NB. Eventueel benodigde aanvullende werkzaamheden met betrekking tot hoogteligging, afmetingen, 
de hekwerken, inrichtingselementen en verhardingen binnen de veldafrastering vormen geen 
onderdeel van het onderzoek en advies. Door de gemeente Oldenzaal zullen de wensen en eisen ten 
aanzien van de inrichtingselementen en inrichting nader moeten worden gespecificeerd. 

Met de meetgegevens, analyse en onderhavige renovatieadvies kan een eenduidige werkomschrijving 
of RAW-bestek worden opgesteld. Uiteraard waar nodig aangevuld met de specifieke wensen en eisen 
van de gemeente Oldenzaal en voetbalvereniging Quick '20. 

Aanbevolen wordt om dit renovatieadvies met bijlagen als officiële bijlage bij het RAW-bestek of 
aanbestedingsdocument toe te voegen. 
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De in deze rapportage opgenomen bevindingen en adviezen zijn gebaseerd op steekproefsgewijs 
uitgevoerde profielboringen. In deze rapportage wordt ervan uitgegaan dat het bij de boringen 
verkregen beeld van de constructieopbouw representatief is voor het geheie oppervlak. 
Kiwa ISA Sport kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkinge'l tusson het verkregen 
beeld en de daadwerkelijke situatie. 

In deze rapportage wordt verwezen naar normen van NOC*NSF. 
Indien zieh wijzigingen in een norm voordoen is de meest recente versie van toepassing. 

Opbouw van de rapportage 
De bevindingen van het kwaliteitsonderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 1. 
In hoofdstuk 2 is de conclusie en het beknopte renovatieadvies voor beide voetbalvelden opgenomen. 

2 
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2 KWALITEITSONDERZOEK 

Aigemeen 
Op 16 maart 2015 is door Kiwa ISA Snort R v een bezoek gebracht aan de voetbalvelden van 
KVV Quick '20 te Oldenzaal. Jan Kiwa ISA Sport BV heeft het onderzoek 
uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden was het droog en ca. 8°C. 

Bestaande constructie voetbalvelden 
De constructieopbouw van beide velden is bepaald aan de hand van de keuringsrapporten bij aanleg 
uit 2004 en zijn voor beide velden gelijk. De constructieopbouw is als voigt: 

• Zandonderbouw - funderingdrainzand - dikte gemiddeld 400 mm; 
• lava-rubberfundering - dikte gemiddeld 75 mm; 
• Rubberingestrooide toplaag - constructieve dikte 40 mm. 

Constructiehoogte 
De constructiehoogte inclusief toplaag voldoet aan de constructienorm van minimaal 500 mm. 

Toplaag 
Aangezien het voornemen is om de toplaag bij de renovatie te vervangen is de kwaliteit van de 
kunstgrastoplaag niet specifiek beoordeeld op conditie (Iosse en open naden, vervuiling e.d.). 

Stabiliteit dynamische fundering 
Om de herbruikbaarheid van de lava-rubberfundering te bepalen is de huidige stabiliteit gemeten met 
het meetinstrument impulsator. Na het verwijderen van de toplaag is de indringing op twee plaatsen 
per meetpunt gemeten. De resultaten zijn als voigt: 

Me¡atp.lJnt: 1 ~. !il .5 .6 7 

VELO 3 - Meting indringing in mm. 8/7 8/8 7/7 8/8 7/7 7/7 7/7 

VELO 4 - Meting indringing in mm. 9/8 7/7 7/7 8/9 8/9 9/9 8/8 

De g-waarde bedraagt gemiddeld op beide velden ca. 97. 

Geconcludeerd kan worden dat de huidige lava-rubberfundering stabiel is en uniform over het geheie 
veld. 

Sporttechnische eigenschappen (indicatieff) 
Vanwege het uitgangspunt am de bestaande constructie met lava-rubber te handhaven zijn de huidige 
sporttechnische eigenschappen indicatief gemeten met meetinstrument Triple A. Met deze indicatieve 
waardes heeft Kiwa ISA Sport B. V. een oordeel gevormd over de dynamische werking die uitgaat van 
de huidige ongeroerde lava-rubberfundering. De meting is op vijf plaatsen per veld uitgevoerd op een 
nieuwe zandingestrooide kunstgrasmat en vergeleken met ervaringcijfers van zandingestrooide 
constructies op een harde fundering van lava. 

3 
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Schokabsorberend vermogen [%] 

37 

Energierestitutie [%] 

Meting VELD 4 41 45 45 47 43 

·Gemiddeld 44 

Op basis van bovenstaande meetresultaten is met ervaringscijfers en vergelijkingsmateriaal door 
Kiwa ISA Sport B.V. voor deze situatie indicatief beoordeeld dat de sporttechnische eigenschappen in 
de huidige stabiele toestand van de lava-rubberfundering gering tot matige invloed zullen uitoefenen op 
de nieuw aan te brengen rubberingestrooide toplaag. 

Het overzicht van de meetlocaties is hieronder per veld weergegeven. 

Aan deze meetwaardes kunnen geen rechten antleend worden in relatie tot het nieuw te bouwen 
vaetbalveld. De meetgegevens zijn enkel ter indicatie en bedoeld am de invloed vanuit de bestaande 
fundering in te kunnen schatten. 

4 
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MEETLOCA TIES VELD 3 

IQ, ·0 __ ~l~_, I . __ . __ 

MEETLOCATIES VELD 4 

:iI 
'I 
'- > 

Waterhuishouding 
Het functioneren van de waterhuishouding is visueel beoordeeld als goed. Er zijn geen problemen 
bekend en/of sporen aangetroffen die duidden op een verminderd waterafvoerend vermogen. 

Hoogteligging en vlakheid 
De hoogteligging en vlakheid van het veld zijn visueel beoordeeld. Er zijn visueel geen afwijkingen 
geconstateerd, Enkel de aansluiting van kunstgrasmat op de verhardingsstrook binnen de 
veldafrastering voldoet niet overal. Er dient rekening te worden gehouden met het 
herstellen / opnemen en opnieuw aanbrengen van de opsluitbanden en strekse rij tegels. 

Afmetingen 
De afmetingen van het veld zijn overgenomen uit het keuringsrapport bij aanleg en voldoen aan de 
reglementen van de KNVB. 

5 
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Overige bijzonderheden 
Op beide velden zijn de grondpotten van de cornervlaggen buiten de belijning gesitueerd. 
Poorten draaien naar binnen open en er is een 'stop' voor de poort aangebracht in de 
tegelverharding binnen de afrastering. Sij voorkeur de draairichting omdraaien of toepassen 
van trekveer. De 'stop' in de tegelstrook verwijderen. 

6 
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3 CONCLUSIE EN RENOVA TIEADVIES 

3.1 Fundering 

De aangetroffen fundering op beide velden bestaat uit lava-rubber in de gradering 0-8 mm in een dikte 
van gemiddeld 75 mm. Het materiaal is in de huidige situatie sterk gecompacteerd en stabiel. 

Foto's - fundering lava-rubber (zie ook de afdruk indringing kogel) 

De samenstelling van het materiaal is per veld geanalyseerd door het laboratorium van 
Kiwa ISA Sport BV op kwaliteit. Zie bijlage 1. Het materiaal bevat 4 a 5% rubber. Dit percentage 
betreft een gewichtspercentage in relatie tot het totale gewicht van het mengsel lava-rubber. 

Op basis van de beoordeling ter plaatse en de laboratoriumanalyse is door Kiwa ISA Sport BV 
geconciudeerd dat de bestaande lava-rubberfundatie voldoende stabiel is om te kunnen voldoen aan 
de normen die gesteid worden door FIFA en KNVB voor een traditioneel genormeerde 
kunstgrasvoetbalconstructie. 

Voorwaarde is dat de bestaande kunstgrastoplaag er zeer voorzichtig moet worden verwijderd zonder 
de bestaande stabiliteit van de lava-rubber te beïnvloeden. 
Het rijden van sporen, schranken en/of andere schade aan de fundering en/of vervuiling, dient te allen 
tijde voorkomen te worden. Eventuele schade en/of oneffenheden kunnen (handmatig) gerepareerd 
worden en opnieuw verdicht, al dan niet onder toevoeging van lava 0-3 of 1-4 mm. 
Geadviseerd wordt om de werkzaamheden uit te voeren onder continue voldoende licht vochtige 
omstandigheden. Ook nadat de mat is verwijderd dient de fundering voldoende vochtig te worden 
gehouden om o.a. ontmenging te voorkomen. 

De in de praktijk te behalen stabiliteit dient overal een indringing van kleiner of gelijk aan 10 mm te 
halen, conform testmethode ISA CN/C4.1. 

7 
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Het maaiveld zal in de nieuwe situatie niet tot nauwelijks verhoogd worden. 

Aanvullende voorwaarde bij hand having van de bestaande funderingen is dat de nieuw aan te brengen 
toplaag dient te bestaan uit een kunstgrasmat met een vezellengte van 60 mm welke ingestrooid is 
met zand en rubber. 

Nb. Het toepassen van een shockpad of foam of een kunstgrasmat zonder zandinfill is niet mogelijk. 

De verharding aan de binnenzijde van de veldafrastering dient waar nodig in verband met de vlakheid, 
opnieuw te worden gesteid. Er dient bij de aansluiting van de fundering/constructie extra aandacht te 
worden besteed aan het herstellen van de stabiliteit van de fundering ter plaatse van deze 
oppervlaktes! 

3.2 Onderbouw en constructiehoogte 

Op basis van de visuele beoordeling van de zandonderbouw en waterhuishouding is de 
zandonderbouw geschikt bevonden voor hand having in de nieuwe situatie. 
De laagdikte voldoet in samenhang met de huidige fundering aan de normering. 

Foto's - zandonderbouw 
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Datum 8 september 2015 
Verzenddatum 1 O SEP. 20?¡ 

Onderwerp Veld 4 vervanging toplaag kunstgrasveld Quick '20 
Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk UIT-15-07072 

Behandeld door 
Telefoonnummer 

Bijlage(n) 
- 

Geachte 

Op 9 juni hebben wij u een opdrachtbrief gestuurd voor de vervanging van de toplagen van veld 3 
en 4 bij voetbalvereniging Quick '20. Voor wat betreft veld 4 geldt dat de oplevering nog niet heeft 
plaatsgevonden. In deze brief leest u wat de consequenties hiervan zijn. 

Oplevering 
In de opdrachtbrief van 9 juni en tevens in bijbehorende aanbestedingsdocumenten is aangegeven 
dat de vervanging van de toplagen van voornoemde veld en op 14 augustus 2015 gereed en ge 
keurd diende te zijn, conform de daarin genoemde voorwaarden. Veld 4 wordt naar verwachting 
pas in week 37 opgeleverd. 

Boete 
Met deze brief wijzen wij u erop dat met de consequentie van het overschrijden van deze datum, is 
dat u gehouden bent een boete van € 500,- per dag te voldoen over de periode dat niet aan de 
gesteide voorwaarden in het bij de aanbestedingsdocumenten behorende Programma van Eisen 
150501 is voldaan. Deze boete zal worden ingehouden op de aanneemsom. Een en ander is 
vastgelegd in hoofdstuk 5 van dat Programma van Eisen. 

Tot slot 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact oonemen met: 

Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag bereikbaar op 

Me!J(riendelijke groet, 
nafn .. ki,et college van burgemeester en wethouders 
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Certificaat 

Op grand van de uitgevoerde keuringen door: 

Kiwa ISA Sport B.V. 
heeft NOC*NSF het genoegen te bevestigen dat de renovatie van de sportvloer: 

KUNSTGRAS VOETSALVELD 
TYPE: DOMO DURAFORCE 60M/16.5 

zoals is aangelegd bij: 

voetbalvereniging KVV. QUICK'20, veldnummer 3 te OLDENZAAL 

gerealiseerd door: 

SALLANDSE WEGENSOUW SV. 

voldoet aan de sporttechnische eisen en bijbehorende normen zeals gesteid door de 

KNVB 

Plaats en datum 

Arnhem, december 2015 

Namens NOC*NSF en de KNVS 

NTERNET 

www.nocnsf.nl 
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RAPPORT 

Projectgegevens 

Omschrijving keuring van de renovatie van een kunstgras voetbalveld 
sportvloertype : Domo Duraforce 60M/16.5 

Locatie Sportpark Vondersweijde, K.V.V. Quick'20, veld 3 te Oldenzaal 

Doel verkrijgen van een FIFA TWO STAR certificaat, beoordeling op kwaliteit vol gens 
NOC*NSF-normen (code NOCNSF-KNVB2-15, september 2010) en reglementen van 
de KNVB 

(""\''''drachtgever Gemeente Oldenzaal 
contactpersoon : 

Aannemer Sallandse Wegenbouw B.V. 
contactpersoon : 

Uitvoering Kiwa ISA Sport B.V. 
Afdeling Projectleiding 
projectleider 
telefoonnummer : 

Conclusie 

Het kunstgras voetbalveld voldoet onder de gemeten omstandigheden aan de normen van NOC*NSF 
betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en voldoet aan de reglementen van de KNVB 
onder voorbehoud van afgifte van het FIFA certificaat. 

._ 3 sectie amateurvoetbal van de KNVB acht het veld voorlopig van toepassing voor competitiewedstrijden, 
bekerwedstrijden en toernooien mits bij wedstrijden overtollig spelmateriaal buiten de uitlopen van het veld wordt 
gebracht en ten aanzien van het gebruik geen beperkende bepalingen worden opgelegd die in strijd zijn met de 
reglementen van de KNVB. Het FIFA certificaat voigt via de licentiehouder/aannemer van het geïnstalleerde 
sportvloertype. Een definitieve uitspraak voigt via de KNVB. 

De conciusie is gebaseerd op praktijkkeuringen, laboratoriumanalyses en de melding van de aannemer dat de 
onvolkomenheden (zie 'opmerkingen' pagina 3) zijn hersteld. 

Voorts is de conclusie gebaseerd op de afwijkende constructie, in verband met de ondergrond, zoals deze is 
overeengekomen tussen opdrachtgever en aannemer. 

Arnhem, 3 december 2015 

Kiwa,$port B.V. 

Projectnummer: 150701181 december 2015, pagina 1/13 
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Toelichting rapport 

In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van een kunstgras voetbalveld. 

De beoordeling van de constructie is gebaseerd op de toetsing van de onderbouw en fundatie aan de 
materiaaltechnische normen. De toplaag wordt getoetst door FIFA op het FIFA Quality Concept for Football Turf. 

%!~ 
ror de metingen die in het rapport gemerkt zijn met ~m'li is Kiwa ISA Sport B.V. geaccrediteerd door de RvA 

op basis van ISO/lEC 17025:2005 onder nummer L 417. Deze metingen zijn conform het 
FIFA Handbook of Test Methods January 2012 Edition uitgevoerd. De uitgevoerde opinies/interpretaties vermeid 
in dit rapport vallen buiten de scope van de accreditatie. 

De materiaaltechnische normen en de toplaag zijn ontleend aan het referentie-sportvloertype dat erkend is 
door de KNVB en voorkomt op de Sportvloerenlijst van NOC*NSF voor voetbal outdoor. 

In de praktijk worden de bouwlagen onderbouw en fundering gekeurd. De verwerkte materialen worden in het 
laboratorium beoordeeld op normen NOC*NSF. Materialen welke onder keur van Kiwa ISA Sport B.V. staan 
worden steekproefsgewijs onderzocht. 

Indien het gerealiseerde veld voldoet aan de normen van NOC*NSF ontvangt de opdrachtgever van 
Kiwa ISA Sport B. V. namens NOC*NSF en KNVB een certificaat. 

Projectnummer: 150701181 december 2015, pagina 2/13 
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Samenvatti n9 

Voetbalveld 
Type 
Opbouw 

kunstgras 
Domo Duraforce 60M/16.5 
- toplaag 
- fundering 

kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies 
lava/rubber (bestaand) 

- onderbouw n.v.t. 

In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van het kunstgras voetbalveld (veld 3) van K.V.V. Quick'20, gelegen op 
Sportpark Vondersweijde te Oldenzaal. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld en de opbouw 
daarvan aan de constructietechnische en materiaaltechnische normen. 

I" onderstaand overzicht staan alle onderdelen van de keuring vermeid. Indien een onderdeel is aangekruist, 
wordt daarover, bij opmerkingen, een toelichting gegeven. Onderdelen welke niet zijn aangekruist, voldoen aan 
de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB. 

[8l Conditie * D Conditie * 

D Afmetingen D Stabiliteit 

D Laagdikte . 

D Materiaal 

• conditie is de algemene staat van het veld en de aanleg 

Opmerkingen: 

Tijdens de eindkeuring is geconstateerd dat de volgende onvolkomenheden hersteld dienen te worden: 
- de losse naden dienen te worden geplakt; 
- de lichte slinger in de belijning dient te worden verwijderd. 

De aannemer heeft schriftelijk, d.d. 19 november 2015, bevestigd dat genoemde onvolkomenheden hersteld zijn. 

Tijdens wedstrijden onder auspiciën van de KNVB dienen de uitlopen vrij te zijn van obstakels. De vereniging is 
verantwoordelijk voor de naleving hiervan. 

Projectnummer: 150701181 december 2015, pagina 3/13 



RAPPORT 

Keuring toplaag 

Locatie 
Materiaal 
Datum 

Sportpark Vondersweijde, K.V.V. Quick'20, veld 3 te Oldenzaal 
kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies 
23 oktober 2015 (droog, ca. 11°C) 
zandvulling: 12 augustus 2015 (droog, ca. 25°C) 

"înditie onvolkomenheden diverse aspecten 

Afmetingen volgens reglementen reglementen 

Conclusie 

voldoet na aanpassing 

volda'et 

voldoet 

De toplaag voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB indien de 
onvolkomenheden hersteld zijn. 

Opmerkingen: - de lasse naden dienen te worden geplakt; 
- de lichte slinger in de belijning dient te worden verwijderd. 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

Conditie 

Kleur belijning 

.¥~~~ìJ'in{ 

Naden 

wit 

geen open naden 

Belijning volledig, lichte slinger in de belijning 

Hekwerk hekwerk is bestaand 

Vlakheid 

"esultaat geen oneffenheden 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

Laagdikte zandvulling [mm] 

'1("";'-<" }ils" 3 ô 

Resultaten 9 10 9 8 11 10 

~;''::',..,\ 

~~ Balstuit (verticaal) [m] ~¡~I¡~li 

~{2 9' q 

0.79 0.76 0.75 0.73 0.72 0.76 Resultaten 

~~ Balrol vermogen [m] ~:~~w 
3· 

Resultaten 7.6 7.3 6.9 6.8 6.8 6.8 

,.-;. 

~~ Stroefheid (torsie) [Nm] ¡"liN A'JAtW 

::3 A.' ''''''5'' .,; . .6-'; 

Resultaten 37 36 38 38 37 36 
,ey¡~ 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

3 66.8 38 10.0 36 

5 64.5 39 10.0 37 

9 66.2 36 10.0 37 

63.9 40 9.5 36 

66.0 39 10.0 37 

64.7 38 10.0 37 

19 65.3 38 10.0 38 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

Hoogteligging [mm] 

A1 D1 E1 B1 

D2 E2 A2 B2 C2 

D3 E3 A3 B3 C3 

D4 E4 

D5 E5 

A4 B4 

A5 B5 C5 

D6 E6 A6 B6 C6 

E7 D7 A7 B7 

E' 

1498 1470 1410 1461 1490 

:1487 < 

1404 1453 1487 

402 :1452 ¡J4Z~ 

1453 1403 1450 1482 

¡·1145?, 1492 ;1~ß~. :'(~:,' 

7 1490 1465 1403 1448 1491 

14§1 1404. 1453 1486 

Grootste afwijking 7 9 6 8 7 
, 

82 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

clubhuis 

s 

x x 

x 

x x 

Opmerkingen: er zijn diverse onvolkomenheden geconstateerd. 

Legenda 
+1- : oneffenheid 
X : lasse naad 
II : open naad 
p : plooi 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

Afmetingen [ml ,~\ 
~~ 

IISIIII 
AvAlo,1 ~ 

~~----.---...-----~ I 

clubhuis 

speelveld: 100 x 64 

zijuitlopen: 4,00 

achteruitlopen: 4,00 

Dug-out 

Dug-out 

0,10-0,12 

~ ~ 
,n 

'_'_'--~-'-~----'----'-~----:--5-0 -+---¡-,oo--¡---'---g-. .oo 

16,50 

Opmerkingen: geen 
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RAPPORT 

Keuring fundering 

Locatie 
Materiaal 
Datum 

Sportpark Vondersweijde, K.V.V. Quick'20, veld 3 te Oldenzaal 
lava/rubber (bestaand) 
4 augustus 2015 (regenachtig, ca. 18°C) 

. , 
Resultaten Nortnen Beoordèling 

Conditie valgens narm diverse aspecten valdaet 

> 
.dakheid. oneffenh~den :5 7mm voldoet na aanpassing 

Indringing 12 mm :5 12 mm voldaet aan het advies 
Stabiliteit 

Vertraging 61 g geen norm n.v.t. 

~ 
baagqikte. 7Qmm geeri harm voldoet aan advies 

Conclusie 

De fundering voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan het advies van Kiwa ISA Sport B.V. indien de 
oneffenheden zijn verwijderd. 

"pmerkingen: geen 
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RAPPORT 

Meetresultaten fundering 

Conditie 
'-'., 

Uniformiteit uniform 

'akheid 

Qneffenl1ed~iî (ii~têkehing pagiri~ 1.3) 
i. • -",' • 

Stabiliteit Laagdikte 
ci( 

Vßrtragi'ng :t 
-~i'c'4"·' c :,'.}i!:'":.7! -. ": ';- .. 

[g] 

12 61 70 

76 70 }< ,.: '; i'\, 

3 12 61 85 

62' 

62 70 

57 70 
.' 

7 12 63 70 

70 

65 

65 

11 13 59 65 

'59, ;1. '80;, 

Gemiddeld 12 61 70 
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RAPPORT 

Meetresultaten fundering 

_.Jbhuis 

0-9 

Legenda 
+/- : oneffenheid 

Opmerkingen: er is een oneffenheid geconstateerd. 
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BIJLAGE 

Laboratoriumanalyses 

instrooirubber 
instrooizand 
kunstgras 
geovlies 

kivua 
Partner for progress 



LABORA TORIUMRAPPORT kiuva 
Partner for progress 

Materiaal 
Sport 
Sportpark 
Vereniging 
Veld 
Plaats 
Opdrachtgever 
Productnaam 
Referentiedatum 

• instrooirubber 
• voetbal 
• Vondersweijde 
• 'r0/V Quick '20 
·3 

Analysenummer • 2015080231 
Datum . 11 November 2015 
Projectnummer . 150701181 

Kleur 
Vorm 
Korrelafmeting 
Slijtvastheid 
TGA 

Organisch 
Anorganisch 

volumegewicht losgestort 

• Oldenzaal 
• Gemeente Oldenzaal 

• DOM-Domo Duraforce 60M/16.5 
• 28-8-2014 

>= 95% zwart [MN/KO.1] 
Korrelverdeling [EN 933-1] 

A2 [EN 14955] 

0.800-2.5 mm [EN 933-1] <8 mm 100 % 
98 % [ISO 5074] < 5.6 mm 100 % 

<4mm 100 % 
66 % < 3.35 mm 100 % 
34 % < 3.15 mm 100 % 
0.420 g/cm3 [EN '1097·3] < 2.5 mm 95 % 

<2.0 mm 76 % 
< 1.6 mm 54 % 
< 1.25 mm 34 % 
< 1.0 mm 18 % 
< 0.800 mm 6 % 
< 0.630 mm 1 % 
< 0.500 mm O % 
< 0.315 mm O % 
< 0.200 mm O % 
< 0.063 mm O % 

Korrelverdelingsdiagram 
100 

80 

Ê 
::::J 
.£. 60 ~ o .... 
QI 
QI 
N 40 ... o o c 

20 

o~--------------~~-------------------------------------------- 
0.063 0.200 0.315 0.500 0.630 0.800 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 3.35 4 

Zeefmaat (mm) 
5.6 8 

* = valdoet niet 

Conclusie: Een monster instrooirubber dat voor de uitgevoerde testen voldoet 
aan de referentie DOM-Domo Duraforce 60M/16.5. 

www.kiwa·isa.-sport.com Kiwa ISA Sport SN. 
Papendallaan 7 . Postbus 721 . 6800 AS Arnhem . Telefoon (026)483 46 37 . 
Fax (026) 48346 30 . E·mail. info isa·sport@kiwa.nl 



LABORA TORlUMRAPPORT kiwa 
Partner for progress 

Materiaal 
Sport 
Sportpark 
Vereniging 
Veld 
Plaats 
Opdrachtgever 
Productnaam 
Referentiedatum 

• instrooizand 
• voetbal 
• Vondersweijde 
• KVV Quick '20 
·3 

Analysenummer . 2015080232 
Datum • 11 November 2015 
Projectnummer • 150701181 

Vorm 
Korrelafmeting 
volumegewicht losgestort 

• Oldenzaal 
• Gemeente Oldenzaal 
• DOM-Domo Duraforce 60M/16.5 
• 28-8-2014 

C2 [EN 14955] 
Korrelverdeling [EN 933-1] 

0.315-1.0 mm [EN 933·1] 

1.587 g/cm3 [EN 1097·3] <8 mm 100 % 
< 5.6 mm 100 % 
<4 mm 100 % 
< 3.35 mm 100 % 
< 3.15 mm 100 % 
< 2.5 mm 100 % 
< 2.0 mm 100 % 
< 1.6 mm 100 % 
< 1.25 mm 99 % 
< 10 mm 93 % 
< 0.800 mm 79 % 
< 0.630 mm 56 % 
< 0.500 mm 31 % 
<0.315mm 5 % 
< 0.200 mm 1 % 
< 0.063 mm O % 

Korrelverdelingsdiagram 
100 

80 

Ê 
:::I 
.£. 60 
~ ... 
Cl> 
Cl> 
N 40 o o c 

20 

o~~~~-------------------------------------------------------- 
0.063 0.200 0.315 0.500 0.630 0.800 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 3.35 4 

Zeefmaat (mm) 
5.6 8 

* = voldoet nie! 

Conclusie: Een monster instrooizand dat voor de uitgevoerde testen voldoet aan 
de referentie DOM-Domo Duraforce 60M/16.5. 

WV{W.ki'lla-is,a-sport.CO!ll Kir'a iSA Sport B.V. 
Papendallaan7' Postbus 721 ·6800 AS Arnhem' Tèlefoon (026)4834637· 
¡;:ax_(026J4~3 4.6 .3Ò.· E-m.ail •. info isa._sport@ki~¡¡ I'll 



Materiaal 
Sport 
Sportpark 
Vereniging 
Veld 
Plaats 
Opdrachtgever 
Productnaam 
Referentiedatum 

LABORA TORIUMRAPPORT kivva 
Partner for progress 

: kunstqras (groen) 
: voetbal 
: Vondersweijde 
: 'r0N Quick '20 
:3 
: Oldenzaal 
· Gemeente Oldenzaal 
· DOM-Domo Duraforce 60M/16.5 
· 28-08-2014 

Analysenummer : 2015080229 
Datum : 11 November 2015 
Projectnummer 150701181 

eonditie [MWK7.6] 

Kleur 
vezelA 
vezel B 

Vorm 
vezel A 
vezel B 

Aantal steken per oppervlakte 
vezelA 
vezel B 

Aantal vezels per steek 
vezelA 
vezel B 

ose analyse vezel A 
Vorm 

Onset piek 1 
Onset piek 2 

ose analyse vezel B 
Vorm 

Onset piek 1 
Onset piek 2 

Gewicht 
Gewicht vezel per oppervlakte 
vezelA 
vezel B 

Gewicht vezel totaal per 
oppervlakte 
Vezelgewicht totaal vezel A + 
B 
Vezelgewicht vezel A 
Vezelgewicht vezel B 
Vezellengte 
vezelA 
vezel B 

Vezeluittrekkracht 
Waterdoorlatendheid 

* = valdoe! niet 

gelijkmatig, goede 
vezelverankering 

[MN/KO.l1 

licht qroen 
donker groen 

[MN/K7.4] 

recht, niet gefibrilleerd 
recht, niet gefibrilleerd 

10008 
10008 

tufts/m2 
tufts/m2 

[ISO 1763] 

2x3 
2x3 

[ISO i1357-3] 

komt overeen met de 
referentie 
82 oC 
119 oC 

[ISO 11357-3j 

komt overeen met de 
referentie 
85 oC 
118 oC 
3010 g/m2 [MN/K3.2j 

855 g/m2 
837 g/m2 
1692 91m2 

12927 dtex [MN/K3.2] 

6546 dtex [MN/K3.2] 

6381 dtex [MN/K3.2] 

¡MN/K1.i] 

62 mm 
62 mm 
41 N [ISO 4919] 

1919 mm/uur [MNIWAU] 

Conclusi=: Een monster kunstgras (qroen) dat voor de uitgevoerde testen voldoet 
san de referentie DOM-Domo Duraforce 60M/16.5. 

www.kiwa-isacsport.com Kiwa ISA Sport B.V. 
Papendaüaan 7 . Postbus 7?1 : 6800 AS Arnhem· Telefoon (026)483 4637· 
Fax (026) 483 49 30 . E-mail; info.isa-sport@kiwa,nl 



ABORA TORIUMRAPPORT kiuva 
Partner for progress 

Materiaal · geovlies 
Sport • voetbal 
Sportpark · Vondersweijde 
Vereniging • KVV Quick '20 
Veld ·3 
Plaats • Oldenzaal 
Opdrachtgever · Gemeente Oldenzaal 

Kleur grijs [MN/KO.l1 

Structuur poreus [EN 14955] 

Dikte geovlies 0.29 mm [MN/K1.1] 

Gewicht geovlies 136 g/m2 [EN 430] 

Stijfheid geovlies plaat [MN/K5.2] 

Waterdoorlatendheid > 600 ml/min [MN/WA1.l] 

Analysenummer • 2015080230 
Datum • 21 August 2015 
Projectnummer 150701181 

Normcode 
Normversie 

NOCNSF-M11.a 
april2005 

* = voldoet niet 

Conclusie: Een monster geovlies dat voor de uitgevoerde testen voldoet aan de 
norm NOCNSF-M11.a. 

www:kiwa-¡sa-sport.com Kiwa IS~ Sport s.v . 
. P¡¡~eJldalla~n7 . Postbus 721 ·6800 AS Arnhem' Telefoon (026)483 46 37 . 
Fax (026) 483 46 3Q . E-máil: info.isa-~port@kiwa.nl 
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RAPPORT 

sporttechnische keuring 
kunstgras voetbalveld 

Sportpark Vondersweijde 
K.V.V. Quick'20, veld 4 

te Oldenzaal 

januari 2016 



RAPPORT 

Projectgegevens 

Omschrijving keuring van de renovatie van een kunstgras voetbalveld 
sportvloertype : Domo Duraforce 60M/16.5 

Locatie Sportpark Vondersweijde, K.V.V. Quick'20, veld 4 te Oldenzaal 

Doel verkrijgen van een FIFA TWO STAR certificaat, beoordeling op kwaliteit volgens 
NOC*NSF-normen (code NOCNSF-KNVB2-15, september 2010) en reglementen van 
de KNVB 

Opdrachtgever Gemeente Oldenzaal 
contactpersoon : 

Opdrachtgever Sallandse Wegenbouw R \I 
contactpersoon . 

Uitvoering Kiwa ISA Sport B.V. 
Afdeling Projectleiding 
projectleider 
telefoonnummer : 

Conclusie 

Het kunstgras voetbalveld voldoet onder de gemeten omstandigheden aan de normen van NOC*NSF 
betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en voldoet aan de reglementen van de KNVB 
onder voorbehoud van afgifte van het FIFA certificaat. 

[ ectie amateurvoetbal van de KNVB acht het veld voorlopig van toepassing voor competitiewedstrijden, 
bekerwedstrijden en toernooien mits bij wedst. :!den overtollig spelmateriaal buiten de uitlopen van het veld wordt 
gebracht en ten aanzien van het gebruik geen beperkende bepalingen worden opgelegd die in strijd zijn met de 
reglementen van de KNVB. Het FIFA certificaat voigt via de licentiehouder/aannemer van het geïnstalleerde 
sportvloertype. Een definitieve uitspraak voigt via de KNVB. 

De conclusie is qebaseero'op praktijkkeuringen, laboratoriumanalyses en de melding van de aannemer dat de 
onvolkomenheden (zie 'o}merkingen' pagina 3) zijn hersteld. 

Voorts . conclusie lebaseerd op de afwijkende constructie, in verband met de ondergrond, zoals deze is 
oy reengekome tl'~ -4n opdrachtgever en aannemer. 

Arnhem, 7 januan ;:,_",,', ti 

Kiwa ISA Sport 8/'1. 
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RAPPORT 
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BIJLAGE: laboratoriumanalyses 

Toelichting rapport 

In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van een kunstgras voetbalveld. 

De beoordeling van de constructie is gebaseerd op de toetsing van de onderbouw en fundatie aan de 
materiaaltechnische normen. De toplaag wordt getoetst door FIFA op het FIFA Quality Concept for Football Turf. 

~~ 
de metingen die in het rapport gemerkt zijn met ¡mill is Kiwa ISA Sp01 B.V. geaccrediteerd door de RvA 

op basis van ISO/lEC 17025:2005 onder nummer L 417. Deze metingen zijn conform het 
FIFA Handbook of Test Methods January 2012 Edition uitgevoerd. De uitgevoerde opinies/interpretaties vermeid 
in dit rapport vallen buiten de scope van de accreditatie. 

De materiaaltechnische normen en de toplaag zijn ontleend aan het referentie-sportvloertype dat erkend is 
door de KNVB en voorkomt op de Sportvloerenlijst van NOC*NSF voor voetbal outdoor. 

In de praktijk worden de bouwlagen onderbouw en fundering gekeurd. De verwerkte materialen worden in het 
laboratorium beoordeeld op normen NOC*NSF. Materialen welke onder keur van Kiwa ISA Sport B.V. staan 
worden steekproefsgewijs onderzocht. 

Indien het gerealiseerde veld voldoet aan de normen van NOC*NSF ontvangt de opdrachtgever van 
Kiwa ISA Sport B.V. namens NOC*NSF en KNVB een certificaat. 
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RAPPORT 

Samenvatting 

Voetbalveld 
Type 
Opbouw 

kunstgras 
Domo Duraforce 60M/16.5 
- toplaag 
- fundering 

kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies 
lava/rubber (bestaand) 

- onderbouw n.v.t. 

In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van het kunstgras voetbalveld (veld 4) van K.V.V. Quick'20, gelegen op 
Sportpark Vondersweijde te Oldenzaal. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld en de opbouw 
daarvan aan de constructietechnische en materiaaltechnische normen. 

In .derstaand overzicht staan alle onderdelen van de keuring vermeid. Indien een onderdeel is aangekruist, 
wordt daarover, bij opmerkingen, een toelichting gegeven. Onderdelen welke niet zijn aangekruist, voldoen aan 
de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB. 

[8J Conditie * D Conditie * 

'Œ] Hoogteligging . []Vlakh.eid 

D Afmetingen D Stabiliteit 

D Materiaal 

• conditie is de algemene staat van het veld en de aanleg 

Opmerkingen: 

De keuring van de onderbouw maakte geen onderdeel uit van de opdracht voor dit project. Derhalve doet 
Kiwa ISA Sport B.V. geen uitspraken over de duurzaamheid van de constructie. 

Tijdens de eindkeuring is geconstateerd dat de volgende onvolkomenheden hersteld dienen te worden: 
- de plooien dienen te worden verwijderd; 
- de lange vezels dienen te worden geknipt. 

De aannemer heeft schriftelijk, d.d. 15 december 2015, bevestigd dat genoemde onvolkomenheden hersteld zijn. 

Tijdens wedstrijden onder auspiciën van de KNVB dienen de uitlopen vrij te zijn van obstakels. De vereniging is 
verantwoordelijk voor de naleving hiervan. 
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RAPPORT 

Keuring toplaag 

Locatie 
Materiaal 
Data 

Sportpark Vondersweijde, K.V.V. Quick'20, veld 4 te Oldenzaal 
kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies 
23 november 2015 (droog, ca. 2°C); 23 oktober 2015 (droog, ca. n°C) 
zandvulling: 10 september 2015 (droog, ca. 1rC) 

Conditie onvolkomenheden diverse aspecten voldoet na aanpassing 

• Afmetingen volgens reglementen reglementen voldoet 

Conclusie 

De toplaag voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB indien de 
onvolkomenheden hersteld zijn. 

Opmerkingen: - de plooien dienen te worden verwijderd; 
- de lange vezels dienen te worden geknipt. 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

Conditie 

Ulliformiteit 
uniform; 

- de kunst 

Kleur belijning wit 

Naden geen open naden 

l ,bting 

volledig Belijning 

Hekwerk hekwerk is bestaand 

Vlakheid 

~.~.:;ultaat geen oneffenheden 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

Laagdikte zandvulling [mm] 
";". . i1,,:' 

.MeetlQèatiès<~, ' ' 
ft:·'$,~( :: \~~i" ~ , " ~"~'" ;~,. , 
¡ 

2 ' 3 4 

. Resultaten 10 11 12 10 8 10 

;;3c'\ 

B I t "( t" I) ~~ a s uìt ver rcaa [m] ~;~111,iì 

Resultaten 0.78 0.73 0.74 0.72 0.71 0.73 

~~ Balrol vermogen [m] ~;~llw 

Resultaten 7.1 7.2 6.9 7.1 6.9 6.9 

" " ~~ Stroefheid (torsle) [Nm] ¡I~III,¡ HvA,oIIl 

t Resultaten 34 35 

4 j;,~ 

35 34 36 37 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

65.0 10.0 38 

3 65.4 37 10.0 

39 

38 

5 66.1 34 10.0 

7 63.1 33 10.0 

38 

36 

37 

15 63.9 35 9.5 37 

17 64.2 32 9.5 38 

36 10.0 

Projectnummer: 150701182 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

Hoogteligging [mm] 

A1 81 

A2 82 

A3 83 

A4 84 

A5 85 

A6 86 

A7 87 

E1 

C2 

C3 

01 

02 E2 

C5 

C6 

03 E3 

04 E4 

05 E5 

06 E6 

E7 07 

1487 1452 

E 

1410 1450 1493 

1458 1414 1464 1493 

'~'J~~- , .:>,": .. '., .... 
,')457 14;~1 

7 1499 1473 1412 1460 1495 

",.''6 
f1~1 

Grootste afwijking 10 13 5 10 7 
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RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

p 

--p 

Opmerkingen: er zijn diverse plooien geconstateerd. 

Legenda 
+1- : oneffenheid 
X : lasse naad 
II : open naad 
p : plooi 

Projectnummer: 150701182 januari 2016, pagina 9/13 



RAPPORT 

Meetresultaten toplaag 

;' 

speelveld: 100 x 64 

zijuitlopen: 4.00 

achteruitlopen: 4.00 

40.32 

'" 4:J vi 

~~~~5.0 

16,50 

_, clubhuis 

Opmerkingen: geen 
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RAPPORT 

Keuring fundering 

Locatie 
Materiaal 
Datum 

Sportpark Vondersweijde, K.V.V. Quick'20, veld 4 te Oldenzaal 
lava/rubber (bestaand) 
4 augustus 2015 (regenachtig, ca. 18°C) 

diverse aspecten voldoet 

Indringing 12 mm ~ 12 mm voldoet aan advies* 
Stabiliteit 

Vertraging 60 g geen norm n.v.t. 

, gemiddeld voldoet de stabiliteit aan de norm van NOC'NSF, echter een individuele meting voldoet niet. 

Conclusie 

De fundering voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan het advies van Kiwa ISA Sport B.V. indien de 
oneffenheden hersteld zijn. 

tIerkingen: geen 
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RAPPORT 

Meetresultaten fundering 

Conditie 

Uniformiteit uniform 

Stabiliteit 

11 11 59 

. Gemiddeld 12 60 

Projectnummer: 150701182 

Laagdikte 

85 

90 

80 

65 

75 

80 
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RAPPORT 

Meetresultaten fundering 

Legenda 
+/- : oneffenheid Opmerkingen: er zijn twee oneffenheden geconstateerd. 

werkingang 
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BIJLAGE 

Laboratoriumanalyses 

instrooirubber 
instrooizand 
kunstgras 
geovlies 

kiwa 
Partner for progress 



LA BORA TORIUMRAPPORT kivva 
Partner for progress 

Materiaal 
Sport 
Sportpark 
Vereniging 
Veld 
Plaats 
Opdrachtgever 
Productnaam 
Referentiedatum 

• instrooirubber 
· voetbal 
• Vondersweijde 
• KW Quick '20 
·4 

Analysenummer • 2015090231 
Datum • 11 November 2015 
Projectnummer . 150701182 

Kleur 
Vorm 
Korrelafmeting 
Slijtvastheid 
TGA 
Organisch 
Anorganisch 

volumegewicht losgestort 

· Oldenzaal 
· Gemeente Oldenzaal 
· DOM-Domo Duraforce 60M/16.5 
· 28-8-2014 

>= 95% zwart [MN/KO.1] 
Korrelverdeling [EN 933-1] 

A2 [EN 14955] 

0.800-2.5 mm [EN 933-1] <8 mm 100 % 
99 % [ISO 5074J < 5.6 mm 100 % 

<4mm 100 % 
64 % < 3.35 mm 100 % 
36 % < 3.15 mm 100 % 
0.420 g/cm3 [EN 1097-3] < 2.5 mm 94 % 

< 2.0 mm 74 % 
< 1.6 mm 52 % 
< 1.25 mm 31 % 
< 1.0 mm 16 % 
< 0.800 mm 5 % 
< 0.630 mm 1 % 
< 0.500 mm O % 
< 0.315 mm O % 
< 0.200 mm O % 
< 0.063 mm O % 

Korrelverdelingsdiagram 
100 

80 

Ê 
:::l 
.!::!.. 60 ~ o - GI s 40 o o c 

20 

o~--------------~~-------------------------------------------- 
0.063 0.200 0.315 0.500 0.630 0.800 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 3.35 4 

Zeefmaat (mm) 
5.6 8 

* = voldoet niet 

Conc!usie: Een monster instrooirubber dat voor de uitgevoerde testen voldoet 
aan de referentie DOM-Domo Duraforce 60M/16.5. 

www.kiw¡¡-isa-sport.com Kiwa ISA Sport B.V. 
Papendallaan 7 . Postbus 721 . 6800 AS Arnhem Teleteen (026)483 46 37 . 
Fax (026) 483 4630· E-mait info.isa-sport@kiwa.nl ." 



Materiaal 
Sport 
Sportpark 
Vereniging 
Veld 
Plaats 
Opdrachtgever 
Productnaam 
Referentiedatum 

LABORA TORiUMRAPPORT kivva 
Partner for progress 

Analysenummer • 2015090230 
Datum • 11 November 2015 
Projectnummer • 150701182 

• kunstgras (groen) 
• voetbal 
• Vondersweijde 
• KVV Quick '20 
·4 
• Oldenzaal 
• Gemeente Oldenzaal 
• DOM-Domo Duraforce 60M/16.5 
• 28-08-2014 

eonditie [MN/K7.SI 

Kleur 
vezel A 
vezel S 

'orm 
vezelA 
vezel S 

Aantal steken per oppervlakte 
vezelA 
vezel S 

Aantal vezels per steek 
vezelA 
vezel S 

ose analyse vezel A 
Vorm 

Onset piek 1 
Onset piek 2 

ose analyse vezel B 
Vorm 

Onset piek 1 
Onset piek 2 

3ewicht 
Gewicht vezel per oppervlakte 
vezel A 
vezelS 

Gewicht vezel totaal per 
oppervlakte 
Vezelgewicht totaal vezel A + 
B 
Vezelgewicht vezel A 
Vezelgewicht vezel B 
Vezellengte 
vezel A 
vezel S 

Vezeluittrekkracht 
Waterdoorlatendheid 

* = voldoet niet 

gelijkmatig, goede 
vezelverankering 

[MN/KO.1] 

licht groen 
danker groen 

[MN/K7.4] 

recht, niet gefibrilleerd 
recht, niet gefibrilleerd 

9846 tufts/m2 
9846 tufts/m2 

[ISO 1763] 

2x3 
2x3 

[ISO 11357 -3J 

kamt overeen met de 
referentie 
83 o C 
118 o C 

[ISO 11357-3] 

kamt overeen met de 
referentie 
83 oC 
118 oC 
2853 g/m2 [MN/K3.2] 

800 g/m2 
791 g/m2 
1591 g/m2 

12828 dtex [MN/K3.2] 

6483 dtex [MN/K3.2] 

6345 dtex [MN/K3.2] 

[MN/KU) 

59 mm 
59 mm 
39 N PSO 4919] 

1697 mm/uur [MNIWA1.1] 

- , Conclusie: Een monster kunstgras (groen) dat voor de uitgevoerde testen voldoet 
~an de referentie DOM-Domo Duraforce 60M/16.5. 

www.kiwa-isa-sport:èom Kiwa ISA Sport B.V. 
Papendallaan 7 . Postbus 721 . 6800 AS Arnhem' Telefóon (026)48346 37 . 
Fax (Q26) 483 46 30·' E-rnañ: info.isa-sport@kiwa.nl 



LABORA TORIUMRAPPORT 

kiuva 
Partner for progress 

Materiaal 
Sport 
Sportpark 
Vereniging 
Veld 
Plaats 
Opdrachtgever 
Productnaam 
Referentiedatum 

• instrooizand 
• voetbal 
· Vondersweijde 
• KVV Quick '20 
·4 

Analysenummer • 2015090232 
Datum • 11 November 2015 
Projectnummer • 150701182 

Vorm 
Korrelafmeting 
volumegewicht losgestort 

• Oldenzaal 
• Gemeente Oldenzaal 
• DOM-Domo Duraforce 60M/16.5 
• 28-8-2014 

C2 [EN 14955] 
Korrelverdeling lEN 933-1] 

0.315-1.0 mm [EN 933-1] 

1.561 g/cm3 [EN 1097-3] <8 mm 100 % 
< 5.6 mm 100 % 
<4 mm 100 % 
< 3.35 mm 100 % 
<3.15mm 100 % 
< 2.5 mm 100 % 
< 2.0 mm 100 % 
< 1_6 mm 100 % 
< 1.25 mm 99 % 
< 1.0 mm 97 % 
< 0.800 mm 86 % 
< 0.630 mm 61 % 
< 0.500 mm 30 % 
< 0.315 mm 2 % 
< 0.200 mm a % 
< 0.063 mm a % 

Korrelverdelingsdiagram 
100 

80 

Ê 
::s 
~ 60 
~ - QI 
QI 
N 40 ... o o c 

20 

o~----===------------------------------------------------------- 
0.063 0.200 0.315 0.500 0.630 0.800 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 3.35 4 

Zeefmaat (mm) 
5.6 8 

* = voldoet nie! 

Conclusie: EArl ,,;,:onster instrooizand dat voor de uitgevoerde testen voldoet aan 
de referentie DOM-Domo Duraforce 60M/16.5. 

www.kiwa-isa-sport.com Kiwa ISA Sport B.V. 
Pal(~n~a"aan 7 ' -fastbus 721 • 6800 AS Arnhem' Telefôan (026)483 46 37 . 
Pax t026) 483 46 ;3;9" E-mail.infòjsa-spait@~iwa.nl 



LABORA TORlUMRAPPORT 

kivva 
Partner for progress 

Materiaal • geovlies 
Sport • voetbal 
Sportpark • Vondersweijde 
Vereniging • KVV Quick '20 
Veld ·4 
Plaats • Oldenzaal 
Opdrachtgever • Gemeente Oldenzaal 

Kleur 9rijs [MN/KO.1] 

Structuur poreus [EN 14955] 

Dikte geovlies 0.32 mm [MN/Ki.1] 

Gewicht geovlies 129 91m2 [EN 430] 

Stijfheid geovlies plaat [MN/K5.2] 

Waterdoorlatendheid > 600 ml/min [MNIWA1.1] 

Analysenummer • 2015090233 
Datum • 29 September 2015 
Projectnummer 150701182 

Normcode 
Normversie 

NOCNSF-M11.a 
april2005 

* = voldoet niet 
Conclusie: Een monster geovlies dat voor de uitgevoerde testen voldoet aan de 

norm NOCNSF-M11.a. 

.wwwJ<iwa-isa-sportcom Kiwa ISA Sport B.V. 
:Papen~allaar11 . Postbus 721 ·6800 AS Am,hem . Telefeen (026)4834637 . 
Fax (026) 483 46 30 . Ë.rnait ihfo.isa-sport@kiwa.nl . . 
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Req.nr.: 

I;": '; ';"J{nsn 2 2 JAN, 2016 

Recht van opstal sportaccommod~~-~--- 
(Kunstgrasveld 2 aan de Primulastraat 15, te Oldenzaal) 

Datum: 15 januari 2015 
Status: Concept 

1. Stichting Trainingsfonds RKSV Quick '20, statutair gevestigd te Oldenzaal, te dezen kantoor 
houdende aan de Gasthuisstraat 19 7571 CC te Oldenzaal, ingeschreven in het handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer 41028511, te dezen 
vertegenwoordigend door de bevoegde functionarissen en als zodanig deze stichting vertegen 
woordigend, hierna te noemen: "de opstaller" of "de stichting" 

en 

2. De gemeente Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD te Oldenzaal, te dezen vertegenwoordigd door 
de teamleider vastgoed ingevolge het bepaalde in het Mandaatbesluit Oldenzaal 2013, d.d. januari 
2013, nr. INTB-12-00446, het Ondermandaatbesluit Oldenzaal2007, d.d. [anuari 2013 december 
en het Mandaatreglement burgemeester en college 2013 en gerechtigd tot het vertegenwoordigen 
van de gemeente inzake zakelijke rechten met betrekking tot onroerende zaken, hiema aangeduid 
als "de gemeente" of "de eigenaar"; 

hierna gezamenlijk aan te dulden als "partijen" of ieder afzonderlijk als "partij"; 

overwegen dat: 
• de stichting voor eigen rekening een kunstgrasveld op voetbalveld 2 (artikel 1 lid 1) van de sportac 

commodatie gerealiseerd heeft en de ondergrond in eigendom is bij de gemeente Oldenzaal. Voor de 
rechtszekerheid van het veld maken de partijen deze overeenkomst op; 

• Oat de gemeente en voetbalvereniging Quick '20 overeengekomen zijn de aanleg, het beheer en 
onderhoud van voetbalveld 2 onder te brengen bij de Stichting Trainingsfonds RKSV Quick'20; 
Daarom zal de (mondelinge) gebruikersovereenkomst met betrekking tot veld 2, gesloten tussen 
de gemeente en de voetbalvereniging Quick '20, met wederzijds goedvinden worden beëindigd. 

• Oat de gemeente en de Stichting Trainingsfonds RKSV Quick '20 zijn overeengekomen dat de 
gemeente haar eigendom zoals genoemd onder artikel 1 ten bate van de stichting zal bezwaren 
met een recht van opstal. 

en komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Recht van opstal 
1. Het opstalrecht omvat het recht am op grand van de gemeente een kunstgrasveld met toebeho 

ren(tegelpad, hekwerk en verlichting) te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden, te ver 
wijderen en eventueel te vernieuwen. Het voetbalveld 2 wordt hierna "de opstal" genoemd en zoals 
in arcering is aangeduid op de aangehechte situatieschets, d.d.20-10-2015 met nummer 15.078 (bij 
lage 1). 

2_ Het opstalrecht komt ten laste van de perce len kadastraal bekend als gemeente Oldenzaal, seetie, 
nummers, met een oppervlakte van 7890m2, hierna te noemen: "de onroerende zaak". 

3. Voor zover hiervan niet wordt afgeweken, is titel 8 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek op deze 
overeenkomst van toepassing, 

Artikel 2 Kosten en retributie 
1. Kosten van het vestigen van het opstaJrecht komen voor rekenínq van de eigenaar. Deze kosten 

bestaan uit de notariskosten, het kadastraal recht en eventuele inmeetkosten. 
2. De eigenaar draagt zorg voor inschrijving van het verleenda recht in de openbare registers van hat 

Kadaster binnen twee maanden na het tot stand komen van deze overeenkomst. 

n """""'_1"10 ....... _, 



3. De eigenaar kiest de notaris voor het opmaken van de akte van vestiging. 
4. Voor het opstalrecht is de opstaller een retributie verschuldigd aan de eigenaar. De retributie be 

draagt € 100,00 per jaar en zal door de opstaller ineens worden voldaan. De eerste keer bij de nota 
riële akte en jeder volgend jaar voor de eerste van de maand waarin het opstalrecht is gevestigd. 

5. Deze retributie zal - automatisch jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 februari 2016, worden 
aangepast aan de hand van de Consumentenprìjsindexcijfers (CPI), Alle Huishoudens, op basis van 
2006 = 100, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistlek (CBS), en wei door tel kens 
de tot de datum van aanpassing geldende retributie te vermenigvuldigen met een breukgetal, waar 
van de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar voor de da 
tum van ingang van de aangepaste retributie, en de noemer is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor 
het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar. 

Artikel 3 Tijd 
1. Het opstalrecht wordt verleend voor 35 jaren met het recht van de opstaller op verlenging, tenzij door 

een der partijen opzegging plaatsvindt en, ingeval van opzegging door de gemeente tevens ontrui 
ming wordt aangezegd, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. 

2. Het opstalrecht gaat in op de datum waarop het recht is ingeschreven in de daarvoor bestemde 
open bare registers van het Kadaster. 

3. De opstaller wordt geacht van het recht tot verlenging gebruik te hebben gemaakt, tenzij zij uiterlijk 24 . 
maanden voor het einde van de overeengekomen periode per aangetekende brief aan de gemeente 
kennis heeft gegeven dat zij het recht van opstal bij het einde van de lopende periode wenst te be 
eindigen, dan wei de gemeente uiterlìjk 24 maanden voor het einde van de periode per aangeteken- 
de brief aan de opstaller kennis heeft gegeven dat zij het recht van opstal bìj het einde van de lopen 
de periode wenst te beëindigen en ontruimd wenst te hebben. 

4. Na de in lid 3 van dit artikel genoemde periode zal deze overeenkomst telkens met een periode van 5 
jaren worden verlengd, tenzij een der partijen uiterlijk 24 maanden voor het einde van de dan lopende 
période per aanqetekende brief aan de andere partij kennis heeft gegeven dat zij het recht van opstal 
bij einde van de lopende periode wenst te beëindigen en, ingeval de gemeente opzegt, ontruimd 
wenst te hebben . 

Artikel 4 Beëindiging recht van opstal 
1. Het aan de opstaller verleende opstalrecht gaat teniet ingeval zich één of meer van de voigende situ 

aties voordoet: 
a. Door opzegging door de eigenaar in het algemeen belang (dit op aanwijzing van de raad) dan 

wei de opstaller; 
b. Door opheffing door de rechter op grand van onvoorziene omstandiqheden die van dien aard 

zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewi¡7;:;~e instandhouding van de akte 
van vestiging niet door de eigenaar of de opstaller kan WOI den gevergd; 

c. Door verloop van de termijn als genoemd in artikel 3 lid 1, tenzij stilzwijgende verlenging plaats 
vindt; 

d. Door afstand of vermenging; 
e. Indien de opstal door de opstaller, dan wei diens rechtsopvolger, wordt verwijderd en niet ver 

vangen door gelijkwaardige aanleg; 
f. De rechtspersoonlijkheid van de opstaller wordt opgeheven c.q. ontbonden. 

2. De in lid 1 be doe Ide opzegging geschiedt per aangetekende brief met redenen omkleed. 
3. Na het zieh voordoen van het bepaalde onder lid 1 dient binnen een redelijke termijn zorggedragen te 

worden voor de opheffing van voarmeld recht bij notariële akte en inschrijving daarvan in de openba 
re registers. Voor wiens rekening deze kosten zijn, zijn afhankelijk onder welke omstandìgheden (de 
in lid a genoemde situaties) de overeenkomst opgezegd is en/of opgezegd dient te worden. 

4. Als de opstaller het recht niet beëindigt op basis van het bepaalde in dit artikel, behoudt de eigenaar 
zich het recht voor am het recht te doen eindigen overeenkomstig het bepaalde in lid 3. 

5. Zowel de opstaller ais de eígenaar zijn gerechtigd het opstalrecht op te zeggen met in achtneming 
van de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek hieromtrent. De artikelen 6.2 tot en met 6.5 
van deze overeenkomst zijn oak van toepassing op het bepaalde . 
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ArtikeiSBaten en lasten 
De zakelijke lasten die van de onroerende zaak geheven worden, blijven voor rekening van de etgenaar; 
de zakelijke lasten die over het opstalrecht worden geheven uitgezonderd. De baten en lasten van het 
opstalrecht komen voor rekenìng van de opstaller vanaf het moment van het passeren van de notariële 
akte. 

Artikel 6 De opstal, wegnemen, vergoeden 
1. De opstal mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de bestemming en met inachtneming van 

het gesteide in het "Reglement gebruik gemeentelijke sportterreinen c.a." (bijlage 2) , met uitzonde 
ring van artikel 2 lid 2 van dit Reglement. 

2. De opsìaller zal de opstal voortdurend in goede staat van onderhoud houden. 
3. Eventuele schade aan de onroerende zaak aIs gevolg van de uitoefening van het opstalrecht, vanda 

lisme, brand of andere omstandigheden kamt voor rekening van de opstaller. 
4. Aan het einde van de periode waarvoor het opstalrecht is gevestigd gaat de eigendom over op de 

eigenaar zonder oat daarvoor aan de opstaller een vergoeding is verschuldigd. De opstaller heeft het 
recht am aan het einde van het opstalrecht de opstal weg te nemen. 

5. Als het recht van opstal wordt voortgezet op basis van deze overeenkomst is de eigenaar niet ver 
plicht de waarde van de opstal te vergoeden aan de opstaller en de opstaller heeft dan niet het recht 
de opstal weg te nemen. 

6. Als de opstaller het recht van opstal opzegt, is de eigenaar aan de opstaller geen vergoeding ver 
schuldigd voor de aanwezio= or·--::!~lIen. 

Artikel 7 Aanvuliende bepalínqen 
1. De eigenaar staat er voor in dat er geen errpachts- en (andere) opstalrechten, erfdienstbaarheden, 

kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen bestaan met betrekking tot de onroerende zaak anders 
dan vermeid in de openbare registers van het Kadaster op het moment van het sluiten van deze 
overeenkomst. 

2. De gemeente is gerechtigd derden toe te staan kabels en leidingen in, op of boven de onroerende 
zaak waarop het opstalrecht is gevestigd te (laten) leggen na voorafgaande schriftelijke toestem 
ming van de opstaller, die zijn toestemming niet op onredelijke granden mag onthouden. De opstal- 
1er is gerechtigd aanwijzingen te geven omtrent de plaats en ligging van (nieuw) aan te brengen ka 
bels en leidingen. Eventuele (gevolg) schade als gevolg van het leggen van kabels en leidingen 
kamt voor rekening v::ln t .. ~emeentp.. 

Artikel 8 Gphrlliksvoorwaardel1 ops¿c¡! 

1. De aanl~y c; i rita !;It::oruik van oe opsiat xomt volledig voor rekening en risico van de opstaller. 
2. Het beheer en onderhoud (zowel het groot- als klein dagelijks onderhoud) van de opstal kamt volledig 

voor rekening en verantwoordelijkheid van de opstaller. 
3. Toekomstige vervangingen van de opstal en toebehoren komen voor rekening van de opstalier. 

Artikel 9 Slotbepalingen 
1. Indien een van de partijen toerekenbaar tekort kamt in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze 

overeenkomst is hij van rechtswege in gebreke en heeft de andere partij het recht am ontbinding of 
nakoming van de overeenkomst te vorderen na de verzuimende partij in gebreke te hebben gesteid 
tenzij nakoming reeds blìjvend onmogelijk is. 

2. Naast het gesteide in lid 1 van dit artikel behouden partijen het recht om bij niet-nakoming van enige 
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in rechte nakoming te vorderen, onverminderd 
het recht am vergoeding van kosten, schade of interesten te vorderen. 

3. Het opstalrecht en de opstal mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college 
van burgemeester en wethouders worden vervreemd noch bezwaard met recht van hypotheek of 
enig ander zakelijk of persoonlijk recht, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete 
van € 15.000,00 te beialen aan de gemeente Oldenzaal, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn 
vereist. 

4. Het college van burgemeester en weihouders kan aan de toestemming als bedoeld in lid 3 voorwaar 
den verbinden. 
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5. Het afzonderlijke opstalrecht voor veld 2 wordt opgeheven als in het kader van privatisering of andere 
omstandigheden een opstalrecht wordt gevestigd voor de geheie accommodatie aan de Primula 
straat. Het opstalrecht voor veld 2 zal daarin worden verwerkt. 

Artikel 10 Bijlagen 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. Deze overeenkomst en de 
daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In geval van strijdigheid tussen de 
bepalingen van deze overeenkomst en de bijlagen, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst: 

1.Situatieschets, d .d. «*"'*» met nummer «***» 
2.Reglement gebruik gemeentelijke sportterreinen c.a. 

Aldus opgemaakt in tweevoud: 

Te Oldenzaal op: 15januari 2016 Te Oldenzaa! op: _ 
~, 

.- 
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_,Il~grneester SÜLl wng 
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