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1. 	INLEIDING 

De gemeente Delft hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar sportvelden. 
De gemeente Delft heeft ISA Sport opdracht gegeven de kwaliteit van deze sportvelden te beoordelen 
en adviezen op te stellen omtrent het onderhoud. 

Onderstaande sportparken met de sportvelden zijn beoordeeld: 

Sportpark Brasserskade 
• twee natuurgras voetbalvelden; 
• drie WeTra Grassmaster voetbalvelden; 
• zeven kunstgras voetbalvelden (rubber infill); 
• twee zandkunststof velden met vier aaneengesloten tennisbanen 
• den 9-holes par 3 golfbaan met 4 extra greens; 
• een 6 Iaans atletiekbaan inclusief technische nummers. 

Sportpark Pauwmolen 
• drie natuurgras voetbalvelden; 
• een WeTra Grassmaster voetbalveld. 

Sportpark Biesland 
• drie natuurgras korfbalvelden; 
• een natuurgras rugbyveld; 
• drie zandkunststof korfbalvelden. 

Sportpark Buitenhof 
• twee natuurgras voetbalvelden; 
• een kunstgras voetbalveld (rubber infill). 

Sportpark Kruithuisweg 
• een natuurgras honkbalveld (inclusief halfverharding); 
• ben natuurgras softbalveld (inclusief halfverharding); 
• den natuurgras korfbalveld; 
• twee zandkunststof korfbalvelden. 

Sportpark Kerkpolder 
• vier natuurgras voetbalvelden; 
• een WeTra Grassmaster voetbalveld; 
• twee kunstgras voetbalvelden (rubber infill); 
• een zandkunststof veld met vier aaneengesloten tennisbanen; 
• twee asfalt handbalvelden. 
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Sportpark Tanthof 
• drie natuurgras voetbalvelden; 
• drie kunstgras voetbalvelden (rubber infill). 

In totaal omvat het onderzoek 21 natuurgrasvelden, 5 Grassmaster WeTravelden, 13 rubber- infill 
kunstgrasvelden, 8 zandkunststof velden/banen, 2 asfalt handbalvelden en 1 natuurgras golfbaan. 

De periodieke keuring van de atletiekbaan heeft niet tijdens de eerste bezoeken plaatsgevonden. 
Deze periodieke keuring wordt op een ander tijdstip uitgevoerd en in een separaat rapport verwerkt en 
opgestuurd. 

Opbouw rapportage 
Om to komen tot de kwaliteitsbeoordeling van de sportvelden hebben diverse onderzoeken 
plaatsgevonden. 

In hoofdstuk 2 van deze rapportage zijn de bevindingen van deze bezoeken en de adviezen voor het 
onderhoud per sportpark opgesteld. 

In bijlage 1 zijn de hoogteliggingen van de natuurgrasvelden en de handbalvelden opgenomen. 

Voor de bemestingsadviezen wordt verwezen naar bijlage 2. 
In bijlage 3 zijn de Iaboratoriumrapporten (granulaire samenstelling) van veld 13 (Brasserskade) en het 
halfverhardingsmateriaal van de honk- en softbalvelden opgenomen. 
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2. 	KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN 

2.1 	Algemeen 

Om to komen tot een beoordeling heeft ISA Sport diverse bezoeken gebracht aan de betreffende 
locaties. Deze onderzoeken hebben plaatsgevonden in januari en februari 2011. 

Omkadering kwaliteitsbeoordeling 
De kwaliteit van de natuurgrasvelden inclusief WeTra en de natuurgrasgedeelten van de honk- en 
softbalvelden is beoordeeld op de kenmerken bodem, waterhuishouding, vlakheid en grasbestand. 
De hoogteligging van de velden is gemeten met laser en is getoetst aan de sporttechnische norm. 

De beoordeling van de golfbaan (visueel) heeft betrekking op de huidige kwaliteit van de gehele baan 
(in onderdelen zoals tees, roughs, fairways en greens) met uitzondering van de zandhindernissen 
(bunkers). 

Van de kunstgrasvelden/banen is de toplaag beoordeeld op de kenmerken vlakheid, conditie en vulling 
van de toplaag. Tevens is de (effectieve) laagdikte gemeten en mate van slijtage van de vezel 
bepaald. 

Van de asfalt handbalvelden is de conditie van de asfalt toplaag, de vlakheid en de hoogteligging 
beoordeeld. 

Het halfverhardingsgedeelte van de honk- en softbalvelden is beoordeeld op de vlakheid, de laagdikte 
en de granulaire samenstelling. 

In de volgende paragrafen zijn van de betreffende locaties de bevindingen van het onderzoek 
uitgewerkt. Daarnaast worden per type accommodatie de aandachtspunten en adviezen aangeven. 

3 



Kwaliteitsbeoordeling en advisering 

sportaccommodaties gemeente Delft 	 maart 2011 

2.2 	Sportpark Brasserskade 

2.2.1 	Algemeen 

Op het sportpark zijn in totaal twee natuurgrasvelden, drie Grassmaster WeTra velden, 
zeven rubber-infill kunstgrasvelden, twee zandkunststof velden (met vier aaneengesloten tennisbanen) 

en een 9 holes natuurgras golfbaan (par 3) beoordeeld. 

In de onderstaande tabel zijn (voor zover bekend) de velden met jaar van aanleg en eventuele 
renovatie weergegeven: 

veld type 	
‘ 	,  

aanleg renovatie 

veld 1 natuurgras 1958 1989 

veld 2 kunstgras (rubber infill) 2008 

veld 3 natuurgras WeTra (Grassmaster) 1994 

veld 7 kunstgras (rubber infill) 2001 

veld 8 kunstgras (rubber infill) 2008 

veld 9 kunstgras (rubber infill) 2008 

veld 10 natuurgras WeTra (Grassmaster) 1994 

veld 11 natuurgras WeTra (Grassmaster) 1995 

veld 12 kunstgras (rubber infill) 2008 

veld 12a zandkunststof 1994 

veld 13 natuurgras 1991 2011 

veld 13a zandkunststof 1994 

veld 17 kunstgras (rubber infill) 2008 

miniveld (bij jeu de boules) kunstgras (rubber infill) 2010 

golfbaan natuurgras 2008/2010 

opmerking: veld 13 is alleen bemonsterd voor granulaire samenstelling 	renovatie in 2011 

2.2.2 NatuurgrasveldenNVeTravelden 

Bodem 
Veld 1 heeft een rijke teelaarde boveniaag met een dikte van 0,30 m. Hieronder is kleiig materiaal 
aanwezig. 

De WeTra velden (veiden 3, 10 en 11) hebben onderiing een vergelijkbare profielopbouw. De veiden 
hebben een specifieke topiaag met daarin geTnjecteerde kunststofvezeis. De topiaag heeft een dikte 
van 0,15 a 0,20 m. De bovenste 0,02 a 0,04 m is verrijkt. Onder de specifieke topiaag is tot een diepte 
van 0,35 a 0,45 m minus maaiveid een zandonderbouw aanwezig op een natuurlijke grondsiag van 
kiei. 
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De profielopbouw van de golfbaan is niet specifiek beoordeeld. Op enkele plaatsen is de profielopbouw 
van de fairways en roughs bekeken. Het betreft veelal een rijke teelaarde toplaag op een gemengde 
ondergrond die overgaat in de natuurlijke grondsiag van klei/veen. De greens zijn zandiger van 
opbouw. Plaatselijk zijn de fairways vrij lemig van samenstelling. 

De bodemstructuur en het bodemleven van veld 1 zijn goed. Op de Wetra velden is het bodemleven 
beperkt. Het bodemleven en de bodemstructuur op de golfbaan zijn zeer wisselend. Plaatselijk is 
zowel het bodemleven als de bodemstructuur goed ontwikkeld. Op delen echter en vooral op de 
zandige greens is bodemleven nauwelijks aangetroffen. In de natte gedeelten van de fairways is enige 
verstoring van de luchthuishouding opgetreden. 

Tijdens het onderzoek is van de toplaag van veld 13 monstermateriaal verzameld. Van dit materiaal is 
een mengmonster samengesteld. Dit monster is geanalyseerd in het laboratorium van ISA Sport. Uit 
de laboratoriumanalyses van dit monster blijkt dat de toplaag de volgende (granulaire) eigenschappen 
heeft: 

Organisch 
stofgehalte 

leeing9halte M50=-cijf0 , pi) 

4,5 % 4,1 % 234 

De samenstelling van de toplaag voldoet aan de norm ISA-KNVB2.a die voor natuurgras 
voetbalwedstrijdvelden is opgesteld. 

In bijlage 3 is het analyserapport opgenomen. 

Waterhuishouding 
De waterhuishouding van de velden is tijdens het bezoek visueel beoordeeld en voor de voetbalvelden 
akkoord bevonden. Op veld 11 is aan de rand van het 16 meter-gebied (aan de zijde van de kantine) 
een kwetsbare plek aangetroffen. Daarnaast zijn de hoeken van de velden vooral aan de 
schaduwzijden enigszins kwetsbaar. 

De waterhuishouding van de fairways en roughs op de golfbaan was tijdens het bezoek niet optimaal. 
Vooral aan de zijde van het park (ZO zijde) zijn de fairways plaatselijk zeer kwetsbaar en drassig. Door 
een viltige zode en een lemige toplaag stagneert het water aan de oppervlakte of wordt door de viltige 
zode vastgehouden (sponswerking). 

De velden en de golfbaan zijn bij aanleg/renovatie voorzien van een drainagesysteem. Specifieke 
gegevens over de drainagesystemen zijn niet bekend. Volgens informatie levert de waterhuishouding 
van de velden en de golfbaan over het algemeen geen problemen op. Veld 1 kan echter in perioden 
met neersiag kwetsbaar zijn doordat de toplaag vanwege de rijke samenstelling het water vasthoudt. 
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Vlakheid 
De vlakheid van de WeTra velden is over het algemeen redelijk tot redelijk goed. Er zijn laagten en 
golvingen aangetroffen. De doelgebieden zijn veelal licht uitgespeeld. Het doelgebied van veld 10 is 
aan de zijde van de kantine fors uitgespeeld. Op alle velden maar vooral op veld 10 is veel 
speelschade aanwezig waardoor de velden in meer of mindere mate hobbelig zijn. 

De vlakheid van veld 1 is door spoorvorming niet optimaal. Deze spoorvorming is ontstaan als gevolg 

van een zachte toplaag. 

Voor de golfbaan is alleen de vlakheid van de greens van belang. De vlakheid is over het algemeen 
redelijk. Door het plaatselijk wegvallen van het gras en geringe konijnenschade zijn enkele greens 
enigszins hobbelig bevonden. Daarnaast zijn op de green van hole 3 takjes en kleine organische delen 

van beplantingen aangetroffen. De vlakheid van de chipping green en de putting green is matig. Door 
een matige grasbezetting en vrij veel organisch afval van de beplanting zijn de greens hobbelig. 

Hoogteligging 

Met behulp van laserapparatuur is tijdens het bezoek op locatie de hoogteligging van de velden 

bepaald. 
In onderstaande tabel is een overzicht van de hoogteligging uiteengezet: 

veld 	:.--11.-. 	' 	:3 	- 
,,.. 	ii,gs 	.: 

Afschot(dakprofielY
' 	

„ in -,,,gw 

"breedtelmitiyff: 

Fafschot leragtenchbn  
- 	(geMiddeld) 

veld 1 43 mm ./\ 42 mm geen 

veld 3 78 mm e\ 81 mm geen 

veld 10 89 mm /N. 64 mm geen 

veld 11 81 mm ,N. 97 mm geen 

veld 13 200 mm v\ 282 mm 80 mm richting NO 

Volgens de norm is op een (natuurgras) voetbalwedstrijdveld een dakprofiel met een breedteafschot 

van maximaal 150 mm toegestaan. In de Iengte mag een vloeiend verlopend afschot van 400 mm 
aanwezig zijn. Op een trainingsveld met volledige afmetingen is een afschot in de breedte van 

maximaal 300 mm toegestaan en in de lengterichting mag het afschot maximaal 500 mm bedragen. 

De hoogteligging van veld 13 voldoet niet aan de norm. 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 
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Grasmat en grasbestand 
Het grasbestand van veld 1 is goed. Er is hoofdzakelijk Engels raaigras met een goede beworteling 
aangetroffen. 

Het grasbestand van de WeTra velden bestaat hoofdzakelijk uit straatgras met geringe 
Engels raaigras. Straatgras is vanwege zijn ondiepe beworteling een ongewenste soon op de 
voetbalvelden. De bewortelingsdiepte van het gras op de velden is beperkt. 

De fairways en de roughs van de golfbaan bestaan uit diverse grassoorten. Tijdens het bezoek is 
Engels raaigras, straatgras, witbol en roodzwenk aangetroffen. Tevens zijn diverse onkruiden en 
vooral kruipende boterbloem in de grasmat aanwezig. 
Het grasbestand van de greens bestaat vooral uit straatgras, roodzwenk en struisgras. Daamaast is 
gering Engels raaigras aangetroffen. 

De grasmat van de fairways en de roughs zijn plaatselijk viltig. Op de greens is eveneens geringe 
viltvorming aanwezig. 

Tijdens het bezoek is (plaatselijk veel) schade aangetroffen als gevolg van sneeuwval. Onder het 
sneeuwdek is hierdoor broei ontstaan waardoor het gras is afgestorven. Daarnaast is schade door 
sneeuwschimmel (vooral op de greens en de fairways) aangetroffen. 

Overig 
Op de zuidoost/zuidwest zijden van de velden is door de aanwezige beplanting schaduwwerking 
aangetroffen. Vooral de hoeken van de velden en de delen van de golfbaan aan deze zijde(n) zijn 
hierdoor kwetsbaar. 

Op veld 3 is in de uitlopen mollenschade aangetroffen. 

Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

natuurgras veld 1 veld 3 veld 10 veld 11 veld 13 

vlakheid redelijk/goed redelijk/goed redelijk/goed redelijk n.v.t 

stabiliteit redelijk redelijk goed redelijk/goed n.v.t 

grasbestand redelijk redelijk redelijk/goed redelijk n.v.t 

waterhuishouding redelijk/goed redelijk/goed redelijk/goed redelijk/goed n.v.t 

kwaliteit redelijk/goed redelijk/goed redelijk/goed redelijk n.v.t. 
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Adviezen 

Veld 1 en WeTra velden  

In de tabel zijn de minimale noodzakelijke maatregelen voor het groot onderhoud aangegeven. 

Vervolgens wordt per veld of per groep velden de specifieke aandachtspunten aangegeven. 

veld 1 veld 3 veld 10 veld 11 

vertidraineren gehele veld / jaar lx/ 3 jr 1x/jr lx/jr 2x / jr 

vertidraineren verdichte delen / jaar eventueel lx / jr extra lx / jr extra lx / jr extra 

verticuteren gehele veld / jaar lx / 2 jr meerdere beurten meerdere beurten meerdere beurten 

verticuteren zijstroken / jaar fors fors fors 

bezanden met vertidrain in m3  50 10 10 10 

bezanden zonder vertidrain in m3  20 

najaar/winterbezanding in m3  10 10 10 

• voor het bezanden van normale voetbalvelden (100x64 en 4m uitloop rondom) zonder vertidrain, wordt geadviseerd om niet 

meer dan 25 A 30 m3  zand per keer op te brengen. 

Alqemeen  
Tijdens het bezoek waren de velden juist bezand. Plaatselijk is een Iaagje zand op de toplaag 
aanwezig. Om laagvorming te voorkomen wordt geadviseerd de velden na het bezanden onder 
gunstige omstandigheden (stabiele toplaag en droge omstandigheden) te wiedeggen in minimaal twee 
richtingen. 

Veld 1  
Geadviseerd wordt de stabiliteit van het veld te verbeteren door het veld jaarlijks te bezanden. Dit kan 
in combinatie met de vertidrain een keer per 3 jaar met 50 m3  zand. De tussenliggende jaren is 

minimaal 20 m3  zand wenselijk. 
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Grassmaster velden alaemeen  
De velden hebben een specifieke zandige toplaag. 
Verrijking van deze toplaag dient te worden voorkomen. 
Geadviseerd wordt: 

verrijking van de toplaag te voorkomen door de velden regelmatig te verticuteren. Afhankelijk van 
de bespelingsintensiteit op de velden kunnen 4 tot 6 verticuteer beurten noodzakelijk zijn. 
Daamaast is regelmatig wiedeggen en eventueel vegen wenselijk. Een andere mogelijkheid is de 
velden te bewerken met een fieldtopmaker. Voordeel hiervan is dat een gedeelte van de verrijkte 
toplaag en de ongewenste grassoorten worden verwijderd. Aandachtspunt bij deze bewerking is 
het controleren van mogelijke beschadiging van de kunststofvezels tijdens deze bewerking. 

Daarnaast wordt geadviseerd: 
- de velden minimaal 1 x per jaar te beluchten met de vertidrain om de structuur van de toplaag 

enigszins te verbeteren en verdichtingen te voorkomen. Een extra bewerking met de vertidran in 
het najaar van de intensief bespeelde delen is wenselijk. 

- de velden indien mogelijk (bij voorkeur) in de tweede heift van april uit bespeling te nemen en het 
groot onderhoud te laten plaatsvinden. Er kan dan worden uitgetraind op de overige velden 
(inclusief kunstgras) op het sportpark; 
de velden voorafgaand aan het groot onderhoud zeer fors te verticuteren; 

- de laagten (doelgebieden) zoveel mogelijk uit te vullen met 'specifiek' toplaagmateriaal; 
- de trainingen in het speelseizoen zoveel mogelijk te spreiden om geconcentreerde speelschade te 

voorkomen; 
de velden, indien ze (deels) kaal gespeeld zijn, te slepen met een star sleepraam. Door deze 
maatregel op de juiste wijze en op het juiste tijdstip uit te voeren, zullen de velden vlak gehouden 
kunnen worden; 
de vertrapte en versmeerde ten-eingedeelten en de doelgebieden eventueel extra (handmatig) los 
te werken (rieken) en eventueel uit te vullen met specifiek toplaagmateriaal. 

Veld 3  
De aanwezige mollenschade dient zoveel mogelijk te worden hersteld en voorkomen. 

Veld 11  
Overwogen dient te worden de beplanting aan de zuidwestzijde te dunnen om schaduwwerking en 
windluwte op het veld te beperken. 

Geadviseerd wordt de kwetsbare plek (rand van het 16-metergebied) handmatig te rieken. 
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Veld 13 
Gelet op de granulaire samenstelling van het veld wordt geadviseerd de toplaag van het veld bij de 
renovatie licht te verschralen. Geadviseerd wordt om verschralingzand te gebruiken met een M50-cijfer 
tussen de 210 en 230 tan. 

De hoogteligging van het veld is niet conform de norm. De hoogteligging dient tijdens de renovatie te 
worden aangepast. 

lndien gewenst kan ISA sport een renovatieadvies opstellen of een verschralingberekening uitvoeren. 

Golfbaan algemeen  
De golfbaan ligt er over het algemeen verzorgd bij. Aandachtpunten blijven vooral de waterhuishouding 
van de fairways aan de zuidoostzijde en de kwaliteit van de grasmatten. 

Greens 
De kwaliteit van de greens behorende bij de 9 holes golfbaan en de twee eega's is over het algemeen 
redelijk. Om de kwaliteit minimaal op peil te houden dienen de volgende werkzaamheden op de greens 
te worden uitgevoerd. 
- 	jaarlijks verticuteren om viltvorming te voorkomen of op te heffen; 
- in het voorjaar beluchten met de vertidrain met holle pennen waarbij materiaal vanuit de toplaag 

aan het opperviak terecht komt. Bezanden kan dan achterwege blijven; 
in het voorjaar doorzaaien met een grasmengsel speciaal voor greens; 

- indien noodzakelijk extra bewerkingen met de vertidrain (eventueel holle pen); 
in het najaar eventueel light bezanden (10 a 15 m3  /ha) om verrijking te voorkomen en de stabiliteit 
te optimaliseren; 
het microrelief verbeteren door het bezandingszand en/of het verwerkte zand uit de toplaag 
(bewerking met de vertidrain met holle pennen) zoveel mogelijk (in de vertidrain gaten) te werken 
(slepen). 

Eega 2  
Gelet op de samenstelling van de toplaag is bij het bezanden, in verhouding extra zand wenselijke ten 
opzichte van de overige greens. Voorgesteld wordt om circa 25 m3/ha op te brengen 

Chipping green en putting green  
Beide greens hebben een holle tot open grasmat met mos en plaatselijk veel straatgras. 
Afhankelijk van het gebruik en de noodzaak voor een goede kwaliteit van deze greens dient de 
grasmat verbeterd te worden door deze greens zeer fors te verticuteren (meerdere richtingen) en door 
te zaaien met een graszaadmengsel speciaal voor greens. Overwogen dient te worden de aanliggende 
beplanting(en) te dunnen of te verwijderen om schaduwwerking te beperken. 
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Fairways 
Teneinde de kwetsbaarheid van de fairways te verbeteren dienen de fairways minimaal 1x per jaar fors 
te worden geverticuteerd om vilt uit de zode te verwijderen. Deze bewerking dient indien mogelijk in 
meerdere richtingen uitgevoerd te worden. Een eventuele extra bewerking is wenselijk en wordt 
aanbevolen. 

Daarnaast is bezanden een belangrijke maatregel om de doorlatendheid en de stabiliteit van de 
toplaag te verbeteren. Een jaarlijkse hoeveelheid van 50 a 60 m3/ha wordt geadviseerd. Het zand dient 
bij voorkeur in combinatie met een bewerking met de vertidrain te worden opgebracht. Het zand dient 
hierbij in de vertidrain gaten gesleept te worden. De grasmat dient voorafgaand aan deze bewerkingen 
kort te worden gemaaid (15 mm) om een optimale uitwerking te bewerkstelligen. 

Indien geen bewerking met de vertidrain plaatsvindt dient het zand bij voorkeur in twee beurten (voor 
jaar en najaar te worden opgebracht. Voorkomen dient te worden dat het zand als een Iaagje op de 
toplaag achter blijft. Indien een zandlaagje aanwezig is, wordt geadviseerd een extra bewerking met de 
wiedeg uit te voeren. 

Jaarlijkse controle en zo nodig doorspuiten van de drainage is noodzakelijk. 

Roughs 
Voor de roughs zijn geen specifieke adviezen noodzakelijk. 

2.2.3 Kunstgrasvelden 

Conditie 
De conditie van de rubber-infill velden is over het algemeen goed. Op veld 17 is Iichte vervuiling van 
lavastenen aangetroffen afkomstig van de strook langs de tribune. Op de zandkunststof velden is 
vooral in de uitlopen een lichte tot matige vervuiling met algen en mossen aangetroffen. 

Op zowel veld 2 als veld 9 is een losse naad aangetroffen. Daamaast is op veld 2 geringe schade aan 
de mat geconstateerd in het noordelijke dug-out gebied. 

De kunstgrasvezel van veld 7 is vooral in de doelgebieden matig tot sterk gesleten. De vezel ligt veelal 
plat. Van de overige kunstgrasvelden is de vezellengte akkoord. De rubber vulling van de 
kunstgrasmatten is echter minimaal. Vooral bij de penaltystippen en hoekvlaggen is de vulling gering. 

De vulling van de mat van het miniveld (bij Jeu de Boules) is niet uniform. Vooral in de uitlopen is de 
vulling niet goed. Plaatselijk is een vulling van slechts 5 mm gemeten. 

De vulling en de vezellengte van de zandkunststofvelden is goed. 

11 



Kwaliteitsbeoordeling en advisering 

sportaccommodaties gemeente Delft 	 maart 2011 

In onderstaande tabel is de vezellengte en/of vulling (effectieve Iaagdikte) uiteengezet: 

veld' 	H 	4* 4 Vezellengte% 	i:';vuilingieffeptieve 
-*: 0,. • 	ii..4,, iiiaatdi& , 

2 57 mm 31-36 mm 
7 - 17-23 mm doelgebied 

29-31 mm overig 

8 58 mm 34-38 mm 

9 58 mm 33-36 mm 
12 57 mm 32-36 mm 

12a - 16-18 mm 

13a - 17-20 mm 

17 57 mm 32-35 mm 

miniveld 58 mm 5-38 mm 

Vlakheid 
De vlakheid van de zandkunststofvelden en de rubber-infill velden met uilzondering van veld 12 is over 
het algemeen goed. Plaatselijk zijn op de rubber-infill velden (vooral veld 7) drempelvormige 
oneffenheden bij de penaltystippen en/of hoekvlaggen aanwezig, als gevolg van uitspeling van het 
rubber. 

Op veld 12 zijn in de uitlopen aan de tribunezijde oneffenheden tot 50 mm aangetroffen. Deze 
oneffenheden zijn niet drempelvormig en vormen derhalve geen gevaar voor de spelers. 

Belijning 
De belijning is visueel beoordeeld. Er heeft geen controle op de afmetingen plaatsgevonden. 

De belijning van de rubber-infill velden is conform het reglement van de KNVB. Op deze velden 
ontbreken de coachvakken. 

Op de zandkunststofvelden zijn tennisbaanbelijningen aanwezig. 

Overig 
Op veld 8 zijn geen dug-outs aanwezig. 

Een aantal velden (8 en 9) worden gebruikt als fairway voor golf. 

Het miniveld is gedeeltelijk voorzien van een oud gaashekwerk. Dit hekwerk heeft enkele scherpe 

uitstekende delen. 
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Samenvatting van de kwaliteit van de rubberinfill velden 

rubber-infill veld 2 veld 7  veld 8 veld 9 

conditie goed matig/redelijk goed goed 

vlakheid goed goed goed goed 

belijning goed goed goed goed 

kwaliteit 	_ goed redelijk goed goed 

rubber-infill veld 12  veld 17  miniveld 

conditie goed redelijk/goed slecht/matig 

redelijk/goed vlakheid redelijk/goed goed 

belijning goed goed goed 

kwaliteit redelijk/goed goed matig 

Samenvatting van de kwaliteit van de zandkunststofvelden 

zandkunststof veld 12a veld 13a 

conditie matig/redelijk 

goed 

matig/redelijk 

goed vlakheid 

belijning goed goed 

kwaliteit redelijk redelijk 
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Adviezen Kunstgrasvelden 

Alqemeen rubber- infill velden  
De vulling van de mat is veelal minimaal. Geadviseerd wordt de velden, met uitzondering van veld 7, 
aan te vullen met circa 2 a 3 mm rubber-infill. Daarnaast is regelmatige controle en indien noodzakelijk 
aanvullen van de Penaltystippen en de zone bij de hoekvlaggen noodzakelijk (alle velden). 

De coachvakken van een aantal velden ontbreken. Daarnaast zijn op veld 8 geen dug-outs aanwezig. 
Afhankelijk van de klasse indeling kunnen dug-outs en coachvakken reglementair verplicht zijn. 

Veld 12  
De aangetroffen oneffenheden zijn niet drempelvormig en vormen derhave geen gevaar voor de 
spelers. Gelet op de grote van de afwijkingen (50 mm) wordt het wenselijk geacht deze oneffenheden 
te herstellen. 

Veld 17  
De lavastenen dienen zoveel mogelijk van het veld te worden verwijderd. 

Miniveld  
De vulling van de van mat is niet uniform en plaatselijk zeer minimaal. Optimaliseren (aanvullen) van 
de vulling in de uitlopen is noodzakelijk. 

De scherpe uitstekende delen van het hekwerk dienen te worden verwijderd. 

Overiq 
Aandachtspunten alle velden: 

regelmatig borstelen oppervlak; 
visuele controle en indien noodzakelijk herstellen onvolkomenheden speeloppervlak 
(beschadigingen en losse/open naden); 
verwijderen blad en overige vervuiling; 
bijvullen uitgespeelde gedeelten (zoals strafschopstip en zone bij hoekvlag); 
indien noodzakelijk, bestrijding van algen en mos. 
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Zandkunststofvelden algemeen  

Geadviseerd wordt de vervuiling van mos van de velden te verwijderen en te voorkomen. 

Overwogen dient te worden de beide matten van beide velden te revitaliseren. 

Overig  
Aandachtspunten alle velden: 

voldoende instrooizand in de kunstgrasmat houden (in het bijzonder bij de baseline); 
regelmatig borstelen en vegen; 
verwijderen blad en overige vervuiling; 
preventieve behandeling met daarvoor geeigende middelen van het oppervlak ter voorkoming 
van de ontwikkeling van algen en mos. 
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2.3 	Sportpark Pauwmolen 

2.3.1 	Algemeen 
Op het sportpark zijn in totaal vier natuurgrasvelden beoordeeld. Het betreft drie traditionele 
natuurgrasvelden en een Grassmaster WeTra veld. 

In de onderstaande tabel zijn de velden met jaar van aanleg en eventuele renovatie weergegeven: 

Iffeldt'A' . ::Itt' IP'  aibleg... Vreiitoviti4- 
veld 20 natuurgras 1996 
veld 21 natuurgras WeTra (Grassmaster) 1996 
veld 21a natuurgras 1996 
veld 22 natuurgras 1996 

2.3.2 NatuurgraslWeTravelden 

Bodem 
Veld 20 en veld 22 hebben een homogene toplaag met een dikte van 0,10 a 0,12 m. Hieronder is een 
geaggregeerde Iaag aanwezig die overgaat in een humusarme zandonderbouw. 
Vanaf 0,55 m minus maaiveld is venige klei aanwezig. 

Veld 21a heeft geen geaggregeerde tussenlaag. De bovenlaag heeft een dikte van 0,20 a 0,30 m. 

Veld 21 heeft een specifieke toplaag met een dikte van 0,15 a 0,18 m versterkt met geInjecteerde 
kunstgrasvezels. Hieronder is tot 0,55 m minus maaiveld een zandonderbouw op de natuurlijke 
grondslag van klei/veen aanwezig. 

De bodemstructuur en het bodemleven van de velden zijn over het algemeen, met uitzondering van 
veld 21, redelijk tot redelijk goed. Op veld 21 is bodemleven in zeer beperkte mate aangetroffen. 
De bovenlaag van veld 21a is enigszins gelaagd. 

Waterhuishouding 
De waterhuishouding van de velden is visueel beoordeeld en tijdens het bezoek akkoord bevonden. 
In het onderste gedeelte van de humusarme zandlaag van veld 20 en 22 is plaatselijk roestvorming 
aanwezig hetgeen stagnatie van neerslagwater op de cunetbodem aanduidt. 

De velden zijn voorzien van een drainagesysteem. Nadere gegevens omtrent de werking van deze 
systemen ontbreken. Aangezien plaatselijk op de cunetbodem roestvorming is geconstateerd is er 
mogelijk een verminderde waterafvoer via de drainage aanwezig. 
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Vlakheid 
De vlakheid (macrorelief) van veld 20 en 21 a is redelijk. Er zijn Iaagten en/of golvingen aanwezig. 
Op veld 20 zijn bij de middenstip en de penaltystippen forse uitgespeelde oneffenheden geconstateerd. 
Op de overige velden is de vlakheid als redelijk goed gewaardeerd. Er zijn slechts geringe laagten 
en/of golvingen aangetroffen. De doelgebieden van veld 21 zijn licht uitgespeeld. Ter plaatse van de 
pupillendoelen is veld 22 eveneens licht uitgespeeld. 

Op veld 21 en vooral op 21a is plaatselijk forse speelschade aanwezig. Op de overige velden is de 
speelschade beperkt tot wat klein effect. 

Hoogteligging 
Met behulp van laserapparatuur is tijdens het bezoek op locatie de hoogteligging van de velden 
bepaald. 
In onderstaande tabel is een overzicht van de hoogteligging uiteengezet: 

veld '' 	:. 

	

. 	. 	,.. 	.  afschot (dakprofiel), in 
-.. 

	

TA 	, breedte (trim) 
afSdhot le4e

A-:
richting 

.(gerratelib 
geen veld 20 193 mm iN. 210 mm 

veld 21 137 mm /N. 85 mm geen 
veld 21a 36 mm iN. 5 mm 130 richting NO 
veld 22 185 mm ./\ 175 mm geen 

Volgens de norm is op een (natuurgras) voetbalwedstrijdveld een dakprofiel met een breedteafschot 
van maximaal 150 mm toegestaan. In de lengte mag een vloeiend verlopend afschot van 400 mm 
aanwezig zijn. Op een trainingsveld met volledige afrnetingen is een afschot in de breedte van 
maximaal 300 mm toegestaan en in de lengterichting mag het afschot maximaal 500 mm bedragen. 

De hoogteliggingen van veld 20 en veld 22 voldoet niet aan de norm. 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 

Grasmat en grasbestand 
Het grasbestand van de velden bestaat uit straatgras en Engels raaigras. Vooral op veld 20 en veld 21 
is het aandeel straatgras aanzienlijk. Het betreft vooral de zijstroken en voor veld 20 vooral de zijstrook 
aan de zijde van de sporthal. 

De bewortelingsdiepte van het gras op veld 20 en 21 is niet optimaal. Vooral op veld 20 is een matige 
bewortelingsdiepte aangetroffen. Op de andere velden is de beworteling van het gras als redelijk 
gewaardeerd. 
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Overig 

De belijning van de wedstrijdvelden is ingebrand. 

Op veld 20 is vrij veel schaduwwerking aan de zijde van de sporthal geconstateerd. 

Adviezen 

Algemeen  
In de tabel zijn de minimale noodzakelijke maatregelen voor het grootonderhoud en de eventuele 
achterstallige onderhoudsmaatregelen aangegeven. Vervolgens wordt per veld of per groep velden de 
specifieke aandachtspunten aangegeven. 

veld 20 veld 21 veld 21a veld 22 

vertidraineren gehele veld / jaar lx/ 2 jr 1x/jr lx/ 2 jr lx/ 2 jr 

vertidraineren verdichte delen / jaar lx/jr lx / jr extra lx / jr lx / jr 

verticuteren gehele veld / jaar 1x /jr meerdere beurten 1x/jr 1x/jr 

verticuteren zijstroken / jaar fors fors fors fors 

bezanden met vertidrain in ms 20 10 7,5 20 

bezanden zonder vertidrain in m3  20 20 

najaar/winterbezanding in m3  5 10 5 

• voor het bezanden van normale voetbalvelden (100x64 en 4m uitloop rondom) zonder vertidrain, wordt geadviseerd om niet 

meer dan 25 a 30 m3  zand per keer op te brengen. 

Aloemeen alle velden  

Geadviseerd wordt de doelgebieden (inclusief de eventueel aanwezige pupillendoelgebieden) van de 
velden gedurende het seizoen onder profiel te houden door middel van het (wekelijks) terugharken van 
uitgespeelde grond. Hierdoor wordt het ontstaan van grondruggen en uitgespeelde doelgebieden 
beperkt. Daarnaast is het gewenst om de doelgebieden regelmatig op te breken met een riek en deze 
zo nodig gering te bezanden. 

Het inbranden van de belijning dient achterwege te blijven. Door het aanbrengen van markeerpluimen 
wordt het belijnen vereenvoudigd. 

Controleren (jaarlijks) en zo nodig doorspuiten van de drainage is wenselijk. 

Het grasbestand van de velden dient verbeterd te worden door de velden tijdens het groot onderhoud 
fors te verticuteren en in meerdere richtingen door te zaaien. 
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Veld 20 en 22  
Geadviseerd wordt de bewerking met de vertidrain uit te voeren met de holle pen. Hierdoor is er in 
combinatie met het bezandingszand extra materiaal voor handen om de velden vlak te slepen. 

Veld 21  

Het veld heeft een specifieke zandige toplaag. Verrijking van deze toplaag dient te worden voorkomen. 
Geadviseerd wordt: 
- verrijking van de toplaag te voorkomen door het veld regelmatig te verticuteren. Afhankelijk van de 

bespelingsintensiteit op het veld kunnen 4 tot 6 verticuteer beurten noodzakelijk zijn. Daarnaast is 
regelmatig wiedeggen en eventueel vegen wenselijk. Een andere mogelijkheid is het veld te 
bewerken met een fieldtopmaker. Voordeel hiervan is dat een gedeelte van de mogelijk verrijkte 
toplaag en de ongewenste grassoorten worden verwijderd. Aandachtspunt bij deze bewerking is 
het controleren van mogelijke beschadiging van de kunststofvezels tijdens deze bewerking. 

Daarnaast wordt geadviseerd: 

het veld minimaal 1 x per jaar te beluchten met de vertidrain om de structuur van de toplaag 
enigszins te verbeteren en verdichtingen te voorkomen. Een extra bewerking met de vertidrain in 
het najaar van de intensief bespeelde delen is wenselijk. 
het veld indien mogelijk (bij voorkeur) in de tweede helft van april uit bespeling te nemen en het 
groot onderhoud te laten plaatsvinden. Er kan dan worden uitgetraind op de overige velden op het 
sportpark; 
het veld voorafgaand aan het groot onderhoud zeer fors te verticuteren; 

- de laagten (doelgebieden) zoveel mogelijk uit te vullen met `specifiek' toplaagmateriaal; 
de trainingen in het speelseizoen zoveel mogelijk te spreiden om geconcentreerde speelschade te 
voorkomen; 

het veld, indien het (deels) kaal gespeeld is, te slepen met een star sleepraam. Door deze 
maatregel op de juiste wijze en op het juiste tijdstip uit te voeren, zal het veld vlak gehouden 
kunnen worden; 

- de vertrapte en versmeerde terreingedeelten en de doelgebieden eventueel extra (handmatig) los 
te werken (rieken) en eventueel uit te vullen met specifiek toplaagmateriaal. 

Veld 21 a  
Geadviseerd wordt: 

het veld indien mogelijk (bij voorkeur) in de tweede helft van april uit bespeling te nemen en het 
groot onderhoud uit te voeren. Er kan dan worden uitgetraind op de andere velden. Uiteraard is het 
hierbij van belang dat deze velden op dat moment in een goede conditie zijn; 

- het veld tijdens het groot onderhoud te bewerken met de vertidrain met holle pennen; 
de vlakheid van het veld te verbeteren door de laagten zoveel mogelijk uit te vullen met schrale 
teelaarde; 

- de trainingen zoveel mogelijk te spreiden om geconcentreerde speelschade te voorkomen; 
de vertrapte en versmeerde terreingedeelten regelmatig los te werken (rieken). 
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2.4 	Sportpark Biesland 

2.4.1 	Algemeen 

Op het sportpark zijn in totaal vier natuurgras velden en drie zandkunststof velden beoordeeld. 

In de onderstaande tabel zijn de velden met jaar van aanleg en eventuele renovatie weergegeven: 

iiel .,type 	, 	' ,aan 	..retiOvatie,„, 

veld 26 natuurgras 

veld 27 zandkunststof 1998 

veld 27a natuurgras 

veld 28 zandkunststof 1998 

veld 28a natuurgras 

veld 29 zandkunststof 1998 

veld 29a natuurgras 

2.4.2 Natuurgrasvelden 

Bodem 
De profielopbouw van de velden komt in grote Iijnen overeen. De velden hebben een bovenlaag met 
een dikte van 0,20 a 0,35 m op een ondergrond van zandige klei tot klei. 
De samenstelling van de bovenlagen is afwijkend. De bovenlaag van veld 26 en veld 27a en een deel 
van veld 29a (zijde 27a) is matig humeus. Veld 28a heeft een humeuze bovenlaag. Het deel van veld 
29a aan de zijde van veld 29 heeft juist een zeer zandige (schrale) bovenlaag. 

De bodemstructuur en het bodemleven van de korfbalvelden met uitzondering van het zandige deel 
van veld 29a zijn goed. Er zijn geen noemenswaardige storingen aangetroffen en het bodemleven is 
goed ontwikkeld. In het zandige deel van veld 29a is een slechte luchthuishouding aanwezig waardoor 
structuurbederf is opgetreden. Veld 26 heeft een compacte toplaag. Daarnaast is geringe gelaagdheid 
in de bovenlaag geconstateerd. Het bodemleven is redelijk ontwikkeld. 

De stabiliteit van de bovenlaag van de korfbalvelden is door de wormenactiviteit en de winterrust niet 
optimaal. De bovenlaag is (zeer) zacht. Vooral veld 28 a heeft een zachte bovenlaag. 
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Waterhuishouding 
De waterhuishouding van de velden is tijdens het bezoek visueel beoordeeld en akkoord bevonden. 
Gelet op de rijke samenstelling van veld 28a kan het veld kwetsbaar zijn gedurende regenrijke 
perioden doordat het water in de (rijke) bovenlaag wordt vastgehouden. Het gedeelte van veld 29a aan 
de zijde van veld 29 is kwetsbaar door de slechte structuur en viltvorming. 

Gelet op de relatief dunne constructiedikte (0,20 tot 0,35 m) kunnen de velden kwetsbaar zijn 
gedurende natte perioden. Deze kwetsbaarheid is mede afhankelijk van de aanwezigheid en werking 
van een drainagesystemen. Het is onbekend of de velden zijn gedraineerd. 

Vlakheid 
De vlakheid van veld 26 is redelijk goed. Er zijn lichte golvingen aangetroffen. Plaatselijk (intensief 
bespeelde delen) zijn door uitspeling geringe laagten ontstaan. Ter pleats van enkele sproeiers 
(beregening) zijn eveneens laagten aanwezig. 
Het macrorelief van de overige velden is redelijk goed. Het microrelief is matig. De velden zijn door een 
goed ontwikkeld bodemleven in combinatie met een pollige grasmat en/of konijnenschade hobbelig tot 
zeer hobbelig bevonden. Vooral veld 28a is zeer hobbelig. 

Hoogteligging 
Met behulp van Iaserapparatuur is tijdens het bezoek op locatie de hoogteligging van de velden 
bepaald. 
In onderstaande tabel is een overzicht van de hoogteligging uiteengezet: 

yel 	' 	: 	R afschot (dakprofiel)in 	, ,:,  
,breedte (mm). 

iafsChot lengterithting 
•(gemiddeld) 	-, 

geen veld 26 99 mm z>. 88 mm 

veld 27a 81 mm iN 65 mm 72 mm richting NO 
veld 28a 153 mm /\ 55 mm 90 mm richting NO 
veld 29a geen geen 

Volgens de norm is op een (natuurgras) korfbalveld een afschot van 1: 100 toegestaan. De 
hoogteligging van de korfbalvelden voldoen hieraan. Voor een natuurgras rugbyveld is een afschot in 
de breedte van 1: 100 toegestaan en in de lengterichting een afschot van 1: 250. De hoogteligging van 
het veld voldoet hieraan. 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 
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Grasmat en grasbestand 
Het grasbestand van de velden is niet optimaal. Op alle velden is vrij veel straatgras in de grasmat 
aangetroffen. Daarnaast bestaat de grasmat uit Engels raaigras en struisgras (veld 28a). 

De beworteling van het gras is ondanks het vele straatgras, over het algemeen redelijk tot plaatselijk 
goed. 

Op veld 28a en een deel van veld 29a (zijde veld 29) is viltvorming in de grasmat geconstateerd. 

Op veld 28a zijn veel onkruiden in de grasmat aanwezig. Vooral madelief en geranium zijn 

aangetroffen. 

Overig 
Plaatselijk maar vooral op veld 28a is konijnenschade aanwezig. 

Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

natuurgras veld 26 veld 27a veld 28a veld 29a 

vlakheid redelijk/goed matig/redelijk matig matig/redelijk 

stabiliteit redelijk/goed redelijk matig/redelijk redelijk 

grasbestand matig/redelijk matig matig matig/redelijk* 

waterhuishouding redelijk/goed redelijk/goed redelijk matig/redelijk* 

kwaliteit redelijk/goed redelijk matig matig/redelijk* 

* een deel van het veld is matig en een deel (zijde veld 27) is redelijk. 
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Adviezen 

In de tabel zijn de minimale noodzakelijke maatregelen voor het groot onderhoud aangegeven. 
Vervolgens wordt per veld of per groep velden de specifieke aandachtspunten aangegeven. 

veld 26 veld 27a veld 28a veld 29a 

vertidraineren gehele veld/jaar lx/ jr lx/ 3 jr lx / 3 jr lx/ 3 jr 

vertidraineren verdichte delen / jaar eventueel eventueel lx /jr (zijde veld 29) 

verticuteren gehele veld / jaar 1x/jr 1x/jr 1x/jr 1x/jr 

2x /jr (zijde veld 29) 

verticuteren zijstroken / jaar 

bezanden met vertidrain in m3  30 5 10 5 

bezanden zonder vertidrain in m3  5 10 5 

najaar/winterbezanding in m3  10 5 5 5 

Veld 26  
Om de gelaagdheid van de bovenlaag te doorbreken dient het beluchten (jaarlijks) te worden 
uitgevoerd met een vertidrain met holle pennen. Hierdoor wordt materiaal vanuit de toplaag op het 
maaiveld gebracht. Dit materiaal en het aangebrachte bezandingszand dienen zoveel mogelijk in de 
vertidraingaten te worden gesleept. 

Geadviseerd wordt de Iaagten nabij de sproeiers uit te vullen en de sproeiers en/of de deksels op 
hoogte te stellen. 

Het veld dient bij het groot onderhoud, zeer fors te worden geverticuteerd, teneinde de ongewenste 
grassen te verwijderen. Het doorzaaien dient vervolgens in minimaal 2 richtingen te worden uitgevoerd. 

De intensief bespeelde delen van het veld dienen regelmatig te worden losgewerkt (rieken) om 
versmering van de toplaag te voorkomen. Eventueel gericht bezanden (handmatig is wenselijk) 

Algemeen korfbalvelden  
De stabiliteit van de velden is niet optimaal. Voor het gebruik zomersport is dit meestal geen probleem. 
Om de stabiliteit te verbeteren/optimaliseren is het wenselijk de velden tijdens het groot onderhoud te 
bezanden. In het najaar is een extra bezanding wenselijk. 
Daarnaast is het wenselijk de velden aan het begin van het speelseizoen licht te rollen om de vlakheid 
en de stabiliteit te verbeteren. 

Om het microrelief te verbeteren zijn meerdere bewerkingen met de wiedeg wenselijk. Daarnaast heeft 
wiedeggen een gunstig effect op de algehele kwaliteit van de grasmat. 
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Om het grasbestand te verbeteren wordt geadviseerd de velden jaarlijks te verticuteren en door te 
zaaien. Het doorzaaien van de velden dient minimaal in twee richtingen (recht en diagonaal) uitgevoerd 
te worden. Doorzaaien heeft alleen effect indien sprake is van holle, open en/of kale terreingedeelten. 
Door vooraf gaand aan het doorzaaien fors te verticuteren worden ongewenste grassoorten (voor een 
deel) verwijderd en krijgen de gewenste grassoorten kansen zich na het doorzaaien in de grasmat te 
vestigen. 

De konijnenschade dient zoveel mogelijk te worden hersteld. 

Veld 27a  
Verbeteren van het grasbestand (zie algemeen) is noodzakelijk. 

Veld 28a  
Gelet op de bevindingen tijdens het bezoek dient overwogen te worden het veld uit de bespeling te 
nemen aangezien het veld niet of nauwelijks wordt gebruikt. Door de matige vlakheid (forse 
konijnenschade) en de zachte instabiele toplaag is bespeling gevaarlijk. 

Indien noodzakelijk dienen de onkruiden te worden bestreden. 

Veld 29a 
Het veld is opgesplitst in twee delen. Het deel aan de zijde van veld 27 met een redelijke kwaliteit en 
een deel aan de zijde van veld 29 met een matige kwaliteit. 

Voor het goede deel zijn vooral de algemene onderhoudsmaatregelen, zoals hierboven beschreven 
van toepassing. 

Voor het matige gedeelte (aan de zijde van veld 29) is een jaarlijkse bewerking met de vertidrain met 
holle pennen wenselijk. Het vrijkomende toplaagmateriaal dient hierbij in de vertidrain gaten te worden 
gesleept. 

Bezanden in dit gedeelte wordt niet noodzakelijk geacht indien het veld wordt bewerkt met een 
vertidrain met holle pennen. 

Aangezien de bodemstructuur en het bodemleven in het matige gedeelte niet optimaal zijn vindt 
viltvorming plaats. Door dit deel van het veld twee keer per jaar te bewerken met de 
verticuteermachine wordt viltvorming voorkomen. 
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2.4.3 Kunstgrasvelden 

Algemeen 
Het onderzoek betreft drie zandkunststof korfbalvelden 

Conditie 
De conditie van de zandkunststof velden is over het algemeen redelijk. Er is geen vervuiling 
geconstateerd. De vulling van de matten is goed. De vezel Iigt plaatselijk plat. De vezel in de ovalen is 
matig gesleten. De belijning (wit) op veld 27 is bij de ovalen sterk gesleten. 
In onderstaande tabel is de effectieve Iaagdikte (vezellengte/vulling) uiteengezet: 

;,- 	'!" 
welt. P !1 4 i 

,1,,,,AkAtk ii*i.i, k i. 	- 

:: 7. 7,,IONfo'''"44.7.s, 	" 
effectieve -4,4-.-044,4•40,reffectieVe, 

, laagclikte.ovalen ;. ,, 

- - 	• 	4 	' 	; 	s? 	, 
4, 

r 	", 	":, 	It.: 	'" 	';': 	' 	.• 	•  laagdikte•oveng' 

27 12-14 mm 17-19 mm 

28 11-14 mm 17-20 mm 

29 11-15 mm 17-20 mm 

Vlakheid 
De vlakheid van de zandkunststofvelden is redelijk tot goed. Op veld 28 is een drempelvormige 
oneffenheid aangetroffen in de zuidwestzijde aan de rand bij de opsluitband. 

Belijning 
De belijning is visueel beoordeeld en akkoord bevonden. Er heeft geen controle op de afmetingen 
plaatsgevonden. 

Op de zandkunststofvelden zijn per korfbalveld vier tennisbaanbelijningen aanwezig. 

Overig 
Op veld 27 en veld 29 bevinden de dug-outs zich binnen de uitlopen (0,50 m). 
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Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

zandkunststof veld 27 veld 28 veld 29 

conditie redelijk redelijk redelijk 

vlakheid goed redelijk/goed goed 

belijning goed goed goed 

kwaliteit redelijk/goed redelijk/goed redelijk/goed 

Adviezen Zandkunststofvelden 

Alqemeen  
De uitlopen van de velden dienen minimaal 2 m obstakel vrij te zijn. Dug-outs in de uitlopen zijn 
reglementair niet toegestaan. 

veld 28 
De drempelvormige oneffenheid dient te worden verwijderd. 

Overiq 
Aandachtspunten (alle velden): 

voldoende instrooizand in de kunstgrasmat houden (in het bijzonder bij de korven en baseline); 
regelmatig borstelen en vegen; 
verwijderen blad en overige vervuiling; 
preventieve behandeling met daarvoor geeigende middelen van het oppervlak ter voorkoming 
van de ontwikkeling van algen en mos. 
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2.5 	Sportpark Buitenhof 

2.5.1 Algemeen 

Op het sportpark zijn in totaal twee natuurgras voetbalvelden en een rubber-infill kunstgrasveld 
beoordeeld. 

In de onderstaande tabel zijn de velden met jaar van aanleg en eventuele renovatie weergegeven: 

. veld type aanleg renovatie 
veld 30 natuur. ras 1998 
veld 30a rubber-infill 2000 
veld 31 natuurgras 1986 

2.5.2 Natuurgrasvelden 

Bodem 
De profielopbouw van de velden komt overeen. Beide velden hebben een verschraalde bovenlaag met 
een dikte van 0,20 m. De verschraling is uitgevoerd met vrij grof/scherp zand. Hieronder is tot 0,30 a 
0,35 m minus maaiveld matig humeuze, matig Ieemhoudende teelaarde aanwezig. Vanaf 0,35 m 
minus maaiveld is de natuurlijke grondslag van klei aanwezig. 

Plaatselijk (zijstroken) is op beide velden vanaf 0,20 m minus maaiveld de natuurlijke grondslag van 
klei aangetroffen. 

De bodemstructuur en het bodemleven van beide velden is door de verschraling met vrij grof zand niet 
optimaal. Daarnaast is de Iaag van 0,20 tot 0,35 m (voor zover aanwezig) zeer compact tot verdicht. 
Op veld 31 is deze plaatselijk sterk verdicht. 

Waterhuishouding 
De waterhuishouding van de velden is tijdens het bezoek visueel beoordeeld. 

Beide velden zijn op delen kwetsbaar bevonden. Het betreft vooral de zijstroken en hoeken van de 
velden. Op veld 31 is deze kwetsbaarheid het grootst. Deze kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een 
beperkte constructiedikte waardoor waterstagnatie en daarmee structuurbederf optreedt. Door het 
structuurbederf vindt viltvorming in de grasmat pleats en werkt de zode als een spons die het water 
vasthoudt. 
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Uit informatie van de gemeente blijkt dat de velden zijn gedraineerd. Nadere gegevens omtrent deze 
systemen ontbreken. Gelet op de beperkte constructiedikte is een goed werkend drainagesysteem op 
deze velden noodzakelijk. 

Vlakheid 
De vlakheid van de velden is redelijk. Er zijn golvingen en/of nazakkingen aangetroffen. 
Daarnaast zijn sporen op het veld geconstateerd. 

Door Iichte speelschade en een plaatselijk vertrapte en versmeerde toplaag zijn de velden hobbelig 
bevonden. 

Hoogteligging 
Met behulp van laserapparatuur is tijdens het bezoek op locatie de hoogteligging van de velden 
bepaald. 
In onderstaande tabel is een overzicht van de hoogteligging uiteengezet: 

veld 	-- 	, - 	AP 	- !afieiibt (dakprofiel) 0-1.:#* 
breedte (Min) 

	

ifithot lerigS`richtinM1 	. 

	

' (gemiddeldy' 	' 
160 mm; W richting veld 30 128 mm v\ 179 mm 

veld 31 133 mm i' 115 mm half veld, 70 mm; W richting 

Volgens de norm is op een (natuurgras) voetbalwedstrijdveld een dakprofiel met een breedteafschot 
van maximaal 150 mm toegestaan. In de Iengte mag een vloeiend verlopend afschot van 400 mm 
aanwezig zijn. Op een trainingsveld met volledige afmetingen is een afschot in de breedte van 
maximaal 300 mm toegestaan en in de lengterichting mag het afschot maximaal 500 mm bedragen. 

De hoogteligging van veld 30 voldoet (met geringe afwijking) niet aan de norm. 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 

Grasmat en grasbestand 
Het grasbestand van veld 30 is redelijk en bestaat uit een mengsel van Engels raaigras en straatgras. 
Op veld 31 is veel straatgras en daamaast Engels raaigras aangetroffen. 

Op beide velden, maar vooral op veld 31 is een viltige zode aangetroffen. 

De beworteling van het gras op veld 30 is matig tot redelijk. Op veld 31 is een matige 
bewortelingsdiepte aangetroffen. 
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Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

natuurgras veld 30 veld 31 

vlakheid redelijk redelijk 

stabiliteit redelijk matig 

grasbestand redelijk matig 

waterhuishouding matigfredelijk matig 

kwaliteit redelijk matig 

Adviezen 

In de tabel zijn de minimalenoodzakelijke maatregelen voor het groot onderhoud aangegeven. 
Vervolgens wordt per veld of per groep velden de specifieke aandachtspunten aangegeven. 

veld 30 veld 31 

vertidraineren gehele veld / jaar 1x/jr 2x/ jr 

vertidraineren verdichte delen / jaar eventueel 

verticuteren gehele veld / jaar 2x / jr 2x / jr 

verticuteren zijstroken / jaar 

bezanden met vertidrain in m' 20 lx 35 

lx 10 (najaar) 

bezanden zonder vertidrain in m' 

najaar/winterbezanding in m' 10 

• voor het bezanden van normale voetbalvelden (100x64 en 4m uitloop rondom) zonder vertidrain, wordt geadviseerd om niet 

meer dan 25 A 30 rre zand per keer op te brengen. 

Algemeen (beide velden)  

De profielopbouw van beide velden (beperkte constructie dikte) is niet optimaal waardoor de velden 
vooral problemen hebben met de waterhuishouding met als gevolg vermindering van de 
bodemstructuur en viltvorming in de zode. Vooral veld 31 is hierdoor kwetsbaar. 

Overwogen dient te worden de profielopbouw en de waterhuishouding van beide velden te verbeteren 
door de velden te renoveren. Op basis van de bevindingen dient een renovatie op veld 31 op korte 
termijn te worden uitgevoerd. ISA Sport kan indien gewenst een renovatieadvies voor de velden 
opstellen. 

29 



Kwaliteitsbeoordeling en advisering 

sportaccommodaties gemeente Delft 	 maart 2011 

Zolang een renovatie niet heeft plaatsgevonden zijn de onderstaande adviezen voor de velden 
noodzakelijk: 

Controle op een goede werking van de drainage en indien noodzakelijk doorspuiten, repareren of 

vervangen; 
Door beide velden te bewerken met een diepbeluchtingsschudfrees tot een diepte van 0,40 
minus maaiveld wordt de ondergrond gebroken en zal de waterdoorlatendheid verbeteren. Deze 
bewerking dient minimaal een keer te worden uitgevoerd. Extra bewerkingen zijn wenselijk; 
Om de sponswerking van de zode op te heffen wordt geadviseerd beide velden 2 keer per jaar te 
bewerken met de vertucuteermachine. Tijdens het groot onderhoud dient deze bewerking zeer 
fors te zijn en in meerdere richtingen te worden uitgevoerd. 
De velden dienen minimaal jaarlijks te worden belucht met de vertidrain. Op veld 31 is een 
tweede bewerking in het najaar wenselijk. 

Indien voornoemde maatregelen niet het gewenste effect (verbetering waterhuishouding) bereiken en 
de velden (of een veld) wordt niet op korte termijn gerenoveerd dan wordt geadviseerd om in de 
kwetsbaarste delen zandsleuven aan te brengen dwars op en contact makend met de bestaande 
zandgevulde drainsleuven. Een goede werking van het bestaande drainagesysteem is hiervoor 
noodzakelijk. De werking van de bestaande drainage dient vooraf gecontroleerd te worden. Tevens 
dienen de bestaande drainsleuven opgevuld te zijn met zand antlers hebben voorgestelde 
werkzaamheden slechts beperkte uitwerking. 

2.5.3 Kunstgrasveld 

Algemeen 
Het onderzoek betreft een rubber-infill voetbalveld 

Conditie 
De conditie van het veld is redelijk goed. Er is Iichte vervuiling van blad, takjes en Iavasteentjes 
geconstateerd. De vulling van de mat is niet uniform. De uitlopen van het veld hebben plaatselijk 
slechts 10 mm vulling. De vezel is nauwelijks gesleten. 

In onderstaande tabel is de vezellengte en de vulling uiteengezet: 

veld 
• 
* 4r 4 	.o 	,.. 	, 

, 	_ 	.', 	..:? 	' 
vezellengte 4 	- 

"7 lk 	' 	, 	•ffe •,$‘040FivANF 
vulling...: 	1±--.: 14.':**-4,.. 

30a 58 mm 10-35 mm uitloop 
35-42 mm overig 

Vlakheid 
De vlakheid van het veld is goed. 
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Belijning 
De belijning is visueel beoordeeld. Er heeft geen controle op de afmetingen plaatsgevonden. 

Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

zandkunststof veld 30a 

conditie redelijk 

vlakheid goed 

belijning goed 

kwaliteit redelijIdgoed 

Adviezen 

Geadviseerd wordt de (Iichte) vervuiling van blad/takjes en de lavastenen zoveel mogelijk te 
verwijderen. 

De vulling van de mat dient uniform te zijn. Optimaliseren van de vulling in de uitlopen is noodzakelijk. 

Aandachtpunten blijven: 
regelmatig borstelen opperviak; 
visuele controle en indien noodzakelijk herstellen onvolkomenheden speeloppervlak 
(beschadigingen en losse/open naden); 

- verwijderen blad en overige vervuiling; 
bijvullen uitgespeelde gedeelten (zoals strafschopstip en zone bij hoekvlaggen); 

- indien noodzakelijk, bestrijding van algen en mos. 
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2.6 	Sportpark Kruithuisweg 

2.6.1 Algemeen 

Op het sportpark zijn in totaal een honkbalveld, den softbalveld, twee zandkunststof velden en een 
natuurgrasveld beoordeeld. 

In de onderstaande tabel zijn de velden met jaar van aanleg en eventuele renovatie weergegeven: 

. 	.. 	. 
vel typed 

, 
.. aanleg ' renovatie 

softbalveld halfverharding/natuurgras 
honkbalveld (39) halfverharding/natuurgras 1990 2002 
veld 40 zandkunststof 1998 
veld 41 zandkunststof 1998 
veld 42 natuurgras 1998 

2.6.2 	Natuurgrasveldinatuurgrasgedeelte Honk-en Softbal 

Bodem 
De profielopbouw van de honk- en softbalvelden komt overeen. Beide velden hebben een bovenlaag 
met een dikte van 0,20 a 0,30 m op een ondergrond van klei. De bovenste 0,15 m van de bovenlaag is 
veelal schraler. 
Veld 42 heeft een matig humeuze tot humeuze bovenlaag met een dikte van 0,30 m. Hieronder is tot 
0,40 m minus maaiveld een gemengde zandige Iaag aanwezig. Vanaf 0,40 m is de natuurlijke 
grondsiag van klei aangetroffen. 

De bodemstructuur en het bodemleven van de velden zijn goed. Er zijn geen noemenswaardige 
storingen aangetroffen. Het bodemleven is goed ontwikkeld. 
Tijdens het bezoek zijn de velden enigszins zacht bevonden door forse wormenactiviteit in combinatie 
met de winterrust. 

Waterhuishouding 
De waterhuishouding van de velden is tijdens het bezoek visueel beoordeeld en akkoord bevonden. 

Door de samenstelling van de bovenlagen kunnen de velden (gering) kwetsbaar zijn doordat het water 
wordt vastgehouden. 
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Vlakheid 
De vlakheid van de velden is over het algemeen voldoende voor het gebruik. Er zijn op het korfbalveld 
enkele lichte golvingen aangetroffen. Door forse wormenactiviteit en winterrust zijn de velden hobbelig 
bevonden. 

Hoogteligging 
Met behulp van Iaserapparatuur is tijdens het bezoek op locatie de hoogteligging van het veld bepaald. 
In onderstaande tabel is een overzicht van de hoogteligging van het korfbalveld uiteengezet: 

,Asmor, 	1.1 	.. 	• 	•••: 

veld 	,,ik 	.roft 
er- e , — 	e 	! 	• re" 	::: 	: 

640110 eerliijaig*i , 
be:fie-cite Irriiii)' ' 

„ 

afschot lengterichting It. 
4wwitto ,;,- 

1 ': 	"(gemiddeld) 
veld 42 85 mm geen 

Volgens de norm is op een (natuurgras) korfbalveld een afschot van 1: 100 toegestaan. 
De hoogteligging van het veld voldoet hieraan. 

Voor de hoogteligging van de honk- en softbalvelden wordt verwezen naar (paragraaf 2.6.3). 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 

Grasmat en grasbestand 
Het grasbestand van de velden bestaat uit een mengsel van Engels raaigras, straatgras en gering 
struisgras (vooral korfbalveld). De zode is plaatselijk viltig. 

De bewortelingsdiepte van het gras is redelijk goed. 

Op alle velden, maar vooral op het korfbalveld zijn onkruiden (madelief en paardenbloem) in de 
grasmat geconstateerd. 

Op het korfbalveld is tijdens het bezoek schimmelaantasting in het gras aangetroffen. 
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Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

natuurgras honkbalveld softbalveld veld 42 

vlakheid redelijk redelijk redelijk 

stabiliteit redelijk redelijk redelijk 

grasbestand redelijk redelijk matig/redelijk 

waterhuishouding redelijk/goed redelijk/goed redelijk 

kwaliteit redelijk redelijk redelijk 

Adviezen natuurgrasvelden (delen) 

In de tabel zijn de minimale noodzakelijke maatregelen voor het groot onderhoud (natuurgras) 
aangegeven. 
Vervolgens wordt per veld of per groep velden de specifieke aandachtspunten aangegeven. 

softbalveld (38) honkbalveld (39) veld 42 

vertidraineren gehele veld / jaar 1x/3 jr 1x/ 3 jr lx/ 3 jr 

vertidraineren verdichte delen / jaar eventueel eventueel lx / jr 

verticuteren gehele veld / jaar lx/jr lx/jr lx/jr 

verticuteren zijstroken / jaar 

bezanden met vertidrain in m' 5 10 15 

bezanden zonder vertidrain in m' 5 5 10 

najaar/winterbezanding in m' 5 

Aloemeen alle velden  
Om het grasbestand te verbeteren wordt geadviseerd de velden jaarlijks te verticuteren en door te 
zaaien. Het doorzaaien van de velden dient minimaal in twee richtingen (recht en diagonaal) uitgevoerd 
te worden. Doorzaaien heeft alleen effect indien sprake is van holle, open en/of kale terreingedeelten. 
Door vooraf gaand aan het doorzaaien fors te verticuteren worden ongewenste grassoorten (voor een 
deel) verwijderd en krijgen de gewenste grassoorten kansen zich na het doorzaaien in de grasmat te 
vestigen. 
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Honk- en Softbalvelden  
Om de stabiliteit van de toplaag te waarborgen is het noodzakelijk de velden jaarlijks te bezanden. 
Dit kan den keer per drie jaar gecombineerd worden met een bewerking met de vertidrain. 

De drempelvormige overgangen van de halfverharding naar het gras dienen te worden hersteld. 
Dit kan door het grasgedeelte te bewerken met de fieldtopmaker. 

Om de vlakheid (microrelief) van de velden te verbeteren wordt geadviseerd de velden regelmatig te 
wiedeggen. 

Korfbalveld (42)  
De stabiliteit van het veld is niet optimaal. Voor het gebruik zomersport is dit meestal geen probleem. 
Om de stabiliteit te verbeteren/optimaliseren is het wenselijk het veld tijdens het groot onderhoud te 
bezanden. In het najaar is een extra bezanding wenselijk. 
Daamaast is het wenselijk om het veld aan het begin van het speelseizoen licht te rollen om de 
vlakheid en de stabiliteit te verbeteren. 

Om het microrelief te verbeteren zijn meerdere bewerkingen met de wiedeg wenselijk. Daamaast heeft 
wiedeggen een gunstig effect op de algehele kwaliteit van de grasmat. 

De ontwikkeling van de aangetroffen onkruiden dient te worden gevolgd en indien noodzakelijk te 
worden bestreden. 

2.6.3 	Halfverharding Honk- en softbalvelden 

Toplaag 
De Iaagdikte van de toplaag is tijdens het bezoek gemeten. Daamaast is een mengmonster van de 
toplaag samengesteld. Deze monsters zijn geanalyseerd in het laboratorium van ISA Sport. 
De analyseresultaten van de laboratoriumanalyses zijn opgenomen in bijlage 3. 

In onderstaande tabel is naast de gemeten Iaagdikte, de mate van slijtage van het 
halfverhardingsmateriaal weergeven. 
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honkbalveld 50-60 mm 100-180 mm 26 % geringe 2010080770 

softbalveld 35-55 mm 100 mm 25 % geringe 2010080771 

Opmerking: Op het honkbalveld bedraagt de Iaagdikte van de toplaag in de stroken naar de honken 

circa 70 tot 80 mm. 
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Vlakheid 
De vlakheid van de halfverhardingsgedeelten is goed. De overgangen van de halfverharding naar het 
gras zijn op beide velden drempelvormig. 

Hoogteligging 
De hoogteligging van beide velden is gemeten met de laser volgens een vast protocol. 
De hoogteligging van het softbalveld voldoet aan de norm. de hoogteligging van het honkbalveld 
voldoet niet vanwege een verkeerde hoogte van de werpheuvel. Deze dient 254 mm hoger te liggen 
dan de gemiddelde hoogte van de overige meetpunten. De gemeten hoogte bedraagt 304 mm. 

Overig 
De werpheuvel van het honkbalveld heeft niet de juiste maatvoering (bolting). Vanaf het hoogste punt 
loopt het veld `vloeiend' of naar het maaiveld. Dit is niet conform het reglement van de bond. 

Plaatselijk is geringe gras en onkruidgroei aangetroffen. 

Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

halfverharding honkbalveld softbalveld 

laagdikte toplaag goed redelijk 

samenstelling toplaag redelijk/goed redelijk/goed 

vlakheid goed* goed* 

kwaliteit redelijklgoed** redelijk/goed 

* overgangen naar gras zijn drempelvormig. 
** maatvoering werpheuvel niet conform norm. 

Adviezen 

Honkbalveld  
De werpheuvel van het honkbalveld dient te worden aangepast aan de juiste maatvoering en hoogte. 
Hiervoor wordt verwezen naar het vademecum van de KNBSB en de normen die hiervoor opgesteld 

zijn. 

Specifieke maatregelen ter verbetering van de toplaag zijn niet noodzakelijk. 
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Softbalveld  

De Iaagdikte van de toplaag van het softbalveld is plaatselijk te dun. Geadviseerd wordt de toplaag aan 
te vullen met halfverhardingsmateriaal tot een minimale Iaagdikte van 50 mm. 

Overiq 
Aandachtspunten honk- en softbalvelden: 

verwijderen vervuiling (blad en overige rommel); 
verwijderen van mos en algen (indien noodzakelijk); 
eventueel aanvullen/bijstrooien honken; 
eventueel sproeien toplaag (voldoende vochtige toplaag) 
indien noodzakelijk walsen rollen toplaag (vooral begin van het seizoen). 

2.6.4 Zandkunststofvelden 

Algemeen 

Het onderzoek betreft twee zandkunststof korfbalvelden. Op veld 40 zijn ovalen aanwezig. Op veld 41 
zijn geen ovalen aanwezig. Op dit veld zijn tevens vier tennisbanen aanwezig. 

Conditie 

De conditie van de zandkunststof velden is over het algemeen redelijk goed. Er is geen vervuiling 

geconstateerd. De vulling van de matten is goed. Op veld 41 is een open naad bij de korf 
geconstateerd. 

In onderstaande tabel is de effectieve Iaagdikte (vezellengte/vulling) uiteengezet: 

L,:-'3, 	, veld ,,,   
4Olittigt At  

'`vezellengteliiiiiiinV ;-'1ezelieifgte/vullingl ,,,„ 
4tocalertkteVert)VOIVA 

40 12-15 mm 20 mm 

41 13-16 mm 18-20 mm 

Vlakheid 

De vlakheid van de zandkunststofvelden is redelijk tot goed. Op veld 41 zijn in de noordelijke uitlopen 
twee oneffenheden aangetroffen van respectievelijk 12 en 20 mm. 

Belijning 

De belijning is visueel beoordeeld. Er heeft geen controle op de afmetingen plaatsgevonden. 

De aanwezige belijning is akkoord bevonden. 
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Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

zandkunststof veld 40 veld 41 

conditie redelijk/goed redelijk/goed 

vlakheid goed redelijk/goed 

goed belijning goed 

kwaliteit goed redelijk/goed 

Adviezen 

Veld 41  
Geadviseerd wordt de open naad bij de korf te herstellen. 

Geadviseerd wordt de aangetroffen oneffenheden te herstellen. 

Overiq 
Aandachtspunten (beide velden): 

voldoende instrooizand in de kunstgrasmat houden (in het bijzonder bij de korven en baseline); 
regelmatig borstelen en vegen; 
verwijderen blad en overige vervuiling; 
preventieve behandeling met daarvoor geeigende middelen van het oppervlak ter voorkoming 
van de ontwikkeling van algen en mos. 
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2.7 	Sportpark Kerkpolder 

2.7.1 	Algemeen 

Op het sportpark zijn in totaal vijf natuurgrasvelden, twee rubber-infill kunstgrasvelden, aen 
zandkunststof veld en twee asfalt handbalvelden beoordeeld. 

In de onderstaande tabel zijn de velden met jaar van aanleg en eventuele renovatie weergegeven: 

vel 
. 	 1. 

 , 	 - taarileg renovatie,,, 
veld 47 kunstgras (rubber infill) 2007 
veld 47a kunstgras (rubber infill) 2010 
veld 48 natuurgras 1982 2007 
veld 49 natuurgras 1998 
veld 50 natuurgras WeTra (Grassmaster) 1998 
veld 50a natuurgras 1998 
veld 51 natuurgras 1998 
veld 51a zandkunststof 1998 
veld 52 asfalt handbalveld 1998 
veld 53 asfalt handbalveld 1998 

2.7.2 Natuurgrasvelden/VVeTravelden 

Bodem 
De profielopbouw van de velden komt in grote lijnen overeen. Met uitzondering van het Grassmaster 
veld hebben de velden tot 0,30 a 0,45 m minus maaiveld een wisselend humeuze bovenlaag van 
teelaarde. Hieronder is venige klei tot klei aanwezig. Het Grassmasterveld heeft een specifieke toplaag 
met een dikte van 0,20 m waarin kunststofvezel zijn genjecteerd. Hieronder is een humusarme 
zandonderbouw tot 0,40 m minus maaiveld aanwezig. De natuurlijke grondsiag bestaat uit venige klei. 

Op veld 48 bestaat de bovenste 0,10 a 0,15m uit teelaarde afkomstig van het aangelegde 
kunstgrasveld. 

De bodemstructuur en het bodemleven van veld 49 zijn goed. Op de overige velden zijn het 
bodemleven en de bodemstructuur als redelijk gewaardeerd. 
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Waterhuishouding 
De waterhuishouding van de velden is tijdens het bezoek visueel beoordeeld en akkoord bevonden. 
Op veld 49 is lichte roestvorming in het onderste gedeelte van de bovenlaag aangetroffen. 
Deze roestvorming kan duiden op een verminderde ontwatering. Voor zover bekend zijn de velden 
voorzien van een drainagesysteem. Nadere gegevens omtrent deze systemen ontbreken. 
Volgens informatie (gemeente) wordt op veld 48 in 2011 een nieuw drainagesysteem aangebracht. 

Door een wollige tot viltige grasmat kan veld 51 gedurende regenrijke perioden wat kwetsbaar zijn 
doordat het water wordt vastgehouden. 

Vlakheid 
De vlakheid van de velden is redelijk. Er zijn (lichte) golvingen en/of Iaagten aangetroffen. De laagten 
in de doelmonden op veld 50 zijn aanzienlijk. De velden zijn tijdens het bezoek hobbelig bevonden 
door een combinatie van speelschade (klein effect) en wormenhoopjes. 

Hoogteligging 
Met behuip van laserapparatuur is tijdens het bezoek op locatie de hoogteligging van de velden 
bepaald. 
In onderstaande tabel is een overzicht van de hoogteligging uiteengezet: 

veld afschot (dakprofiel) in 	i 
breedte WO 

=,. 
;pfschot lengtenchfing 

' 	(gemiddeld) 
veld 48 127 mm v\ 109 mm 77 mm NO 

veld 49 66 mm IN 171 mm geen 

veld 50 67 mm 'L 120 mm 150 NW 

veld 50a eenzijdig 85 mm geen 

veld 51 158 mm i \ 222 mm wisselend beide lengterichtingen 

max 141 en 183 mm 

Volgens de norm is op een (natuurgras) voetbalwedstrijdveld een dakprofiel met een breedteafschot 
van maximaal 150 mm toegestaan. In de Iengte mag een vloeiend verlopend afschot van 400 mm 
aanwezig zijn. Op een trainingsveld met volledige afmetingen is een afschot in de breedte van 
maximaal 300 mm toegestaan en in de Iengterichting mag het afschot maximaal 500 mm bedragen. 

De hoogteliggingen van veld 49 (geringe afwijking) en veld 51 voldoen niet aan de norm. 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 
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Grasmat en grasbestand 
Het grasbestand van de velden bestaat uit een mengsel van Engels raaigras en straatgras. 
Op veld 49 is veel Engels raaigras aanwezig. Op veld 50 is het aandeel straatgras hoog. 

De beworteling van het gras op veld 49 is goed. Op veld 50 is een matige beworteling van het gras 
geconstateerd. Op de overige velden is een redelijke bewortelingsdiepte aangetroffen. 

Op veld 51 is viltvorming in de zode geconstateerd. 

Overig 
Op de zuid/zuidwest zijden van veld 48 is door de aanwezige beplanting schaduw op het veld 
aanwezig. De belijning van veld 48 is ingebrand. 

Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

natuurgras  veld 48 veld 49 veld 50 veld 50a veld 51 

vlakheid redelijk redelijk redelijk redelijk redelijk 

stabiliteit redelijk/goed redelijk/goed goed redelijk/goed 

redelijk 

redelijk/goed 

redelijk grasbestand redelUk goed matig 

waterhuishouding redelijk/goed redelijk/goed goed redelijk redelijk/goed 

kwaliteit redelijk redelijk/goed redelijk redelijk redelijk 

Adviezen natuurgraslWeTra velden 

In de tabel zijn de minimale noodzakelijke maatregelen voor het groot onderhoud aangegeven. 
Vervol ens wordt per veld of per groep velden de specifieke aandachts n n n 

veld 48 veld 49 veld 50 

k 

veld 50a veld 51 

vertidraineren gehele veld / jaar 1x/jr 1x/jr 1x/jr 1x /jr 2x /jr 

vertidraineren verdichte delen / jaar lx / jr extra 

verticuteren gehele veld / jaar lx/ 2 jr lx / jr meerdere beurten lx / jr lx / jr 

verticuteren zijstroken / jaar fors 2x / jr 

bezanden met vertidrain in m3  25 25 10 5 25 

bezanden zonder vertidrain in m3  

najaar/winterbezanding in m3  5 a 10 10 2,5 

• voor het bezanden van normale voetbalvelden (100x64 en 4m uitloop rondorn) zonder vertidrain, wordt geadviseerd om niet 

meer dan 25 a 30 m3  zand per keer op to brengen. 
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Algemeen  
Gelet op de samenstelling van de toplagen, met uitondering van veld 50, is het mogelijk om gebruik te 
maken van een vertidrain met holle pennen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de bodemstructuur 
geoptimaliseerd. Daamaast is in combinatie met een bezandingsgift extra materiaal voorhanden om 
het microrelief van de velden door middel van slepen met een star sleepraam te verbeteren. 

Veld 48 
Het inbranden van de belijning dient achterwege te blijven. Door middel van het aanbrengen van 
markeerpluimen wordt het belijnen vereenvoudigd. 

Om schaduwwerking en windluwte te beperken wordt geadviseerd de beplanting te dunnen. 

Een winterbezanding in het schaduwgedeelte van het veld is wenselijk om een voldoende stabiele en 
stroeve toplaag te bewerkstelligen. 

Veld 49 
Geadviseerd wordt de doelgebieden van het veld gedurende het seizoen onder profiel te houden door 
middel van het (wekelijks) terugharken van uitgespeelde grond. Hierdoor wordt het ontstaan van 
grondruggen en uitgespeelde doelgebieden beperkt. Daamaast is het gewenst om de doelgebieden 
regelmatig op te breken met een riek en deze zo nodig gering te bezanden. 

Regelmatig wiedeggen heeft een positieve invloed op de algehele kwaliteit van de grasmat en op het 
microrelief. 

Veld 50  
Het veld heeft een specifieke zandige toplaag. 
Verrijking van deze toplaag dient te worden voorkomen. 
Geadviseerd wordt: 

verrijking van de toplaag te voorkomen door de velden regelmatig te verticuteren. Afhankelijk van 
de bespelingsintensiteit op de velden kunnen 4 tot 6 verticuteer beurten noodzakelijk zijn. 
Daamaast is regelmatig wiedeggen en eventueel vegen wenselijk. Een andere mogelijkheid is de 
velden te bewerken met een fieldtopmaker. Voordeel hiervan is dat een gedeelte van de verrijkte 
toplaag en de ongewenste grassoorten worden verwijderd. Aandachtspunt bij deze bewerking is 
het controleren van mogelijke beschadiging van de kunststofvezels tijdens deze bewerking. 
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Daamaast wordt geadviseerd: 
het veld minimaal 1 x per jaar te beluchten met de vertidrain om de structuur van de toplaag 
enigszins te verbeteren en verdichtingen te voorkomen. Een extra bewerking met de vertidrain in 
het najaar van de intensief bespeelde delen is wenselijk. 
het veld indien mogelijk (bij voorkeur) in de tweede helft van april uit bespeling te nemen en het 
groot onderhoud te laten plaatsvinden. Er kan dan worden uitgetraind op de overige velden 
(kunstgras) op het sportpark; 
het veld voorafgaand aan het groot onderhoud zeer fors te verticuteren; 
de laagten (doelgebieden) zoveel mogelijk uit te vullen met `specifiek' toplaagmateriaal; 
de trainingen in het speelseizoen zoveel mogelijk te spreiden om geconcentreerde speelschade te 
voorkomen; 
het veld, indien ze (deels) kaal gespeeld zijn, te slepen met een star sleepraam. Door deze 
maatregel op de juiste wijze en op het juiste tijdstip uit te voeren, zullen de velden viak gehouden 
kunnen worden. 

Veld 50a 
De lichtmasten van veld 50 zijn niet beschermd. Gevaar tijdens de trainingen is hierdoor aanwezig. 
Overwogen dient te worden de masten met beschermingsmateriaal te omhullen. 

Veld 51  
Om de viltvorming op te heffen en te voorkomen is fors verticuteren en regelmatig wiedeggen 
noodzakelijk 

2.7.3 Kunstgrasvelden 

Conditie 
De conditie van de rubber-infill velden is over het algemeen goed. Er is lichte vervuiling van organisch 
materiaal aangetroffen (elsenpropjes). Op het zandkunststof veld is vooral in de uitlopen een matige 
vervuiling met algen en mossen aangetroffen. 

De kunstgrasvezel van het doelgebied van veld 47 is matig gesleten. De vulling van veld 47a is niet 
uniform. In de uitlopen bedraagt de dikte van de vulling slechts 10-30 mm. De vulling (effectieve 
laagdikte) van de mat van het zandkunststof veld is goed. 
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In onderstaande tabel is de vezellengte en/of vulling (effectieve laagdikte) uiteengezet: 

"veld, 
•*:.. 

IF 	'ffer,  -ilf0== vl 	• vezellengte . x.. 	Aw 	Tim. 110, 	- 1•,;° 
vulling/(effectieve laagdikte) 

47 58 mm 31-36 mm 
47a 58 mm 10-30 mm uitlopen 

25-40 mm overig 
51a - 16-21 mm 

Vlakheid 
De vlakheid van de de rubber-infill velden is goed. 

Het zandkunststofveld heeft aan de noordzijde in de zijuitloop een glooiende zakking van 
circa 100 mm. In de achteruitlopen van dit veld is een (open) goot aanwezig die licht tot matig 
drempelvormig is. 

Belijning 
De belijning is visueel beoordeeld. Er heeft geen controle op de afmetingen plaatsgevonden. 

De belijning van de rubber-infill velden is conform het reglement van de KNVB. 
Op het zandkunststofveld zijn tennisbaanbelijningen (4 stuks) aanwezig. 

Overig 
Het hekwerk van veld 47a heeft een aantal scherpe delen. 

Samenvatting van de kwaliteit van de kunstgrasvelden 

rubber-infill veld 47 veld 47a 

conditie redelijk/goed redelijk 

vlakheid goed goed 

belijning goed goed 

kwaliteit goed redelijk/goed 
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zandkunstof 51a 

conditie redelijk 

vlakheid redelijk 

belijning goed 

kwaliteit redelijk 

Adviezen Ku nstgrasvelden 

Rubber-infill velden alaemeen 

De organ ische resten afkomstig van de bomen dienen zoveel mogelijk van de velden te worden 

verwijderd. 

Overiq 
Aandachtspunten rubber-infill velden: 

- regelmatig borstelen opperviak; 
visuele controle en indien noodzakelijk herstellen onvolkomenheden speeloppervlak 
(beschadigingen en losse/open naden); 
verwijderen blad en overige vervuiling; 

- bijvullen uitgespeelde gedeelten (zoals strafschopstip en zone bij hoekvlag); 
indien noodzakelijk, bestrijding van algen en mos. 

Veld 47a  
Geadviseerd wordt de vulling van de mat in de zijstroken te optimaliseren (aanvullen). 

Zandkunststofveld (51a) 

Geadviseerd wordt de vervuiling van mos van de velden te verwijderen en te voorkomen. 

De aangetroffen drempelvormige oneffenheid dient te worden verwijderd. De glooiing dient indien 

mogelijk te worden hersteld. 
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Overiq 
Aandachtspunten: 

voldoende instrooizand in de kunstgrasmat houden (in het bijzonder bij de baseline); 
regelmatig borstelen en vegen; 
verwijderen blad en overige vervuiling; 
preventieve behandeling met daarvoor geeigende middelen van het oppervlak ter voorkoming 
van de ontwikkeling van algen en mos. 

2.7.4 	Asfalt handbalvelden 

Conditie 
De conditie van de asfalt toplaag van beide velden is niet goed. De toplaag is matig tot sterk gesleten 
en er zijn een aantal open naden/kieren aangetroffen. 

Vlakheid 
De vlakheid van de velden is redelijk. Laagten en/of forse oneffenheden zijn niet aangetroffen. 

Hoogteligging 
Tijdens het bezoek is de hoogteligging van beide velden gemeten. In onderstaande tabel is een 
overzicht van de hoogteligging uiteengezet: 

tdat 	 U veld afschot , ,
,sioiQ4-•,4 	,  (dakprofielyi 

breedte (Ktim) 	eAa 

, 	;,i 	.;z:z 	• 
a 	cbotvlengterichtihg 

" (gemiddeld)_ 

alleen afschot in uitloop veld 52 120 mm i\ 118mm 
veld 53 91 mm e' 137 mm alleen afschot in uitloop 

Conform de norm is een afschot in de breedte van 20 tot 100 mm toegestaan. De hoogteligging van 
beide velden voldoet niet aan deze norm. 

In de achteruitlopen van beide velden is eveneens een gering afschot aanwezig. Conform de norm is 
dit eveneens niet toegestaan. 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 

Belijning 
De belijning is visueel beoordeeld. Er heeft geen controle op de afmetingen plaatsgevonden. 

De belijning is sterk gesleten en daardoor slecht zichtbaar. 
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Overig 
De aanwezige hekwerken hebben een matige kwaliteit en bevatten enkele scherpe delen. 

Samenvatting van de kwaliteit van de asfalt handbalvelden 

, 

asfalt velden veld 52 veld 53 

conditie slecht/matig slecht/matig 

vlakheid redelijk redelijk 

belijning slecht/matig slecht/matig 

kwaliteit matig matig 

Adviezen 

Gelet op de kwaliteit van de toplaag, belijning en de hekwerken, wordt geadviseerd beide velden op 
korte termijn to renoveren (retoppen). Aandachtspunt hierbij is de hoogteligging. Deze dient aangepast 
to worden. 
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2.8 	Sportpark Tanthof 

2.8.1 Algemeen 
Op het sportpark zijn in totaal drie natuurgrasvelden en drie rubber-infill kunstgrasvelden alien voor 
voetbal beoordeeld. 

In de onderstaande tabel zijn de velden met jaar van aanleg en eventuele renovatie weergegeven: 

,yeld tikoi 	, 	,( 	- ?ifz‘i:‘ aanleg •,,..?: 
., 	„ 
fenovatie 

veld 61 natuurgras 1992 2005 

veld 62 kunstgras (rubber infill) 2005 
veld 63 natuur_gras 1992 2006 
veld 64 natuurgras 1992 2006 

veld 65 kunstgras (rubber infill) 2005 

veld 66 kunstgras (rubber infill) 2005 

2.8.2 Natuurgrasvelden 

Bodem 
Veld 1 heeft een matig humeuze bovenlaag met een dikte van 0,20 m. Hieronder is een wisselend 
humeuze, gelaagde laag teelaarde aangetroffen die overgaat in klei. 

De profielopbouw van veld 63 en 64 is identiek. Beide velden hebben een homogene toplaag met een 
dikte van 0,10 a 0,15 mop een geaggregeerde onderbouw tot een diepte van 0,25 m minus maaiveld. 
Hieronder is klei/veen aangetroffen. 

De bodemstructuur en het bodemleven van de velen zijn als redelijk beoordeeld. Er is geringe 
gelaagdheid geconstateerd. Vooral op veld 61. Daamaast is de bovenlaag van de velden 63 en 64 
enigszins compact. 

Waterhuishouding 
De waterhuishouding van de velden is tijdens het bezoek visueel beoordeeld en akkoord bevonden. 
De velden zijn voorzien van een drainagesysteem. Voor zover bekend liggen de drains op een 
onderlinge afstand van hart op hart 4 m op een diepte van 0,60 m. De sleuven zijn opgevuid met zand. 

Veld 61 is tijdens !vet bezoek wat zachter en kwetsbaarder bevonden door verrijking in combinatie met 
een plaatselijk viltige mat. 
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Vlakheid 
De vlakheid van de velden is over het algemeen redelijk goed. Er zijn lichte golvingen en of geringe 
nazakkingen aanwezig. 

De vlakheid van veld 61 is door spoorvorming niet optimaal. Deze spoorvorming is ontstaan als gevoig 
van een zachte toplaag. Het betreft vooral de noordhoek van het veld. 

Hoogteligging 
Met behulp van Iaserapparatuur is tijdens het bezoek op locatie de hoogteligging van de velden 
bepaald. 
In onderstaande tabel is een overzicht van de hoogteligging uiteengezet: 

veldi , 	,iafsChQt'(dakpiofiel) 

., 
in '''' 

,,,, 	,. 	10 	-  
breedte 'Orm 

afsChotierii6teiiching 
,,,,,:a , , Igemiddeld) , 	. 

veld 61 130 mm i \ 139 mm geen 

veld 63 149 mm i\ 161 mm geen 

veld 64 159 mm i\ 160 mm geen 

Volgens de norm is op een (natuurgras) voetbalwedstrijdveld een dakprofiel met een breedteafschot 
van maximaal 150 mm toegestaan. In de Iengte mag een vloeiend verlopend afschot van 400 mm 
aanwezig zijn. Op een trainingsveld met volledige afmetingen is een afschot in de breedte van 
maximaal 300 mm toegestaan en in de Iengterichting mag het afschot maximaal 500 mm bedragen. 

De hoogteliggingen van de velden 63 en 64 voldoen (met zeer geringe afwijkingen) niet aan de norm. 

De resultaten van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage. 

Grasmat en grasbestand 
Het grasbestand van de velden bestaat uit Engels raaigras en plaatselijk vrij veel straatgras. 

Op veld 61 is plaatselijk geringe viltvorming aanwezig. 

Tijdens het bezoek is (plaatselijk veel) sneeuwschimmel en/of schade als gevoig van broei onder het 
sneeuwdek aangetroffen. 
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Overig 
Op veld 63 en veld 64 is mollenschade geconstateerd. 

Op veld 63 en veld 64 bevindt zich voor de dug-outs een muurtje op een afstand van 1,4 en 2 m. Gelet 
op het reglement van de KNVB ( vrije uitlopen van minimaal 4 m) is dit niet toegestaan. 

Ter plaatse van de pupillendoelen zijn in de uitlopen verzwaarde emmers aangetroffen voor 
verankering van de pupillendoelen. 

Samenvatting van de kwaliteit van de verschillende velden 

natuurgras veld 61 veld 63 veld 64 

vlakheid redelijk/goed redelijk/goed redelijk/goed 

redelijk/goed stabiliteit redelijk redelijk/goed 

grasbestand redelijk redelijk redelijk 

waterhuishouding redelijk redelijk/goed redelijk/goed 

kwaliteit redelijk redelijk/goed redelijk/goed 

Adviezen natuurgras velden 

In de tabel zijn de minimale noodzakelijke maatregelen voor het groot onderhoud aangegeven. 
Vervolgens wordt per veld of per groep velden de specifieke aandachtspunten aangegeven. 

veld 61 veld 63 veld 64 

vertidraineren gehele veld / jaar lx/ 1 jr lx / jr 1x / jr 

vertidraineren verdichte delen / jaar eventueel lx extra 

verticuteren gehele veld /_j_aar lx/jr lx/jr lx/jr 

verticuteren zijstroken / jaar fors fors fors 

bezanden met vertidrain in m3  30 25 25 

bezanden zonder vertidrain in m3  

najaar/winterbezanding in m3  10 

• voor het bezanden van normale voetbalvelden (100x64 en 4m uitloop rondom) zonder vertidrain, wordt geadviseerd om niet 

meer dan 25 a 30 m3  zand per keer op to brengen. 
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Aloemeen  

Gelet op de samenstelling van de toplagen en de geringe gelaagdheid en compactheid wordt 
geadviseerd alle velden vooralsnog jaarlijks te bewerken met de vertidrain met holle pennen. Het 
vrijkomende materiaal en het bezandingszand dient zoveel mogelijk in de gaten te worden gesleept. 

De uitlopen dienen zoveel mogelijk vrij te zijn (4 m). Het is wenselijk de obstakels zoals verzwaarde 

emmers te verwijderen. Overwogen dient te worden om de dug-outs en de muurtjes voor de dug-outs 
eveneens te verplaatsen/verwijderen. Een en ander conform het reglement van de KNVB. 

Het grasbestand van de velden dient verbeterd te worden door de velden jaarlijks fors 
(minimaal 2 richtingen) te verticuteren en vervolgens door te zaaien. 

Mollenschade dient te worden hersteld en voorkomen. 

Veld 61 

De noordhoek van het veld is oneffen. Geadviseerd wordt tijdens het groot onderhoud deze hoek te 
beluchten, uit te vullen, egaliseren en door te zaaien. 

Om de stabiliteit van de toplaag te verbeteren is bezanden noodzakelijk. Een extra bezanding in het 
najaar is wenselijk. 

2.8.3 	Rubber-infill kunstgrasvelden 

Conditie 

De conditie van de rubber-infill velden is over het algemeen goed. Er is geen vervuiling aanwezig. 

Op veld 62 is in beide doelgebieden een losse naad aangetroffen. 

De kunstgrasvezel van veld 62 en 65 is plaatselijk matig gesleten. De slijtage van de vezel op veld 66 
is licht tot matig. De vulling ter plaatse van de penaltystippen is gering. Verder is op veld 62 en 65 
plaatselijk vrij veel los rubber op de mat aangetroffen. 

In onderstaande tabel is de vezellengte en/of vulling uiteengezet: 

ii:erci '''' 	''' ,. 	& 	4. ,‘. * ANL vezellengte ' - 
4ilkik• AtEtai* 

.i. vulling? 	. 	- 	'It 
w 	1, 	AIfit, 	• 

62 50-54 mm 31-35 mm 

65 50-54 mm 29-35 mm 

66 50-55 mm 31-35 mm 
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Vlakheid 

De vlakheid van de velden is over het algemeen goed. Aileen op veld 66 is in het zuidoostelijke deel 
tegen de 16-meterlijn een drempelvormige oneffenheid aangetroffen. 

Belijning 

De belijning is visueel beoordeeld. Er heeft geen controle op de afmetingen plaatsgevonden. 

De belijning van de velden is conform het reglement van de KNVB. 

Overig 

Op veld 66 zijn veel losse oefendoeltjes en overige attributen aangetroffen. 

Samenvatting van de kwaliteit van de rubber-infill velden 

rubber-infill veld 62 veld 65 veld 66 

conditie redelijk redelijk redelijk/goed 

vlakheid goed goed goed* 

belijning goed goed goed 

kwaliteit redelijk redelijk redelijklgoed 

*een drempelvormige oneffenheid 

Adviezen 

Veld 62 en veld 65 

Het overtollige rubber op de toplaag dient door middel van borstelen zoveel mogelijk over het veld te 
worden verdeeld. 

Veld 62  

De open naden in de doelgebieden dient te worden hersteld. 

Veld 66 

De drempelvormige oneffenheid (zuidoostelijke 16- metergebied) dient te worden verwijderd. 
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Overiq 
Aandachtspunten alle velden: 

controle op naleving vrijhouden uitlopen (van oefendoelen en overige obstakels) bij 
wedstrijden; 
regelmatig borstelen opperviak; 
visuele controle en indien noodzakelijk herstellen onvolkomenheden speelopperviak 
(beschadigingen en losse/open naden); 
verwijderen bled en overige vervuiling; 
bijvullen uitgespeelde gedeelten (zoals strafschopstip en zone bij hoekvlag); 
indien noodzakelijk, bestrijding van algen en mos. 

Instituut 	ortaccom‘ odaties B.V. 
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Meetresultaten toplaag Sportpark Kruithuisweg veld 38, h.s.v. Blue birds 
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Meetresultaten toplaag Sportpark Kruithuisweg veld 39, h.s.v. Blue birds 
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Meetresultaten toplaag Sportpark Ktuithuisweg veld 42, k.v. Fortuna tempus 
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Meetresultaten toplaag Sportpark Kerkpolder veld 49, d.v.v. Delft 
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Meetresultaten toplaag Sportpark Kerkpolder veld 50, d.v.v. Delft 

Hoogteligging [mm] 

D1 B1 Al C1 

A6 B6 

B2 	 C2 	 D2 

B3 	 C3 	 D3 

B5 	 C5 	 D5 

A3 

A4 

A5 

kantine 1 

A7 C7 D7 	E7 B7 

C6 D6 

El 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

veld 51 

	

".' .n, 	" 	i• 	1: 

	

0" ' 	1 	,i4,,,: 	1. 
ee 

 

	

IT 	-la „i.'  , 	"1..,„ 	4 	.,4 

-Tfr- 	.- 
-  	I 

:""4-- 1  
  II: 	.1,... 

,v, 	'.,' 	' 	,,- , 
'„ 

.7(r •,".1 	:, 
j 	ii 	• 	0 

., 	 rp,1 

 1  

 - 
L 	1 	̀. 	f' 

. 	-t-.- 1312 1342 1388 1445 1448 

., 	,_,-1 	.! 	''. 
( i etA 40 

' 	' 	7- 
- 1302 1276 1272 1379 1412 

	

M4fri  fer 	' . 	' , 

	

Arailikmik4g•-:_ 	.2 
I 	,, 1272 1243 1253 1297 1333 

r' 	yr 	• 	--- ,j 
1268 1200 1167 1242 1272 

n. 	.; 	., 	,.4..!:,.  

	

Writ :., I 	L,,.. L 

al( 	.. 

'-' 	''' 

:141, 	.... 

' 1260 1210 1134 1219 1252 

1°": 	1, 	r 	., 

filfi l 	, 
. 	„ 	. 	- 

, 	d. 	Ji' 	' 

,,, 	, 1247 1196 1132 1226 1272 

'Metm '7 

v 
- 	- 	- 	., 	'.. 

, 	. 

'ti 1275 1201 1126 1266 1320 

iii 	if ft 
.. 	,. 	. 

_i_, 
 , 

1277 1238 1210 1296 1330 
. 

E 	0 	"Ohli . 	..--4.,„, 

,,.. 	-. 
,. 35 104 178 149 118 

- 	• 
	

Ir 	
Ih._ 67 

'' 6 
120 



D7 C7 B7 

B1 Cl D1 

   

B2 C2 D2 

B3 	 C3 	D3 

B4 C4 D4 

B5 	 C5 	D5 

B6 C6 D6 
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SpOrtpark: Brasseiskade : 
2011010271 	green hole 4 • 2.6 goed 2.0 goed 3.2 matig 67.5 goed 49.2 goed 6.9 hoog 

:2011010272 	green h,ole 5 ' ..  , 3.  1.9 laag 2.0 goed 4.3 redelijk 60.2 redelijk 59.5 goed 6.9 hoog 
-2011010273 . 	green: hOle 6.:: 2.0 laag 2.4 goed 3.6 matig 75.7 goed 52.5 goed 6.9 hciog 
2011010274 	green hole 7 : 1.9 laag 1.0 goed 2.1 laag 28.2 laag 49.5 goed 5.4 goed 

2011010275 	green hole 8: 2.2 goed 1.3 goed 2.2 laag 32.5 laag 35.8 goed 5.3 goed 

2011016276 	green hole 9 , .. 1.8  laag 1.1 goed 1.5 zeer laag 9:8 laag 28.6 goed 4.9 goed 
2011010277 ,- hoek Veld 11. .eega• 1 2.8 goed 2.4 goed 2.6 matig 33.5 laag 74.2 goed 6.0 hoog 
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Gemeente Delft 

Analysenummer 
Datum 
Projectnummer 

2011010370 
2 februari 2011 
53100020 

Vreemde bestanddelen 
Coefficienten 

Krommingscoefficient 
Gelijkmatigheidscoefficient 

Fractie < 2 mu 
Leem 
M50 
Organische stof 

geen 

1 
2 
1.6 
4.1 
234 
4.5 

% 

% 

[PANNB1.1] 

[EN 933] 

[EN 933] 

[EN 933] 

[NEN 5754] 

Korrelverdeling 

< 4 mm 

< 2.0 mm 

< 1.0 mm 
< 0.500 mm 

< 0.355 mm:.  

<.0.250 mm 

< 0.180 mm 

< 0.125 mm 

< 0.053 mm 

[EN 933] 

100 (Y0 

100 % 

99 % 

92 % 
82  ok 

58 % 

. 30 % 

11 % 

4 % 

Korrelverdelingsdiagram 
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LABORATORIUMRAPPORT 

instituut voor 
Sportaccommodaties 

Materiaal 
Sport 
Sportpark 
Veld 
Plaats 
Opdrachtgever 

halfverharding 
• softbal 
• Kruithuisweg 

softbalveld 
• Delft 

Gemeente Delft 

Analysenummer 
Datum 
Projectnummer 

2011020022 
8 februari 2011 
53100021 

Kleur oranje, 
oranje/rood/bruin 

[PAN/K0.1] Korrelverdeling [EN 933] 

<4 mm 100 % 
Structuur poreus [EN 14955] < 2.0 mm 89 % 
Textuur ruw [EN 14955] < 1.0 mm 70 % 

Vorm bol, hoekig en [EN 14955] < 0.500 mm 59 % 
matig hoekig < 0.355 Mrn 54 % 

Vreemde bestanddelen geen [ANNB1.1] < 0.250 mm' 49 % 

Col fficienten LEN 933] ' < 0.180 mm 44 % 
Krommingscoefficient 1 < 0.125 mm 38 % 
Gelijkmatigheidscoefficient 8 < 0.053 mm 25 % 

Waterdoorlatendheld 0.05 	m/etm [MN/WA1.3] 

Wateropname 19 	 % LEN 14952] 

Korrelverdelingsdiag ram 
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RAPPORT 
	

BAS• 

Performancebepaling kunstgrasveld 
	

S,Intirenrrioder. 

datum 13 maart 2015 

Titel: 	 : Performancemeting kunstgrasveld aan FIFA ** 

Opdrachtgever 	 : Gemeente Delft 

Postbus 22981, 1100 DL Amsterdam 

Datum 	 : 13 maart 2015 

Projectadviseur 

Uitvoering 	 : B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 

Uitgevoerd door 

Status 	 : Definitief 

Inhoud: 

Algemene informatie kwaliteitsbepaling 	  3 

Samenvatting performance 	  3 

Conclusie 	  3 

Situatieschets meetlocaties 	  4 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervorming, energierestitutie en infill 	 5 

Performance bepaling: Stroefheid (Torsie) 	  8 

Performance bepaling Balrol, balstuit 	  9 

Performance bepaling vlakheid 	  11 

Performance bepaling visuele waarnemingen 	  12 

Foto's en grafieken 	  13 
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mmemene unrormaue Kwantensne.ann. 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Aar,leicling 

Gemeente Delft 

Performancekontrole aan FIFA ** 

controle aan EMVI inschrijving aannemer op het aanlegbestek 

Onderzoeklocatie  
Vereniging/ locatie en plaats 

Vejdnumrner 

SChokalpsorptie +/- 10% voldoet 

Stroefheid voldoet +/- 10 Nm 

Sportvloer 

Onderzoekinformatie  
Datum onderzoek 

Oniderzoek uitgevoerd door 

VVeercondities 

i3ijzonclerheden 

C.S.0 Ceelen Sport Constructies BV. 
Kunstgras voetbalveld Evolution XQ 60 plus m 

Droog, zonnig, licht bewolkt ca. 2-6 graden 

40 mm volgens interne norm Meting infill/ laagdikte 

E3alrol 4-8 6,0 0,0 

Balstuit m 0,50-0,90/ 0,60-0,84 0,69 0,00 

Stroefheid 0 30-45 41 Nm 

Voldoende. Vlakheid Micro 10,0 

0;00 Meting schokabsorpfie (FR) 

7,3 
. „ 

verticals 
	• 

AitePtl, 	 deforrotio:IVOY 

0,00 Meting energierestitutie (ER) 

Samenvattino performance  

vorige 
<DATUM) 

meting 
huidige 

13-mrt 
meting 

Een-
held 

0/0  57 60-70 

4-10 111111 

37 20-50 

Vlikheid Macro Voldoende. max. 120 breedte mm 

Voldoende. max. 20 lengte 

Uniformiteit 

Het veld voldoet onder gemeten omstandigheden niet aan de normeringen voor FIFA **. 
De gemeten schokabsorptie is te Iaag. 
Voor de overige metingen volgens deze performancemeting voldoet het veld aan de FIFA**. 
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Sperrferrehren 

Sportpark Basserskacie 
veld 7 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

PERFORMANCEMETING KUNSTGRASVELD 

DVC, Sportpark Brasserskade 
	

te Delft 

veld 7 



10 

r. 

I 

3 

9 , 

11 

12 

2 goed 

3 goed 

4 goed 

5 goed 

6 goed 

7 goed 

8 goed 

9 goed 

10 goed 

12 goed 

13 goed 

14.  goed 

15 goed 

16 goed 

17 goed 

18 goed 

19 goed 

Meetlocaties Conditie meetlocaties (goed - voldoende - matig - onvoldoende - slecht) 

goed 1 

goed 

RAPPORT 

Performancebepaling kunstgrasveld 

datum 13 maart 2015 

—411114111111P__ 
',Ivies .  

Nporrterreinol 

-SITUATIESCHETS MET MEETLOCATIES Sportpark Basserskade 
veld 7 
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BAS• 
ndoe, 

Sportterreine. 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

Performance metingen: scholcabsorptie, verticale vervorming, 
energierestitutie en infill (locaties 1 t/m 19) 

Meting schokabsorptie (FR) gemeten in % gerniddelde'Van de 2 en 3-de meting 

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gerniddelde van de ,2 en 3-de meting 

Meting energierettitutie (ER) gemeten in %o, gemiddelde van de 2 en 3-de meting.  

Meting infill gemickielde van de3 metingen 

Meting 

X 

X 

X 

X 

gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 66 60 58 59,6 % 

Meting verticale deformatie (VD)  10 9 8 8,50 mm 
, 	- 

Meting energierettitutie (ER) 26 33 36 34,50 % 

Meting infill 38,0 37,0 36,0 37,00 mm 

Meting schokabsorptie (FR) 60 56 54 55,00 0 

Meting verticale deformatie (VD) 8 7 6 6,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 30 36 38 37,00 %.  

Meting infill 33,0 36,0 36,0 35,00 mm 

Meting schokabsorptie (FR) 63 59 57  58,00 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 8 7 7,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 30 35 38 36,50 % 

Meting infill 34,0 36,0 37,0 35,67 mm 

Pagina 5 van 14 

Meting schokabsorptie (FR) 62 57 55 56,00 % 

Meting verticale deforrnatie (VD) 	. 9 7 7 7,00 mm - 

Meting energierestitutie (ER) 30 37 38 37,50 % 

Meting infill 37,0 36,0 34,0 35,67 mm 

gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 61 56 54 55,00 % 

Meting verticale cleforrnatie (VD) 9 7 6 6,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 31 36 40 38,00 % 

Meting infill 37,0 33,0 33,0 34,33 mm 

Meting schokabsorptie (FR) 62 58 58 58,00 ° 

Meting verticale deformatie (VD) 9 7 7 7,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 31 36 36 36;00 - % 

Meting infill 37,0 35,0 35,0 35,67 mm 

Meetlocatie 2 

Meetlocatie 3 

Meetlocatie 4 

Meetlocatie 6 

Sportpark Basserskade 
veld,?  



Meting.schokabsorPtie (FR) 64 58 56 57,00 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 8 7 7,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 27 34 37 35;50 % 

Meting infill 36,0 33,0 34,0 34,33 mm 

Meting schokabsorptie (FR) 65 60 58 59,00 

Meting verticale deforrnatie (VD) 11 8 7 7;50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 27 33 37 35,00 

Meting infill 35,0 34,0 35,0 34,67 mm 

Meting schokabsorptie (FR) 65 59 57 58,00 % 

Meting verticale cleforrnatie (VD) 10 8 7 7,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 27 34 37 35,50 0 

Meting infill 37,0 35,0 37,0 36,33 mm 

Meetlocatie 9 

gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 61 57 55 56,00 '3/0 

Meting verticale deformatie (VD) 9 7 7 7,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 32 37 39 38,00 % 

Meting infill 36,0 34,0 34,0 34,67 mm 

Meetlocatie 10 

Meetlocatie 7 

Meetlocatie 8 

Meting 2 
	

gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 
	

63 

Meting verticale deforrnatie (VD) 
	

9 

Meting energierestitutie (ER) 
	

30 

58 57 57,50 

8 7 7,50 mm 

36 36 36,00 

Meting infill 36,0 34,0 34,0 34,67 mm 

Meting schokabsorptie (FR) 
	

64 
	

58 
	

56 
	

57,00 

Meting verticale deformatie (VD) 
	

11 
	

8 
	

8 
	

8,00 
	

mm 

Meting energierestitutie (ER) 
	

27 
	

35 
	

37 
	

36,00 

Meting infill 
	

33,0 
	

32,0 
	

34,0 
	

33,00 
	

mm 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

13../6-• 

Spar nerr 	,1 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervonning, 
energierestitutie en infill (locaties 1 tint 19) 

Sportpark BasserSkacle 
veld 7 

Meting schokabsorptie (FR) gemeten in % gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gerniddekle van de 2 en 3-de meting 

Meting energierestitutie (ER) gemeten in % gemiddelde van'de 2 en 3-de meting 

Meting infill gemiddelde van do 3 metingen 

Meting emiddeld eenh. 

X 

X 

X 

X 

Meetlocatie 11 

Meetiocatie 12 

Meting 
	

1 
	

gemiddeld eenh. 
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Meetlocatie 16 

Meetlocatie 17 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

B•A'S• • • 
-411111211111,__ , 

41,4., 
Nporlrerrei,Jor 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervorming, 
energierestitutie en infill (locaties 1 t/m 19) 

Sportpark Basserslcade 
veld 7 

Meting tchokibiorptie (FR) gerneten in % gemiddelde van de "2 en 3-de meting 

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting energierestitutie (ER) gemeten in % gemiddelde van de 2 en 3-dleineting 

Meting infill .gemiddelde van de.3 metingen 

Meting 

X 

X 

X 

X 

Meetlocatiel Meting schokabsorptie (FR) 

Meting vertical“ deformatie (VD) 

Meting energierestitutie (ER) 

Meting infill 

57 
	

58,00 

7 
	

7,00 

31 36 39 37,50 

35,0 34,0 33,0 34,00 mm 

63 59 

9 7 mm 

genliddeld eenh. eenh. 

Meting,  schokabsorptie (FR) 65 61 59 60,00 % 

Meting verticale defotmatie (VD) 9 8 8 8,00 mm 

Meting,energierestitutie (ER) 27 31 34 32,50 % 

Meting infill 36,0 34,0 34,0 34,67 mm.  

eenh. 

Meting schokabsOrptie (FR) 

!Meting verticale deformatie (VD) - 

1 
	

gemiddeld 

57 
	

51 
	

50 
	

50,50 

8 
	

6 
	

6 
	

6,00 

Meting energierestitutie (ER) 
	

34 
	

41 
	

43 
	

42,00 • Ok 

Meting infill  32,0  33,0  33,0 32,67  mm 

Meting schokabsorptie (FR) 61 56 55 

Meting vertidale deforrnatie (VD) 9 7 7 

Meting energierestitutie (ER) 30 37 38 

Meting infill 34,0 36,0 36,0 

Meting  

Meting schokabsorptie (FR) 65 61 59 

Meting verticale deformatie (VD) 11 8 8 

Meting energierestitutie (ER) 29 38 36 

55,50 
	OA 

7,00 
	

mm 

37,50 
	0/0  

35,33 
	

mm 

gemiddeld eenh. 

60,00 

8,00 
	mm 

37,00 

Mehng infill  35,0  37,0  338,0  136,67  mm 

Meting gemiddeld eenh. 

Meetlocatie 18 Meting schokabsorptie (FR). 	 61 

Meting verticale deformatie (VD) 9 7 6 6,50 mm 

Meting energierestihitie (ER) 32 36 38 37,00 Ok 

Meting infill 33,0 34,0 33,0 33,33 mm 
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gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) gemeten in % gemiddekie van de 2 en 3-de meting 

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

X 

X 

Meting energierestitutie (ER) gemeten in % gerniddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting infill gemiddelde van de 3 metingen 

Meting 

Meting schokabsorptie (FR) 

Meting verticale deformatie (VD) 

Meting, energierestitutie (ER) 

Meting infill 

64 58 56 57,00 Ok 

10 8 7 7,50 min 

28 34 36 35,00 

37,0 37,0 36,0 36,67 mm 

Meetlocatie 19 

Meting schokabsorptie (FR) 

Meting verticale deformatie (VD) 

Meting energierestitutie (ER) 

Meting infill 

Gemiddeld 
meetresultaat 

X 

X 

gemiddeld 
Meting 1 2 3 4 5 1- 5 

Meting torsie in Nm 41,0 40,0 41,0 41,0 40,0 40,60 

Meting torsie in Nm 40,0 41,0 40,0 41,0 41,0 40,60 

Meting torsie in Nm 39,0 41,0 41,0 40,0 41,0 40,40 

Meting torsie in Nm 41,0 40,0 41,0 40,0 42,0 40,80 

Meting torsie in Nm 41,0 42,0 41,0 41,0 41,0 41,20 

Meting torsie in Nm 40,0 40,0 40,0 39,0 41,0 40,00 

Meetlocatie 1 

Meetlocatie 2 

Meetlocatie 3 

Meetlocatie 4 

Meetlocatie 5 

Meetlocatie ,6 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm 

Nm 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

Njler Irrprim, 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervorming, 
energierestitutie en infill (locaties 1 t/m 19) 

Sportpark Basserskade 
veld 7 

Performance metingen: Stroefheid, torsie (locaties 1 t/m 6) Sportpark BasSerskade 
veld 7 

Meting torsie gemeten in Nm, gerriiddelde van 5 metingen 

METING STROEFHEID (TORSIE) 

X 

Gemiddeld 	
-emi 

ddelde stroefheid (torsie) 
meetresultaat  
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13•16••• RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

Sporlferrellien 

Sportpark Basserskade 
veld 7 

Performance metingen: Bairol en baistuit (locaties 1 Um 6) 

X Meting bairol gemeten in meters 

Meting baistuit gemeten in meters 

METING BALROL EN BALSTUIT 

BALROL 	  

Meetlocatie 1 	Meting 1 

X 

BALSTUIT 

Meting 1 5,9 0,60 m 

m 

m 

m 

Meting 2 6,1 Meting 2 0,65 

Meting 3 7,0 Meting 3 0,61 

Meting 4 6,0 Meting 4 0,62 

Meting 5, 5,7 Metin9 0,58 m 

Gemiddelde meting testlocatie 1 6,14 0,61 m 

BALROL BALSTUIT 

Meetlocatie 2 Meting 1 6,7 m 	Meting 1 0,62 m 

Meting 2 6,2 Meting 2 0,68 m 

Meting 3  Meting 3 6,4 0,70 m 

Meting 4 6,3 m Meting 4 0,72 m 

Meting 5 5,9 Meting 5 0,66 m 

Gemiddelde meting testlocatie 2 

BALROL 	 

Meetlocatie 3 	Meting 1  

Meting 2  

6,30 0,68 m 

BALSTUIT 	 

Meting 1  5,8 0,71 m 

6,4 m 

m 

Meting 2 0,68 m 

Meting 3 6,3 Meting 3 0,72 m 

Meting 4 5,7 Metin9 4  

Meting 5 

0,73 m 

Meting 5 5,4 0,73 m 

Gemiddelde meting testlocatie 3 5,92 0,71 m m 

BALROL BALSTUIT 	 

m 	Meting 1  

m 

m 

Meetlocatie 4 Meting 1 6,1 0,70 m 

Meting 2 Metin9 2  6,5 0,67 m 

Meting 3 6,5 Meting 3 0,65 m 

Meting 4 Meting 4 5,8 0,68 m 

Meting 5 5,8 m 	  Meting 5 0,65 

Gemiddelde meting testlocatie 4 6,14 0,67 m 
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Meting 4 

Meting 5 

5,6 Meting 4 0,76 

5,0 Meting 5 0,75 

5,52 Gemiddelde meting testlocatie 5 

Meting balrol gemeten in meters 

Meting balstuit gemeten in meters 

METING BALROL EN BALSTUIT 

BALROL 	  

Meetlocatie 5 	Meting 1  

Meting 2 

Meting 3 

0,74 

0,68 5,0 

5,6 0,78 Meting 2 

6,4 0,73 Meting 3 

BALROL 

Meting 2 

Meting 3 

Meting 4 

Meting 5 

Gemiddelde meting testlocatie 6 

BALROL 

Meetlocatie 6 Meting 1 6,0 

6,0 

6,8 

5,6 

6,9 

6,25 

BALSTUIT 	 

Meting 1  

Meting 2  

Meting 3  

Meting 4  

Meting 5  

BALSTUIT 

0,73 

0,76 

0,70 

0,72 

0,74 

0,73 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

Performance metingen: Balrol en baistuit (locaties 1 tIm 6)  

&AS— 
ArIvies 

Sporrterr 

Sportpark Basserskade 
veld 7 

Gemiddeld 
meetresulthat 

gemiddelde bairol gerniddelde baistuit 
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RAPPORT 

Performancebepaling kunstgrasveld 

datum 13 maart 2015 

Performance metingen: Vlakheidmeting kunstgrasveld (hele veld) 

-.41111140111, 
rr Advi., 

Spnrrtcr,hon. 

4poitpiark BieserSkade 
veld:`? 

Meetresultaat 
klein effect: 

Voldoende. 

Enkele spoortjes, ongelijkheden waargenomen. Overige veld vlak. 

Meetresultaat 
groot effect: 

Voldoende. 

Er is geen nieuwe hoogtemeting uitgevoerd. Volgens de nieuwbouwkeuring voldoet de 
hoogteligging van het veld --> 80 - 0 - 82 

Meting vlakheid in mm cinder de rij van 3 meter 
Afwijking eventueel omschrijven en in mm op tekening op locatie aangeven. 

X X 
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RAPPORT 

Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

BAS• 

Performance metingen: Visuele beoordeling 
Sportpark Basserslcade 

veld 7 

VLAKHEID 

Vlakheid van het veld is goed. Links naast de werkingang ligt de mat lets onder de opsluitband. Hoogtemeting is 
niet uitgevoerd. Volgens nieuwbouwkeuring voldoet deze. 

CONDITIE 

Algehele conditie goed. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform 

BELIJNING 

Belijning wit, afmetingen niet gecontroleerd. 

VERVUILING 

Langs de randen ligt behoorlijk veel organisch materiaal tussen de vezel. Dit bestaat voornamelijk uit zaden van 
bomen. Tussen de opsluitband en het kunstgras groeien enkele onkruiden. 

NADEN 

Naden zijn zichtbaar maar niet hinderlijk voor het spel. Geen open naden aangetroffen. Geen losse naden 
aangetroffen. 

VEZELS 

Vezels voldoende rechtop. In de doelgebieden zijn er zeer lichte beschadigingen zichtbaar. 

INSTROOIMATERIAAL 

Dikte van de infill net voldoende. Verdeling ongelijkmatig. Op de kopeinden en hoeken van het veld zijn wat 
ophopingen waar genomen. Vermoedelijk veroorzaakt doordat het infill hier heen wordt gesleept. 

HEKWERK 

Hergebruikt hekwerk maar van voldoende kwaliteit. Geen ernstige gebreken aangetroffen. 

VELDINRICHTING 

Doelen zijn hergebruikt maar van redelijke kwaliteit. De omzoming van de netten begint to slijten en enkele 
nethaken zijn gebroken. 

VELDVERLICHTING 

Niet beoordeeld. 
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Performance metingen: Foto's 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015  

&AS— 
ciJ 

Nportterreioloi 

Sportpark Basserskade 
veld 7 
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RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 13 maart 2015 

BAS••• 
.."1111211111P liesdriding 

Ailvie$ 
lterrcinen 
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10 april 2015 
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Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 



RAPPORT 
	

BAS••• 

Performancebepaling kunstgrasveld 	 Sporrterrciolto: 

datum 10 april 2015 

Titel: 	 : Performancemeting kunstgrasveld aan FIFA ** 

Opdrachtgever 	 : Gemeente Delft 

Datum 	 : 10 april 2015 

Projectadviseur 

Uitvoering 	 : B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
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RAPPORT 

Performancebepaling kunstgrasveld 

datum 10 april 2015 

.PERFORMANCEMETING KUNSTGRASVELD 

SporWrnqiwn 

Sportpark Basserskade 
veld 7 

Amemene unormatie kwanteitsbe .ann. . 	.. 	, 	.. 
Opdrachigever 

tontactpersoon 

pggi yan de opdracht 

Aanleiding 

Gemeente Delft 

Performancekontrole aan FIFA ** kontrole Schokabsorptie en infill 

controle aan EMVI inschrijving aannemer op het aanlegbestek; na 
aanbrengen extra infill ivm afkeuring FIFA ** 13-03-2015 

Onderzoeklocatie  
Vereniging/ locatie en plaats 

Veldnummer.  

OtMoee 

Onderzoekinformatie  
Datum oncierzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities' 

Bijzonderheden 

DVC, Sportpark Brasserskade 
	

te Delft 

veld 7 

C.S.0 Ceelen Sport Constructies BV. 
Kunstgras voetbalveld Evolution XQ 60 plus m 

vrijdag 10 april 2015 

Droog, zonnig-licht bewolkt, ca. 15-18 graden 

alleen de schokabsorptie, verticale deformatie, energierestitutie en infill 

Santenvattinq performance  
vorige 	13.mrt  
meting  

huidige 
10-apr 

meting 
FIFA** Een- 

heid 

Meting,,schokabsorptie,(FFt) 
	

60 

Meting verticale deforMatie (VD) 
	

7,3 

Meting energierestitutie (ER) 
	

37 

60-70 Ok 

8,5 4-10 mm 

43 20-50 Ok 

35 mm Meting infill/ laagdikte volgens interne norm 40 

Balrol 4-8 0,0 m 6,0 

Balstuit 0,50-0,90/ 0,60-0,84 0,00 0,69 

Stroefheid 30-45 41 0 

0,0 Vlakheid Macro Voldoende. max. 120 breedte  mm 

Voldoende. 0,0  max. 20 lengte  mm 

Vlakheid Micro 

Uniformiteit 

Voldoende. 0,0 10,0 mm 

Scripkabsorptie 

+/- 10 Nm Stroefheid 

56 -.61,5 

Conclusie:  
Hat veld is gemeten direct na aanbrengen van sbr en bewerking van het veld. 
Het veld is niet volledig vlak bewerkt en aangevuld. Direct voor en op de doellijn is onvoldoende sbr 
aangebracht en bewerkt. Dit dient nog verbetert te worden. 
Het veld voldoet onder gemeten omstandigheden aan de normeringen voor FIFA**. 

De gemeten schokabsorptie is laag. In de afronding voldoet deze net aan de gestelde norm. 
Gezien de uitkomst en het tijdstip van meten (> 1,5 jaar na aanleg van het veld) adviseren wij akkoord te gaan 
met de kwaliteit van het veld. 
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13-/66••• 
..411112air_ Brxdridirrg 

errAsiries 

Sportparlc Basserskade 
veld 7 

RAPPORT 

Performancebepaling kunstgrasveld 

datum 10 april 2015 

SITUATIESCHETS MET MEETLOCATIES 

19 

2 goed 

3 goed 

4 goed 

5 goed 

6 goed 

7 goed 

9 goed 

10 goed 

41 goed 

12 goed 

13 goed 

14 goed 

15 goed 

16 goed 

17 goed 

18 goed 

19 goed 

Meetlocaties Conditie meetlocaties (goed - voldoende - matig - onvoldoende - slecht) 

goed 1 

goed 
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X 

Meetlocatie 4 

Meetlocatie 1 

Meeflocatie 2 

Meting infill 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervorming, 
energierestitutie en infill (locaties 1 t/rn 19)  

BA:S••• 

I Sportpark Basserskade 
veld 7 

Advies 
Nporrtenvinen 

Meting schokabsorptie (FR) gemet6rlin % gemiddelde van de.  2 en 3-de meting 

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gerniddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting energierestitutie (ER) gemeten in ;% gemidde!de Kan.de 2 en 3-de meting 

Meting infill gemiddelde van de metingen metingen 

Meting 

 

X 

X 

X 

65 61 60 60,50 % 

7 7 7 7,00 mm 

35 42 43 42,50 %, 

40,0 41,0 42,0 41,00 mm 

• 

Meting schokabSorptie (FR) 

Meting verticale deformatie (VD) 

Meting energierestitutie (ER) 

Meting infill 

Meting schtikabsorptie (FR) 60 56 56 56,00 

Meting verticale deformatie (VD) 7 7 7 7,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 41 45 45 45,00 • % - 

Meting infill 38,0 42,0 36,0 38,67 mm 

Meting schokabsorptie (FR) 64 60 59 59,50 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 9 8 8,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 38 43 44 43,50 ok 

Meting infill 41,0 39,0 38,0 39,33 

Meting schokabsorptie (FR) 
	

64 61 61 61,00 _OA 

Meting verticale deformatie (VD) 
	

10 

Meting energierestitutie (ER) 
	

38 

9 9 9,00 mm 

41 39 40,00 0/0  

40,0 39,33 

gemiddeld eenh. 

59,00 

Meting infill 

Meetlocatie 5 Meting schokabsorptie (FR) 

39,0 

58 

39,0 

60 

Meting verticale deformatie (VD) 
	

10 

Meting energierestitutie (ER) 
	

39 

8 8 8,00 

42 45 43,50 

63 • % . . 

mm 

40,00 
	

mm 

gemiddelcl eenh. 

39,0 

61 

40,0 

62 

41,0 

65 Meetlocatie 6 Meting schokabsorptie (FR) 

Meting verticale deformatie (VD) 10 9 9 9,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 37 42 43 42,50 

Meting infill 40,0 39,0 37,0 38,67 mm 
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RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervorming, 
energierestitutie en infill (locaties 1 t/m 19) 

13•116- -• 
-4.1114111111p_ , 

rldvict 
Sporrtemiwn 

Sportpark Basserskade 
veld 7 

Meting schokabsorptie (FR) gemeten in % gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting energierestitutie (ER) gemeten in % gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting infill gemiddelde van de 3 metingen 

X 

X 

X 

X 

Meting 
	

3 	gemiddeld eenh. 

Meetlocatie 7 Meting schokabsorptie (FR) 63 60 59 59,50 l'hy 

Meting verticale deformatie (VD) 9 9 8 8,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 37 42 43 42,50 % 

Meting infill 40,0 40,0 41,0 40,33 mm 

Meting 
	

1 
	

2 	3 	gemiddeld  eenh. 

Meetlocatie 8 Meting schokabsorptie (FR) 62 58 57 57,50 % 

Meting verticale deformatie (VD) 9 8 8 8,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 37 43 45 44 00 , % 

Meting infill 37,0 38,0 40,0 38,33 mm 

Meting 
	

1 
	

2 	3 	gemiddeld  eenh. 

Meetlocatie 9 Meting schokabsorptie (FR) 63 60 59 59,50 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 9 8 8,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 38 43 43 43,00 % 

Meting infill 41,0 40,0 40,0 40,33 mm 

Meting 
	

1 
	

2 	3 	gemiddeld eenh. 

Meetlocatie 10 Meting schokabsorptie (FR) 62 59 58 58,50 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 8 8 8,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 39 42 44 43,00 % 

Meting infill 40,0 39,0 38,0 39,00 mm 

Meting 
	

1 
	

3 	gemiddeld eenh. 

Meetlocatie 11 Meting schokabsorptie (FR) 64 61 60 6050 , % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 9 9 9,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 36 41 43 42,00 °A 

Meting infill 40,0 40,0 39,0 39,67 mm 

Meting 
	

1 
	

2 	3 	gemiddeld eenh. 

Meetlocatie 12 Meting schokabsorptie (FR) 63 59 58 58,50 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 9 8 8,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 38 41 45 43,00 % 

Meting infill 39,0 39,0 39,0 39,00 mm 
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Meetlocatie 13 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervorming, 
energierestitutie en infill (locaties 1 t/m 19)  

BAS• - • 

Sportpark Basserskade 
veld 7 

Meting sclibkibtorptit (FR) genieten in % gemiddekie van de 2 en 3-de meting.  

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting energierestitutie (ER) gerneten in % gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting infill gemiddelde van de 3 metingen 

X 

X 

X 

X 

Meting  gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 64 61 60 60,50 % 

Meting verticale deforrnatie (VD) 10 9 9 9,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 38 43 44 43,50 % 

Meting infill 39,0 40,0 40,0 39,67 mm 

Meting gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 64 61 59 60,00 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 9 9 9,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 37 41 44 42,50 % 

Meting infill 40,0 38,0 40,0 39,33 mm 

2 
	

gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 63 60 59 59,50 % 

Meting verticale deformatie (VD) 10 8 8 8,00 mm.  

Meting energierestitutie (ER) 38 43 44 43,50 % 

Meting infill 41,0 39,0 39,0 39,67 mm.  

Meting gemiddeld. eenh. 

Meetlocatie 16 Meting schokabsorptie (FR) 64 61 59 60,00 % 

Meting verticale deforrnatie (VD) 11 9 9 9,00 mm 

Meting energierestitutie (ER) 37 42 44 43,00 % 

Meting infill 40,0 40,0 40,0 40,00 mm 

1 

Meetlocatie 17 Meting schokabsorptie (FR) 
	

66 
	

62 

Meting verticale deforrnatie (VD) 
	

11 
	

11 

Meting energierestitutie (ER) 
	

37 

61 61,50 

9 10,00 

41 42 41,50 %_ 

mm 41,00 42,0 Meting infill' 40,0 

Meetlocatie 18 

gemiddeld  eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) 63 60 59 59,50 % 

Meting verticale deformatte (VD) 10 9 8 8,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 39 43 44 43,50 % 

Meting infill 40,0 38,0 38,0 38,67 mm 

1 

41,0 

2 
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Meting torsie gemeten in Nm, gemiddelde van 5 metingen 

METING STROEFHEID (TORSIE) 

Meetlocatie 1 

Meetlocatie 2 

Meetlocatie 3 

Meetlocatie 4 

Meetlocatie 5 

Meetlocatie 6 

Meting 
	

1 
	

2 

Meting torsie in Nm 

Meting torsie in Nm 

Meting torsie in Nm.  

Meting  torsiein Nm 

Meting torsie in Nm 

Meting torsie in Nm 

Gemiddeld 
gemiddelde stroefheid (torsie) 

meetresultaat 

0,00 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

Performance metingen: schokabsorptie, verticale vervorming, 
energierestitutie en infill (locaties 1 Um 19) 

&AS-- 
-.41.141111, Brge 

eldvie, 
Spornerreinen 

Sportpark Basserskade 
veld 7 

Meting schokabsorptie (FR) gerneten in % gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting verticale vervorming (VD) gemeten in mm gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting energierestitutie (ER) gerneten in % gemiddelde van de 2 en 3-de meting 

Meting infill gemiddelde van de 3 metingen 

X 

X 

X 

X 

Meetlocatie 19 

Gemiddeld 
meetresultaat 

Meting schokabsorptie (FR) 63 60 59 59,50 % 

Meting verticale deformatie (VD) 9 9 8 8,50 mm 

Meting energierestitutie (ER) 37 42 43 42,50 % 

Meting infill 40,0 40,0 41,0 40,33 mm 

gemiddeld eenh. 

Meting schokabsorptie (FR) % 

Meting verticale deformatie (VD) mm 

Meting energierestitutie (ER) % 

Meting infill mm 

Performance metingen: Stroefheid, torsie (locaties 1 tim 6) 
Sportpark Basserskade 

veld 7 

Nm 

Nm 

Nm.  

Nm 

3 4 5 
gemisidehl 

1-5 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00'  

0,00 Nm 
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Meting 3, 

Meting 4 

Meting 2 

Meting 3 

Meting 4 

Meting 5 

RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

Performance metingen: Balrol en balstuit (locaties 1 t/m 6) 

SAS• • - 

Sperfrerrehull 

Sportpark Basserskade 
veld '7 

0,00 Gemicidelde meting tt4matie 1 0,00 

0,00 0,00 

Meetlocatie 3 

Meting balrol gemeten in meters 

Meting balstuit gemeten in meters 

METING BALROL EN BALSTUIT 

BALROL 	 

Met

es  

ing 1 Meting 1 

Meting 2 

Meting 1 

Gemiddelde meting testlocatie 3 0,00 0,00 

IVIeetiocatie 4 

BALROL 	 

Meting 1 

Meting 2 

Meting 3 

Meting .4 

Meting 5 

Meting 3 

Meting 4 

Meting 5 

Gemiddelde meting testlocatie 4 0,00 0,00 

Meting 2 

Meting 3 

Meting 4 

Meting 5 

Meetlocatie 2 	Meting 1  

m 

m 

Meting 2 

Meting 3 

Meting 4 

Meting 5 

Meting 2 

Meting 3 

Meting 4 

Meting 5 

m 

m 
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Meting 5 

- Meting 1 

Meting 2 

Meting , 3 

Meting- 4 

Meting Meting 5 



Meting balrol gerneten in meters 

Meting balstuit gerneten in meters 

METING BALROL EN BALSTUIT 

Meetlocatie 5 	Meting 1  

Gemiddelde meting testlocatie 5 

BALROL 

Meetlocatie 6, 	Meting 1  

0,00 0,00 

Meting 2 

Meting 3 

Meting 4 

Meting 2 

Meting 3 

Meting 4 

Meting .5 

Gemiddelde meting testlocatie 6 

BALROL 

gerniddelde balrol gerniddelde baistuit 
Gemiddeld 

meetresultaat 

Meting 5 

Meting 2 

Meting 3 

Meting -4 

Meting 5 

Meting 2  

Meting 3  

Meting 4 

Meting 5 

0,00 0,00 

RAPPORT 

Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

Performance metingen: Balrol en baistuit (locaties 1 thn 6)  

BA•S••• 

Sportpark Basserskade 
veld 7 
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RAPPORT 

Performancebepaling kunstgrasveld 

datum 10 april 2015 

Performance metingen: Vlakheidmeting kunstgrasveld (hele veld) 

BAS• • • 
,„ Agivies 

Spornerrei ,,,,, 

Bportpark Basserskade 
veld 7 

Meting vlakheid in mm °rider de rij van 3 meter 
Afwijking eventueel omschriNen en in mm op tekening op locatie aangeven. 

Meetresultaat 
klein effect 

Meetresultaat 
groot effect: 
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RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

B•A•S• • • 
„ Advr 

Nporilerreinen 

Performance metingen: Visuele beoordeling 
Sportpark Basserskade 

veld 7 

VLAKHEID 

CONDITIE 

UNIFORMITEIT 

BELIJNING 

Belijning wit, afmetingen niet gecontroleerd. 

VERVUILING 

NADEN 

VEZELS 

INSTROOIMATERIAAL 

HEKWERK 

VELDINRICHTING 

VELDVERLICHTING 

Pagina 12 van 13 



RAPPORT 
Performancebepaling kunstgrasveld 
datum 10 april 2015 

B•AS••• 
---- err Aawie5 

S,rnerreinen 
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Kwaliteitsinspectie sportvelden 
gerneente Delft 

asserskade 
Buitenhof 

B•A•S• • • 
-41111131•400  

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 

Delftsestraatweg 51 

2645 CA DELFGAUW 

Kerkpolder 

Gemeente Delft 

Opdrachtgever 

Gemeente Delft 

Postbus 78 

2600 ME Delft 

  



B•M••• Kwaliteitsinspectie sportvelden 
gemeente Delft '1111111111ftLp Begeleiding 

en Advies 
Sportterreinen 

Titel 	 Kwaliteitsinspectie sportvelden 
gemeente Delft 

Opdrachtgever 	 Gemeente Delft 
Vakteam FIA/Wijken en Voorzieningen 

Datum 	 : Maart 2016 

Uitgevoerd door 

Eindverantwoordelijk 

Contactgegevens 	: B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
Delftsestraatweg 51, 2645 CA DELFGAUW 
Telefoon 015 285 22 11 
info@bas-sport.n1 

Status 	 : Definitief 

blz. 1 



2017 
20 

2018 

•;:s  • 	2022 
2017 t/m 2021 

2020 
2025 
2019 
2019 
2021 
2021 
2020 
2023 
2024 
2023 
2020 

2026 
2022 
2022 
2017 

B•A!S•  • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Kwaliteitsinspectie sportvelden 
gemeente Delft 

Samenvatting 

De gemeente Delft wil kwalitatief goede sportvelden aanbieden die passen binnen de 
financiOle mogelijkheden van de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft daarom 
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen opdracht gegeven de kwaliteit van de 
sportvelden binnen haar gemeentegrenzen te beoordelen. De kwaliteitsinspectie be-
staat uit: 

1. Inspectie van de huidige staat van de diverse velden, getoetst aan de normeringen 
van de sportbonden. Deze inspecties zijn per sportpark behandeld in hoofdstuk 2. 

2. Advies voor het dagelijks onderhoud op de sportvelden incl. het eventuele extra on-
derhoud dat nodig is om de velden in een acceptabele staat te brengen. Wij noemen 
dit het Dagelijks OnderhoudsPlan dat in hoofdstuk 3 beschreven is. 

3. Renovatieschema met geraamde kosten voor de uit te voeren renovaties. Wij noe-
men dat het Meerjaren InvesteringsPlan. Dit is opgenomen in hoofdstuk 4. 

De algemene doelstelling van de kwaliteitsbepaling is de huidige situatie in kaart bren-
gen en het zorg dragen voor goed bespeelbare, veilige en gebruiksvriendelijke buiten-
sportaccommodaties en het inzichteiijk maken van de daarbij benodigde financiele 
middelen. De accommodaties zijn gedetailleerd geInventariseerd op kwaliteit. In onder-
staande tabel wordt kort per sportveid de uitkomst en het geadviseerde renova-
tie/vervangingsjaar aangegeven. 

BpiirtPerk/ velldiir.1 
vereni in 	igx 

     

Geadviteerik,, 
vervan in s'aar, 

 

Type Veld 

   

  

Kwaliteit 

 

    

     

         

 

Sp. Brasserskade 

       

Gras middenterrein atletiekbaan Matig tot voldoende 

	

voetbalveld 
	

oldoen 

	

Mini gras voetbalveldveld 
	

Voldoende 

	

Grassmaster VVeTrevoetbalvOld 
	

Voldoende 

	

Gras golfbaan (Fairways en Rough) 
	

Matig 

:Kunstgras .mini yoetPlyeld Matig tot :voldoende 

	

Kunstgras voetbalveld 	 Goed 

	

KUnstgres `voetbalveld 	Voldoende 

	

Kunstgras hoofdveld voetbalveld 	Voldoende 
GraSeregsferyVeIre voettialveid Voldoende tot matig 
Grassmaster WeTra voetbalveld Voldoende tot matig 

	

?Kunstgras hoofdveld Oetbal 	• 	Voldoende 
Zand ingestrooid kunstgrasveld Matig tot voldoende 

	

Gras hoofdveld voetbal 	Vitsidoende 	. 

	

Zand ingestrooid kunstgrasveld 	 Matig 

	

KunstgrashoOfcivefdreibal 	Voldoende 

Kunstgras hOofdveldvoetbal 
Grassmaster WeTra voetbalveld 

Goed 
Voldoende 

Mini gras voetbalveldveld Matig tot voldoende 
Gras voetbalveld 	 Matig 
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Sportpark Kruithuisweg 

B•A,S•  • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sporueneinen 

Kwaliteitsinspectie sportvelden 
gemeente Delft 

Spoilpark Biesland 

Sportpark Buitenhof 

Gras rugbyveld 
Zand ingestr 	1011F0-s  kcitfitiakkai'd 

Gras korfbalveld 

Gras hoofdveld voetbal 
Kunstgras mini voetbalveld . • • 

Horikbalveld 
Softbalveld 

Zand inge,s,troOiti kunstgraskortbalyetcl 
Zand ingestrooid kunstgras korfbalveld 

•-•Ota -.,kcirib.4.1**1 

Matig tot voldoende 
Voldoende 

Matig 

2017 
1-2021 

2017 

Matig 2017 
Matig.tOt voldoende .2020 

Matig 20113 
Matig 

atigl 
2018 

Matig 2017 
fig 2014 

111111111111111111111111 

KUnOtgrashoOfciVelp,Vpatbal 
Kunstgras mini voetbalveld 

:Gras voetbalveld 
Gras voetbalveld _ 	 . 

':Grassmaster VVeTra voetbalveld:  
Beach volleybalveld .  

Grat voetbalveld 
Zand ingestrooid kunstgrasveld 

Voldoende._ 
Matig tot voldoende 
Matig VOW'op4167:.,f 
Matig tot voldoende 

Voldoende - 
Matig 
Matig 
Matig 2017 

-Sportpark Tanthof-Zuid 
Gras voetbalveld 

Kunstgras voetbalvipid 
Gras voetbalveld 
Grasypetbaivelif 

Kunstgras voetbalveld 
Kunstgras voetbalveld 

Matig tot voldoende 
Matig 

Voldoende 
-,NOldoende 

Matig 
Matig 

2019 
2017 
2022 
2023 
2017 
2017 

In hoofdstuk 3 is het dagelijks beheer gedetailleerd behandeld en worden de kosten 
daarvan berekend en weergegeven. Door uitvoeren van het dagelijks beheer en on-
derhoud, worden de sportaccommodaties in stand gehouden om veilig binnen de sport-
technische normen te kunnen worden gebruikt. In de tabel op pagina's 41 t/m 45 is 
aangegeven wie (gemeente of vereniging) voor welke werkzaamheden in het dagelijks 
beheer verantwoordelijk is. Door het achterstallig onderhoud op korte termijn aan te 
pakken, verbetert de sportveiligheid op de velden. In hoofdstuk 3 van deze rapportage 
is ook het achterstallig onderhoud opgenomen. 

Als door het dagelijks beheer en onderhoud een sportaccommodatie niet meer op een 
veilig en/of sporttechnisch verantwoord niveau gehouden kan worden, zal deze moeten 
worden vervangen of gerenoveerd. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op wat er 
komt kijken bij vervanging en/of renovatie. De kosten van renovatie komen in dit hoofd-
stuk aan bod. 

Onderstaand overzicht geeft het totaal aan kosten van het beheer voor de komende 
8 jaar weer. Hierbij is geen rekening houden met inflatie. In hoofdstuk 4 is een over-
zicht voor de komende 18 jaar opgenomen. 
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Kosten buitensportaccommodaties 2017 

• Sportpark/ sportveld 

• 300 385 
94.530 
33410 
19.990 
34.505 

€ 103.605 
69.335. 

€ 664.760 

179.880 
43.350 
33.410 
17.390 
34.505 
76.460 
63.355 

€ 448.350 

€ 211.740.  
€ 43.350 

0; 334.10 
€ 17.390 

349:329.  
€ 219.562 

63.355 

€ 938.136 

Kosten buitensportaccommodaties 2018 

      

"Meerjaren 
Investerin !en 

Sportpark/ sportveld 

 

Daoelljks onderhoud 

  

    

      

      

€ 489.786 

.€ 770.396 
43.350 
33.410 
17.390 
34.505 
76.460 

€ 195.227 

€ 1.170738 

131.872 

€ 722.388 

-;179.880..,  
43.350 
33.41C) 
17.390 
34.505 
76.460 
63.355 

€ 448.350 

Sportpark/ sportveld 
r 

WOJOida 
IlkiveAtetin en 

€ 179.880 
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1 	Inleiding 

1.1 	Inhoud en doelstelling van de opdracht 

De gemeente Delft wil kwalitatief goede sportvelden aanbieden die passen binnen de 
financiele mogelijkheden van de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft daarom 
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen opdracht gegeven de kwaliteit van de 
sportvelden binnen haar gemeentegrenzen te beoordelen. De kwaliteitsinspectie be-
staat uit: 

Inspectie van de huidige staat van de diverse velden, getoetst aan de normeringen 
van de sportbonden. Dit bestaat uit een cultuurtechnische inventarisatie van de 
sportvelden op de bij punt 1.2 genoemde sportparken. Dit betreft diverse gras-
sportvelden, WeTravelden (Grassmaster) kunstgrasvelden (voetbal, korfbal en 
tennis), een golfbaan, een honk- en softbalveld en een beachvolleybalveld. Naast 
een cultuurtechnische beoordeling worden de kunstgrasvelden ook getoetst aan 
de sporttechnische normen van de sportbonden. 
De inspectie dient als basis voor het Dagelijks OnderhoudsPlan en het Meerjaren 
InvesteringsPlan. 

Advies voor het dagelijks onderhoud op de sportvelden incl. het eventuele extra 
onderhoud dat nodig is, om de velden in een acceptabele staat te houden. 
Wij noemen dit het Dagelijks OnderhoudsPlan (DOP). Daarin worden de onder-
houdshandelingen die nodig zijn om de accommodaties in stand te houden, in 
beeld gebracht. Van deze onderhoudshandelingen worden ook de kosten uitge-
werkt. 
Onderdeel van het DOP is het bemestingsadvies, waarvoor binnen deze opdracht 
alle velden zijn bemonsterd en onderzocht op chemische samenstelling. 
Daarnaast wordt het eventuele achterstallig onderhoud in beeld gebracht en in 
kosten uitgedrukt. 

Renovatieschema met geraamde kosten voor de uit te voeren renovaties. Wij 
noemen dat het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP). In Hierin zijn de inventarisaties 
uitgewerkt in overzichten met een voorstel tot afschrijving en berekening van de 
herinvesteringen. Hierbij is een jarenoverzicht voor de komende 18 jaar uitgewerkt. 

De algemene doelstelling van de totale kwaliteitsinspectie met het Dagelijks Onder-
houdsPlan en het Meerjaren InvesteringsPlan is het zorgen voor goed bespeelbare en 
gebruiksvriendelijke buitensportaccommodaties en het inzichtelijk maken van de daar-
bij benodigde financiele middelen. 
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1.2 Sportparken 

De gemeente Delft is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de buiten-
sportaccommodaties voor zover deze eigendom zijn van de gemeente. Binnen de 
grenzen van de gemeente zijn de volgende buitensportaccommodaties aanwezig, die 
behandeld worden in dit rapport. 

1. Sportpark Brasserskade: 1 gras middenterrein atletiekbaan, 1 gras voetbalveld en 
1 gras minivoetbalveld, 3 Grassmastervelden, een 9 holes golfbaan, 6 kunstgras 
voetbalvelden en 1 kunstgras minivoetbalveld en 2 velden met tennisbanen. 

2. Sportpark Pauwmolen: 1 gras voetbalveld, 1 gras minivoetbalveld, 1 Grassmaster-
veld en 1 voetbal kunstgrasveld. 

3. Sportpark Biesland: 1 kunstgras korfbalveld, 1 gras korfbalveld en 1 gras rugbyveld 
4. Sportpark Buitenhof: 1 gras voetbalveld en 1 kunstgras minivoetbalveld. 
5. Sportpark Kruithuisweg: 1 gras korfbalveld, 2 kunstgras korfbalvelden, 1 honk- en 1 

softbalveld. 
6. Sportpark Kerkpolder: onderzocht 3 gras voetbalvelden, 1 Grassmasterveld, 1 

kunstgras voetbalveld en 1 kunstgras minivoetbalveld, 1 kunstgrasveld met tennis-
banen en 1 beachvolleybalveld. 

7. Sportpark Tanthof Zuid: 3 gras voetbalvelden en 3 kunstgras voetbalvelden. 

1.3 Betrokken Partijen 

Opdrachtgever gemeente Delft: 	 beleidsmedewerker sport, 
Team Wijken en Voorzieningen en 	 beheerder sportaccommoda- 
ties, vertegenwoordigen de gemeente. 
Uitvoering door B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen: 

voerden 
samen metes  

_het veidwerk uit. 	 is auteur van de rapportage en eindver- 
antwoordelijke voor deze opdracht. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 Geeft een inleiding. 

Hoofdstuk 2 Behandelt de kwaliteitsinspectie per sportveld. 

Hoofdstuk 3 Geeft het Dagelijks OnderhoudsPlan weer van de sportvelden, inclusief 
achterstallig onderhoud. 

Hoofdstuk 4 Beschrijft het Meerjaren InvesteringsPlan voor de sportvelden. 

Aan het rapport zijn een aantal bijlagen toegevoegd. Daarin zijn de inspecties uitge-
werkt en is dieper op de materie ingegaan. Er wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op 
onderhoudsmaatregelen, of er zijn onderbouwende berekeningen weergegeven. Alle 
direct van belang zijnde bedragen zijn in dit rapport opgenomen, waardoor het niet 
noodzakelijk is alle bijlagen to bestuderen. 

biz. 7 



B•AS••• 
-m#11-01....) Begeleiding 

en Advies 
Sportterreinen 

Kwaliteitsinspectie sportvelden 
gemeente Delft 

2 	Kwaliteitsinspectie 

2.1 Inleiding 

Om het beheer en onderhoud op korte en langere termijn goed te kunnen inschatten, is 
het van belang dat de huidige kwaliteit van de sportvelden en de daarbij behorende 
inrichtingselementen bekend zijn. In het kader van deze rapportage worden de hoe-
veelheden zo goed mogelijk ingeschat. 

De velden en inrichtingmaterialen zijn getoetst aan de hand van de sporttechnische en 
materiaaltechnische normen van NOC*NSF en de sportbonden. Daarbij is voor de 
kunstgrasvelden een vastgestelde norm voor bestaande velden gehanteerd. Voor 
grasvelden is er nog geen norm voor bestaande velden vastgelegd. Hiervoor hebben 
wij een cultuurtechnische beoordeling van de velden uitgevoerd, waarbij onze kennis 
en ervaring van sportvelden is ingezet. 

De inspecties van de sportvelden zijn uitgewerkt zoals deze in bijiage I aan deze rap-
portage toegevoegd. 
Tijdens de inventarisatie is de kwaliteit van ieder element beoordeeld en vastgelegd. 
Om een eenduidig beeld te krijgen van de sportaccommodaties en inrichtingselemen-
ten, worden deze afgezet tegen een kwaliteitsniveau. Daarvoor is voor de volgende 
indeling gekozen: 

Goed: 
	

De kwaliteit van het element is geschikt, functioneel en veilig voor 
gebruik. Veelal betreft het elementen die 1-3 jaar oud zijn. Met stan-
daard regulier onderhoud blijft de kwaliteit nog jaren behouden. 

Voldoende: 	De kwaliteit van het element is geschikt, functioneel en veilig voor 
gebruik. Met kleine onderhoudsmaatregelen (lichte reparaties) is de 
kwaliteit gemakkelijk te handhaven. Het object kan nog geruime tijd 
mee. 

Matig: De kwaliteit van het element is geschikt, functioneel en veilig voor 
gebruik. Er zijn echter op korte termijn grote onderhoudsmaatregelen 
(vervangen van onderdelen) of renovatie noodzakelijk om de kwali-
teit, functionaliteit en veiligheid te behouden. Hierna kan het element 
weer geruime tijd mee. Het element bevindt zich net voor de renova-
tiefase. 

Onvoldoende: De kwaliteit van het element is ongeschikt, niet functioneel en/of vei-
lig voor gebruik. Het dient op zeer korte termijn vervangen of intensief 
gerenoveerd te worden, om het weer op een acceptabel kwaliteitsni-
veau te brengen. 

Slecht: 
	

Kwaliteit van het element is ongeschikt, niet functioneel en onveilig 
voor gebruik. Het element kan niet meer als zodanig worden gebruikt 
en dient per direct buiten gebruik te worden gesteld. lndien noodza-
kelijk, vervangen. 
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Van alle grasvelden is middels grondonderzoek de bodemopbouw bepaald en zijn 
grondmonsters van de toplaag genomen, om de chemische samenstelling van de 
grond te bepalen. Zie bijiage II voor de analyseresultaten. Deze zijn belangrijk voor het 
bemestingsplan tijdens het dagelijks beheer. 

Daarnaast zijn van de verschillende bodemlagen de grondsoort/samenstelling inge-
schat en beschreven aan de hand van NEN 5104. De ontwatering is beoordeeld waar-
bij ook het aanwezige drainagestelsel zo mogelijk is beoordeeld. De samenstelling van 
de grasmat is beoordeeld, evenals de vlakteligging. 

Indien een veld gerenoveerd of opnieuw aangelegd moet worden, zal ook gekeken 
moeten worden naar de granulaire samenstelling van in ieder geval de toplaag. In het 
kader van deze kwaliteitsinspectie is granulair onderzoek niet meegenomen. 

De kunstgrasvelden zijn visueel en middels sporttechnische metingen beoordeeld aan 
de hand van sporttechnische (gebruiks)normen en veiligheidsnormen. Middels bureau-
onderzoek (als aanlegrapporten beschikbaar zijn gesteld) is de constructieopbouw om-
schreven. Voor zover mogelijk, is het drainagestelsel beoordeeld en beschreven. 

Naast de veldconstructie zijn ook de bij het veld behorende inrichtingsmaterialen (doe-
len, veldafrastering, ballenvangers, dug-outs, verhardingen binnen de veldafrastering) 
beoordeeld. De hoeveelheden zijn middels inschatting verkregen. 
Daarnaast zijn de lichtinstallaties beoordeeld waarbij moet worden opgemerkt dat dit 
een visuele beoordeling betreft. Wij hebben geen metingen uitgevoerd naar de sterkte 
van Iichtmasten. Om hiervan meer te kunnen zeggen, zal een streksterkte-onderzoek 
noodzakelijk zijn. Ook de elektrische installatie hebben wij niet beoordeeld. 

Als streefwaarde wordt ervan uitgegaan dat de buitensportaccommodaties en inrich-
tingselementen veilig en functioneel moeten zijn en dat deze tijdig gerepareerd, ver-
vangen of gerenoveerd worden, voordat er onveilige of niet beheersbare situaties ont-
staan. 

2.2 Sportparken 

In deze paragraaf zijn alle velden op de sportparken, zoals in paragraaf 1.2 opgesomd, 
kort beschreven. Voor de uitgebreide inspectieverslagen wordt verwezen naar Bijlage I. 
Daarnaast is een hoeveelhedenstaat toegevoegd met de hoeveelheden waarmee is 
gewerkt in het OnderhoudsPlan en Meerjaren InvesteringsPlan. 

2.2.1 	Sportpark Brasserskade 
Op dit sportpark zijn de volgende verenigingen gevestigd: 

Atletiekvereniging AV'40: veld 1 gras middenterrein met kunststof atletiekbaan (niet 
beoordeeld); 
Voetbalvereniging DHC: kunstgrasveld 17 en 2, grasveld 2a, Grassmasterveld 3; 
DSV Concordia, Golf: Op de grasvelden 3a, 4, 5 en 6 ligt een 9 holes golfbaan, 
langs de velden 10 en 11 zijn nog 2 greens aanwezig; 
DSV Concordia, voetbal: kunstgrasvelden 5a, 8 en 9 en Grassmasterveld 10; 
Voetbalvereniging DHL:Grassmasterveld 11, kunstgrasveld 12 en 12a; 
Voetbalvereniging DVC: kunstgrasveld 7 en 13a en grasveld 13. 

blz. 9 



B76vS••• 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Kwaliteitsinspectie sportvelden 
gemeente Delft 

Op de volgende schets (Figuur 1) is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 1 Sportpark Brasserskade 

Algemeen: het sportpark is gedateerd. De uitstraling van het geheel laat te wensen 
over. De velden zijn in redelijke staat van onderhoud, maar er zijn verbeterpunten te 
halen, die in hoofdstuk 3 worden behandeld. Hekwerken rond met name de oudere 
velden laten sterk te wensen over en zijn aan vervanging toe. Rond m.n. de nieuwe 
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voetbalvelden is de staat redelijk. Hetzelfde geldt voor de veldinrichting. Lichtinstalla-
ties kunnen verbeterd worden. Verhardingen binnen de hekwerken van de nieuwere 
velden voldoen veelal. Algemene uitstraling, functionaliteit en veiligheid van de verhar-
dingen op het sportpark laat to wensen over. In dit rapport worden m.n. de velden tot 
aan de veldafrastering behandeld. Elementen buiten de veldafrastering behoeven ze-
ker ook aandacht. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in bijiage I 'Inventarisatie sportcomplexen' weergegeven. 

Veld 1 middenterrein atletiekbaan: 
- Grasveld 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.600 m2  

Aanleg/renovatiejaar: 1989 
Status: matig tot voldoende 
Kunststof atletiekbaan en de technische nummers niet beoordeeld. 

- Ontwatering: diverse drainagesystemen; samengesteld hoh 4,5 m 
- Veldafrastering: 450 m leunafrastering - matig 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende tot onvoldoende 
- Verharding binnen veld: maaitegel - matig 

Renovatieadvies: gelijktijdig met atletiekbaan 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1989 voor het Iaatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een redelijke toplaag van ca. 25 cm dik met daaronder kleilagen. Er is 
een dikke viltlaag van ca. 4 cm aangetroffen. Deze houdt teveel vocht vast in de top-
laag en zorgt ervoor dat het veld zacht en drassig aanvoelt. Het veld wordt hoofdza-
kelijk gebruikt voor de technische nummers bij atletiek. De uitstraling van dit veld met 
de inrichting is gedateerd. 

Veld 2 voetbal bijveld DHC: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.770 m2  
- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 102 m - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 268 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: gemetseld - matig 
- Veldverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende tot matig 
- Verharding binnen veld: 90 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC Ceelen Sport Constructies 
(CSC). De opbouw van het veld bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een leng-
te van ca. 60 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor 
wedstrijden als voor trainingen. Het veld wordt intensief gebruikt. Uit de sporttechni-
sche metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sporttechnische waarden. De ve-
zels van de kunstgrasmat liggen plat. Er zijn enkele puntjes van aandacht wat betreft 
de veiligheid en kwaliteit van de inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk, ballen-
vangers, dug-outs en veldverlichting. 
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Veld 2a voetbal miniveld DHC: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 64 x 25 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 1.600 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1994 

Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 

Beregening aanwezig 
Ballenvangers: 2 stuks van 24 m gaas-net ballenvangers - slecht, spoedig vervan- 
gen 

- Veldverlichting 2 masten, 2 armaturen - voldoende tot onvoldoende (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2018 

Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd, waarschijnlijk ontstaan als overhoek 
tussen de velden 2 en 3 tijdens de aanleg van Grassmaster op veld 3. De opbouw van 
het veld bestaat uit een dikke zanderige toplaag, gelaagd gebouwd met verdichting in 
de toplaag. De grasmat bestaat wel uit goede grassen. Door de verdichting in het pro-
fiel oogt en functioneert dit veld matig. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. 

Veld 3 voetbal grassmaster DHC: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m (excl. Uitlopen) 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1994 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 20 m gaas-net ballenvangers - slecht spoedig vervangen 
- Veldafrastering: 320 m leunbuisafrastering - matig tot voldoende 
- Dug-outs: gemetseld - matig tot voldoende 
- Verharding: tegelrij onder veldafrastering kop van het veld- matig 
- Veldverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende tot onvoldoende (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van 33 cm dik, waarvan de bovenste 16-18 cm is ver-
rijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht, die nog een gemiddel-
de lengte van 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn voorna-
melijk veenachtige kleilagen aangetroffen. De grasmat is redelijk open gespeeld, maar 
bestaat wel uit goede grassen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn slecht vlak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. Overige inrichting van het veld is redelijk en aan te pak-
ken tijdens renovatie. 
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Velden 3a t/m 6 (9 holes golfbaan) 
Grasveld: 9 hole golfbaan met in totaal elf Tees en Greens. Twee Tees en Greens 
zijn gelegen langs de velden 10 en 11. 

- Geschatte grasoppervlakte: ca. 30.000 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 2008 
- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: diverse drainagesystemen; samengesteld en rechtstreeks lozend op 

watergangen zie tekening Sportpark Brasserskade drainageleidingen met nummer 
SB-1600-3000-00 d.d. 23-09-2010 
Tees: kunstgras afslagpatten - matig i.v.m. vervuiling 
Greens: 11 stuks, opbouw voldoende tot goed, plaatselijk veel oude vezel vanuit 
grassmaster aangetroffen, kwaliteit matig tot voldoende i.v.m. mossen en algen. 
Grasmat redelijk. Overgang naar omgeving aanwezig 
Fairways: opbouw voldoende, kwaliteit matig i.v.m. graslengte en afwatering door 
vervilting van de grasmat, op enkele locaties mollen aangetroffen 

- Rough: overgangen van Fairway naar Rough zijn onduidelijk, veel mollen aangetrof-
fen in de Rough 

- Bunkers: plaatselijk vervuiling in de bunkers aangetroffen, overgangen bunker naar 
omgeving kan worden verbeterd, kwaliteit matig tot voldoende 
Beplanting: weinig beplanting aanwezig 
Renovatieadvies: stapsgewijs uitvoeren of verbeteren door onderhoud. Periode 
2017-2021 per jaar twee holes aanpakken zodat er den green gelijktijdig vervalt. 

Omschrijving: De negen holes golfbaan is in 2008 gerealiseerd toen er door aanleg 
van meerdere kunstgras voetbalvelden ruimte voor deze baan vrijgemaakt kon worden. 
De velden 3a, 4, 5 en 6 zijn omgebouwd tot golfbaan. Hierdoor zijn er min of meer 
rechthoekige velden beschikbaar gekomen, die zijn omgebouwd tot de negen holes die 
deze PAR 3 baan heeft. Twee Tees en Holes zijn gesitueerd in de beplantingsstroken 
rond de velden 10 en 11. Het betreft hier relatief kleine greens. De voetbalvelden wor-
den gebruikt als 'Fairway'. 
De greens zijn over het algemeen goed opgebouwd met een zandonderbouw en zeer 
schrale toplaag. Veelal is in de opbouw van de greens kunstgrasvezel aangetroffen, 
welke is vrijgekomen tijdens de bouw van de kunstgrasvelden (oude Grassmastervel-
den). De vezel is niet uitgezeefd. De grasmat op de greens is over het algemeen van 
een redelijke kwaliteit. Wel is veel mos- en algvorming en een enkel onkruidje aange-
troffen. 
De Fairways zijn over het algemeen erg drassig. De graslengte is veel te hoog, omdat 
door de drassige ondergrond te weinig onderhoud heeft plaatsgevonden. 
De grasmat op de Fairways kent een erg dikke viltlaag, welke de wateroverlast veroor-
zaakt. Renovatie en onderhoud van de Fairways dient zich met name te richten op het 
tegengaan van de viltvorming. Meer verticuteren en een aangepaste bemesting is 
daarbij de beste remedie. Daarnaast dient besproken te worden hoe en op welke wijze 
de toplaagrenovaties kunnen worden ingepland. Opties hierbij zijn het verwijderen van 
de viltlaag met een fieltopper in combinatie met inbrengen van verschralingszand of 
complete renovatie met verschraling van de toplaag. Dit heeft tijdelijk invloed op het 
gebruik van de baan. 
Het onderhoud op de Tees dient meer gericht te zijn op het schoonhouden van de af-
slagmatten en veilig houden van de directe omgeving van de Tees. 
Verder dient beschadiging van de grasmat door mollen te worden aangepakt. Over-
gangen tussen Fairways en Rough dienen te worden verbeterd. Door meer onderhoud 
aan de Fairways (kortere grasmat) wordt dit probleem grotendeels aangepakt. 
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Daarnaast speelt het gemis van enkele beplantingsgroepen in de baan (ontwerp- en 
speltechnisch) een aandachtspunt om zichtlijnen meer te kunnen breken. 

Veld 5a voetbal miniveld DSV Concordia: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 55 x 46 m 

Geschatte kunstgrasoppervlakte: 3.000 m2  
Aanlegjaar: 2010, in 2011 is de kunstgrasmat vervangen 
Status: matig tot voldoende, voldoet niet aan de gebruikersnorm, infillhoogte is ma- 
tig - dient te worden aangevuld 

- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Ballenvangers: 120 m - matig tot onvoldoende - vervangen 
Veldafrastering: 100 m leunafrastering met gaas - matig - vervangen door dubbel- 
staafmat 

- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende tot matig 
- Verharding binnen veld: alleen opsluitband 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2010/11 aangelegd door AH Vrij Groen Grond en Infra 
(AH Vrij). De opbouw van het veld bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een 
lengte van ca. 55 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt 
voor wedstrijden als voor trainingen met E en F elftallen. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische 
waarden. De rubberinfill is matig. Geadviseerd wordt als extra onderhoudsmaatregel 
rubber aan te vullen. De kwaliteit van de ballenvangers en veldafrastering is matig. 
Geadviseerd wordt tot vervanging over te gaan, om te zorgen voor een veilige situatie. 
Bij de volgende renovatie de armaturen van de veldverlichting vervangen. 

Veld 7 voetbal bijveld DVC: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.597 m2  
- Aanleg-/ renovatiejaar: 2001/13 
- Status: goed, voldoet aan de aanlegnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 90 m - voldoende 
- Veldafrastering: 270 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: staalconstructie/ staalplaat - matig 
- Veldverlichting 8 masten, 16 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 180 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2025 

Omschrijving: Het veld is in 2001 aangelegd en in 2013 door CSC gerenoveerd/ 
voorzien van een nieuwe kunstgrasmat. De opbouw van het veld bestaat uit een 
kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is wedstrijdverlich-
ting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sporttechnische 
aanlegwaarden. Wel is gebleken dat de infill sinds de aanleg met 4 mm is afgenomen. 
Geadviseerd wordt SBR rubber aan te vullen. De veldinrichting wordt als goed tot vol-
doende beoordeeld. 
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Veld 8 voetbal bijveld DSV Concordia: 
Kunstgrasveld 

- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.190 m2  
- Cricketmat in kunstgrasmat aanwezig: 71,5 m2  

Aanlegjaar: 2008 
Status: voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm 
Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Ballenvangers: 60 m - voldoende 

- Veldafrastering: 192 m leunafrastering met dubbelstaafmat buitenkant - voldoende 
- Veldafrastering: 104 m leunafrastering met plaatselijk dubbelstaafmat tussen de 

velden 8 en 9 - matig met scherpe delen; aanpassen 
Dug-outs: niet aanwezig 
Veldverlichting 5 masten, 7 armaturen - voldoende 
Verharding binnen veld: 88 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 

- Renovatieadvies: 2019 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
trainingsverlichting aanwezig met de mogelijkheid van het spelen van een incidentele 
wedstrijd. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
De in de kunstgrasmat aanwezige cricketmat is als voldoende beoordeeld. De mat is 
opgesloten met 10x20 betonbanden. Betonbanden rondom de cricket met is aan de 
oppervlakte niet toegestaan. Voorgesteld wordt om dit bij renovatie aan to passen. 
Er zijn enkele puntjes van aandacht voor wat betreft de veiligheid en kwaliteit van de 
inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk en ballenvangers. 

Veld 9 voetbal bijveld DSV Concordia: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.190 m2  
- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 60 m - voldoende 
- Veldafrastering: 84 m leunafrastering met dubbelstaafmat buitenkant - voldoende 
- Veldafrastering: 110 m leunafrastering zijde afslag driving range, waarvan een deel 

is voorzien met kettingen - voldoende. 
- Dug-outs: metselwerk - matig tot voldoende 
- Veldverlichting 6 masten, 16 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 88 m2 veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2019 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
wedstrijdverlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trai-
ningen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
Er zijn enkele puntjes van aandacht voor wat betreft de veiligheid en kwaliteit van de 
inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk en ballenvangers. 
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Veld 10 voetbal Grassmaster DSV Concordia: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1994 
- Status: voldoende tot matig 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 20 m gaas-net ballenvanger - matig vervangen 
- Ballenvangers: 1 stuks van 27 m gaas ballenvanger - slecht vervangen 
- Veldafrastering: 350 m leunbuis - matig 
- Dug-outs: niet van toepassing 
- Veldverlichting 8 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: renovatie 2021 

Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van ca. 45 cm dik, waarvan de bovenste 16-18 cm is 
verrijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht die nog een gemid-
delde lengte van ca. 205 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn 
voornamelijk veenachtige kleilagen aangetroffen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn slecht viak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. De overige inrichting van het veld is redelijk en aan te 
pakken tijdens renovatie. 

Veld 11 voetbal Grassmaster DHL: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1994 
- Status: voldoende tot matig 
- Ontwatering: samengesteld hoh 5 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 20 m gaas-net ballenvanger - matig vervangen 
- Ballenvangers: 1 stuks van 33 m gaas ballenvanger - onvoldoende tot slecht - ver- 

vangen 
- Veldafrastering: 350 m leunbuis - matig 
- Dug-outs: niet van toepassing 
- Veldverlichting 8 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: renovatie 2021 

Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van ca. 40 cm dik, waarvan de bovenste 16-18 cm is 
verrijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht, die nog een gemid-
delde lengte van ca. 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder voor-
namelijk veenachtige kleilagen aangetroffen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn niet viak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. De overige inrichting van het veld is redelijk en aan te 
pakken tijdens renovatie. 
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Veld 12 voetbal hoofdveld DHL: 
Kunstgrasveld 
Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.170 m2  

- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm 

Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Ballenvangers: 60 m - voldoende tot matig - klein herstel aan dubbelstaafmatten 
Veldafrastering: 300 m leunafrastering met dubbelstaafmat buitenkant - voldoende 
Dug-outs: metselwerk - matig - herstellen 
Veldverlichting 8 masten, 12 armaturen - voldoende 
Verharding binnen veld: 90 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
trainingsverlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trai-
ningen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
Er zijn enkele puntjes van aandacht voor wat betreft de veiligheid en kwaliteit van de 
inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk, ballenvangers en dug-outs. 

Veld 12a tennis 4 banen DHL: 
- Kunstgrasveld zandingestrooid 
- Veldafmetingen: 62 x 41 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.970 m2  
- Aanlegjaar: 2001 
- Status: matig tot voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm, Vervuild met algen en 

mos 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers/ veldafrastering: 216 m gaas-afrastering 3- 4 m hoog rondom - matig 
- Veldverlichting 6 masten, 6 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Verharding binnen veld: alleen opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2016 schoonmaken en vervangen gaas 

2023 toplaagrenovatie incl. vervangen inrichting 

Omschrijving: Het veld is in 2001 aangelegd. De opbouw van het veld bestaat uit een 
zandingestrooide kunstgrasmat waarvan de vezels nog een redelijke conditie hebben. 
Het veld is ernstig vervuild en daardoor slecht waterdoorlatend. Voorgesteld wordt het 
veld te reinigen en het infillzand te vervangen door nieuw infillzand. Daarnaast wordt 
voorgesteld het gaas uit het hekwerk te vervangen. 
Op dit veld is verlichting aanwezig. 
Bij vervanging van de kunstgrasmat wordt voorgesteld de gehele veldinrichting te ver-
vangen. 
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Veld 13 voetbal DVC: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 2011 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 25 m gaas-net ballenvanger - matig tot onvoldoende -

vervangen 
- Ballenvangers: 1 stuks van 35 m gaas-net ballenvanger - voldoende tot matig - gaas 

vervangen door dubbelstaafmat 
- Veldafrastering: 300 m leunbuis - voldoende 
- Dug-outs: W&H aluminium constructie met plexiglas - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende tot matig 

(armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2024 

Omschrijving: Het veld is in 2011 voor het laatst gerenoveerd (toplaagrenovatie). De 
opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 50 cm, met daaronder 
kleilagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is matig vlak met veel speelschade. Ge-
zien de dikke viltlaag, wordt affrezen van de grastoplaag als extra bewerking geadvi-
seerd. 
De ballenvangers rond dit veld zijn matig en dienen spoedig te worden hersteld of ver-
vangen. De overige veldinrichting is voldoende en kan voorlopig worden gehandhaafd. 
Gezien de hoogteligging van het veld t.o.v. de omgeving wordt bij renovatie wel aanbe-
volen de omgeving aan te passen aan de veldhoogte. 

Veld 13a tennis 4 banen DVC: 
- Kunstgrasveld zandingestrooid 
- Veldafmetingen: 62 x 41 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.970 m2  
- Aanlegjaar: 2001 
- Status: matig, voldoet aan de gebruikersnorm, maar niet bespeelbaar door ernstige 

vervuiling met algen en mos 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers/ veldafrastering: 216 m gaasafrastering 3 m hoog rondom - voldoen 

de 
- Veldverlichting 6 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Verharding binnen veld: alleen opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2016 schoonmaken en vervangen gaas; 

2023 toplaagrenovatie incl. vervangen inrichting 

Omschrijving: Het veld is in 2001 aangelegd. De opbouw van het veld bestaat uit een 
zandingestrooide kunstgrasmat waarvan de vezels nog een redelijke conditie hebben. 
Het veld is ernstig vervuild en daardoor siecht waterdoorlatend. Voorgesteld wordt het 
veld te reinigen. Het infillzand te vervangen door nieuw infillzand. 
Op dit veld is verlichting aanwezig. 
Bij vervangen van de kunstgrasmat wordt voorgesteid de gehele veldinrichting te ver-
vangen. 
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Veld 17 voetbal hoofdveld DHC: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 105 x 69 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 9.860 m2  
- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: niet aanwezig 
- Veldafrastering: 400 m leunafrastering met dubbelstaafmat - matig 
- Dug-outs: metselwerk - matig tot voldoende 
- Veldverlichting: 8 masten, 20 armaturen - onvoldoende 
- Verharding binnen veld: alleen opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
wedstrijdverlichting aanwezig. Volgens opgave van het onderhoudsbedrijf dienen deze 
Iichtmasten op korte termijn te worden vervangen. Het veld is zowel geschikt voor 
wedstrijden als voor trainingen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog 
voldoet aan de sporttechnische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
Veldinrichting is voldoende en dient bij eerstvolgende renovatie vervangen te worden. 

2.2.2 	Sportpark Pauwmolen 
Op dit sportpark is SV Wippolder gevestigd. Deze sportvereniging beschikt over 1 
kunstgrasveld, 1 Grassmasterveld, 1 gras miniveld en 1 gras bijveld. 

Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

L•,1 Lrri  6-1 67-1 	Izz.J   17_7.4 

Figuur 2 Sportpark Pauwmolen 
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Algemeen: Het complex is gedateerd. De uitstraling van het geheel laat te wensen 
over. De velden zijn in redelijke staat van onderhoud, maar er zijn verbeterpunten te 
halen die in hoofdstuk 3 worden behandeld. Hekwerken rond met name de oudere vel-
den laten sterk te wensen over en zijn aan vervanging toe. Rond m.n. de nieuwe voet-
balvelden is de staat redelijk tot goed. Hetzelfde geldt voor de veldinrichting. 
De lichtinstallaties kunnen verbeterd worden. De verhardingen binnen de hekwerken 
van de nieuwe velden voldoen. 
De algemene uitstraling, functionaliteit en veiligheid van de verhardingen op het sport-
park laten te wensen over. In dit rapport worden m.n. de velden tot aan de veldafraste-
ring behandeld. Elementen buiten de veldafrastering behoeven zeker ook aandacht. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is vermeld in bijlage I. 

Veld 20 voetbal hoofdveld SV Wippolder: 
Kunstgrasveld 

- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg-/ renovatiejaar: 2014 
- Status: goed, voldoet aan de aanlegnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 2,5 m 

Ballenvangers: 80 m - goed 
Veldafrastering: 280 m leunafrastering met dubbelstaafmat - goed 
Dug-outs: Erma Sport 2014 - goed 
Veldverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende 
Verharding binnen veld: 346 m2  1,2x0,8 betonplaat - goed 
Renovatieadvies: 2026 

Omschrijving: Het veld is in 2014 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
wedstrijdverlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trai-
ningen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische aanlegwaarden. Wel is gebleken dat de infill sinds de aanleg met 4 mm is 
afgenomen. Geadviseerd wordt SBR rubber aan te vullen. 
De veldinrichting wordt als goed tot voldoende beoordeeld. 

Veld 21 voetbal grassmaster SV Wippolder: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.490 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1996 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van totaal 80 m, gaas-net ballenvanger - slecht, spoedig ver- 

vangen 
- Veldafrastering: 161 m gaasafrastering - matig, vervangen 
- Dug-outs: niet aanwezig 
- Verharding: tegelrij onder veldafrastering - matig, vervangen 
- Veldverlichting 6 masten, 6 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 
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Omschrijving: Het veld is in 1996 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van 55 cm dikte, waarvan de bovenste 16-18 cm is 
verrijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht die nog een gemid-
delde lengte van ca. 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn 
voornamelijk kleilagen aangetroffen. De grasmat is redelijk open gespeeld, maar be-
staat wel uit goede grassen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn matig vlak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers en veldafrastering rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende de-
len en dienen met spoed te worden aangepakt. 
De overige inrichting van het veld is redelijk en aan te pakken tijdens renovatie. 

Veld 21a voetbal miniveld SV Wippolder: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: driehoekige overhoek 
- Geschatte grasoppervlakte: 2.100 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1996 
- Status: matig - voldoende 
- Ontwatering: rechtstreeks op naastgelegen watergang, hoh 4 m 
- Beregening: niet aanwezig 
- Ballenvangers: 65 m gaas-net ballenvangers - slecht, vervangen 
- Veldafrastering: 65 m gaas met staaldraden - slecht, vervangen 
- Veldverlichting 2 masten, 2 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 1996 aangelegd als een verhoogde overhoek met trai-
ningsdoeleinden. Waarschijnlijk is de hoogte het gevolg van een restant grond bij aan-
leg, die men kwijt moest. 
De opbouw van het veld bestaat uit een zanderige toplaag met een dikte van ca. 50 cm 
met daaronder kleilagen. De grasmat bestaat uit matige grassoorten met veel onkrui-
den en een dikke viltlaag. Gezien het huidige matige gebruik, hoeft dat niet direct tot 
problemen te leiden. 
De ballenvangers en veldafrastering rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende de-
len en dienen met spoed te worden aangepakt. 

Veld 22 bijveld voetbal SV Wippolder: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 

Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
Aanleg/renovatiejaar: 1996 
Status: matig 

- Ontwatering: samengesteld hoh 5 m 
- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: totaal 200 m deels gaas-net ballenvangers - matig tot onvoldoende, 

vervangen bij veldrenovatie 
Veldafrastering: 216 m gaasafrastering - matig tot onvoldoende, vervangen bij veld-
renovatie 

- Dug-outs: metselwerk - slecht, onbetrouwbaar metselwerk, verwijderen 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 
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Omschrijving: het veld is in 1996 aangelegd. De opbouw van het veld bestaat uit een 
zandige toplaag van ca. 60 cm met daaronder kleilagen. De grasmat is matig, zacht en 
met veel vilt. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is matig vlak met veel speelschade. 
De ballenvangers en veldafrastering rond dit veld zijn matig en dienen bij renovatie te 
worden vervangen. De dug-outs zijn van onbetrouwbaar metseiwerk. Geadviseerd 
wordt de dug-outs te verwijderen of te vervangen. 

2.2.3 	Sportpark Biesland 
Op dit sportpark zijn de volgende verenigingen gevestigd: 
- 	Rugbyclub Delft: 1 grasveld 26; 
- 	Korfbalvereniging Excelsior: 2 kunstgrasvelden 27 en 27a; 
- 	Korfbalvereniging DKC: 1 kunstgrasveld 28; 
- 	Korfbalvereniging DES: 2 kunstgrasvelden 29 en 29a. 

De velden 27, 28 en 29 worden in 2016 gerenoveerd en zijn dus niet opgenomen in 
deze kwaliteitsinspectie. 

Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 3 Sportpark Biesland 
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Algemeen: De velden zijn in redelijke staat van onderhoud, maar er zijn verbeterpun-
ten to halen, die in hoofdstuk 3 worden behandeld. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in bijlage I weergegeven. 

Veld 26 rugbyveld RC Delft: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: ca. 140 x 79 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 18.450 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: totaal 130 m net ballenvanger - voldoende tot goed 
- Veldafrastering: 50 m. leunbuis met reclameborden; 85 m dubbelstaafmat hekwerk - 

voldoende. 
Veldverlichting: 10 masten; 12 armaturen - voldoende 
Dug-outs: hout - voldoende 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 50 cm, met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is een storende laag op 10-12 cm -maaiveld 
aangetroffen. De kleur van het veld is matig tot voldoende. Het veld is matig vlak met 
veel speelschade. 
De ballenvangers zijn van goede kwaliteit en de veldafrastering is van voldoende kwali-
teit.. 
De aanwezige reclameborden behoeven wat aandacht. 
Op het veld is trainingsverlichting aanwezig. Overige inrichting is van een redelijke 
kwaliteit. In verband met de dikke viltlaag in combinatie met de storende laag is geko-
zen voor toplaagrenovatie in 2017. 

Veld 27a kunstgras korfbalveld Excelsior: 
- Kunstgrasveld zandingestrooid 
- Veldafmetingen: 50 x 50 m, uitlopend in een hoek 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.420 m2  
- Aanlegjaar: 2011 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm, voldoet niet aan de maatvoering 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Veldafrastering: 42 m leunbuis - voldoende 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2021 

Omschrijving: Het veld is in 2011 aangelegd door AH Vrij. Er ligt een zandingestrooi-
de kunstgrasmat. Waarschijnlijk door eenzijdig vegen van het kunstgras is er plooivor-
ming ontstaan. Hierdoor gaat de kunstgrasmat ook plaatselijk over de opsluitband. 
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Veld 29a korfbalveld korfbalvereniging DES: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: L-vormig ca. 100/32 x 36/71 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 4.720 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening aanwezig 
- Veldverlichting: 2 masten; 2 armature n- voldoende 
- Dug-outs: hout - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 25 cm, met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. De kleur van het veld is matig tot voldoende. 
Naar het zich laat aanzien, wordt dit veld minimaal gebruik. 
Op het veld is veldverlichting aanwezig. Verder zijn geen inrichtingsmaterialen aanwe-
zig. Vanwege de matige toplaag met graszode is een toplaagrenovatie gelijktijdig met 
het rugbyveld in 2017 voorgesteld. 

2.2.4 	Sportpark Buitenhof 
Op dit sportpark is D.F.C. Delfia gevestigd. Deze voetbalvereniging beschikt over 
1 gras voetbalhoofdveld 30 en 1 mini kunstgrasveld 30a. Het grasbijveld op dit sport- 
park wordt niet meer gebruikt en is dus niet voor inspectie meegenomen. 

Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 4 Sportpark Buitenhof 
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Algemeen: Het sportpark is gedateerd. De uitstraling van het geheel Iaat te wensen 
over. 
De velden zijn in redelijke staat van onderhoud, maar er zijn verbeterpunten te halen 
die in hoofdstuk 3 worden behandeld. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is weergegeven in bijlage I. 

Veld 30 hoofdveld voetbal D.F.C. Delfia: 
Grasveld 

- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig 
- Ontwatering: diverse systemen, samengesteld hoh 4 tot 6 m. Het drainagesysteem 

in de lengterichting van dit veld is het meest recent, in 1998 aangelegde drainage-
systeem. Er is een onderbemalingspomp in put aanwezig op dit veld. 

- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: totaal 42 m netballenvangers - matig tot voldoende, vervangen bij 

veidrenovatie 
Veldverlichting 8 masten met 8 armaturen - voldoende 
Veldafrastering: 360 m leunbuis - matig tot voldoende, vervangen bij veidrenovatie 
Dug-outs: aanwezig - voldoende, vervangen bij veldrenovatie 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: het veld is in 1998 voor het Iaatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 20-25 cm, met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is matig tot voldoende. Het veld is matig viak met veel speel-
schade. 
Er is een drainagesysteem dwars op het veld aangetroffen. Dit is onlangs doorgespo-
ten, maar functioneert niet meer naar behoren. De tekening van de gemeente Delft 
geeft een tweede drainagesysteem in de lengterichting aan. 
De ballenvangers en veldafrastering rond dit veld zijn matig en dienen bij renovatie te 
worden vervangen. De dug-outs zijn voldoende, maar bij veldrenovatie te vervangen. 
Er is verlichting aanwezig op dit veld. 

Veld 30a voetbal miniveld D.F.C. Delfia: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 58 x 38 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.604 m2  
- Aanlegjaar: 2010, in 2011 is de kunstgrasmat vervangen 
- Status: matig tot voldoende, voldoet nog aan de gebruikersnorm, infill niet goed ver- 

deeld, infillhoogte is matig - dient te worden aangevuld. 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 50 m - matig tot voldoende - netten repareren of vervangen 
- Veldafrastering: 158 m totaal, hoogte 4 m. Boarding met een hoogte van ca 1,5 m 

en daarboven netten - voldoende 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Verharding binnen veld: alleen opsluitband 
- Renovatieadvies: 2020 
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Omschrijving: Het veld is in 2011 door AH Vrij voorzien van een nieuwe kunstgras-
mat. Er ligt een kunstgrasmat met vezels met een lengte van ca. 55 mm. Op dit veld is 
verlichting aanwezig. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld voldoet aan de sporttechnische 
waarden. De rubberinfill is matig verdeeld en de infillhoogte is onvoldoende. Geadvi-
seerd wordt als extra onderhoudsmaatregel rubber aan te vullen. 
De kwaliteit van de ballenvangers en veldafrastering is voldoende. Geadviseerd wordt 
aanwezige gaten in de ballenvanger netten te repareren of de netten te vervangen. 

2.2.5 	Sportpark Kruithuisweg 
Dit sportpark bestaat uit twee delen. 

Ten westen van de Mekelweg is de honk- en softbalvereniging Blue Birds met het 
honkbalveld 38 en het softbalveld 39 gevestigd. 
Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 5 Sportpark Kruithuisweg, honk- en softbal Blue Birds 

Algemeen: De velden dienen op kort termijn te worden gerenoveerd. De halfverhar-
ding functioneert niet naar behoren en de velden voldoen niet aan de afmetingen. 

Onderstaand een korte weergave van de honk- en softbalvelden. Een uitgebreide 
inventarisatie is in bijiage I aanwezig. 

Veld 38 honkbalveld Blue Birds: 
- Grasveld met halfverharding 
- Veldafmetingen: volgens de oude afmetingen met een verreveld van 98 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.750 m2  
- Geschatte oppervlakte halfverharding: 2.200 m2 
- Aanleg/renovatiejaar: 1990/ 2002 (halfverharding) 
- Status: matig tot onvoldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- 	Backstop honkbal: 2 stuks 1 senioren (ca. 36 m) en een junioren (ca. 25 m) - matig 
- Veldafrastering: 156 m. leunhek met gaas - matig 
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- Verreveldafrastering: 164 m, 3-5 m hoog - matig 
- Dug-outs: aanwezig met hekwerk ervoor - matig tot voldoende 
- Verharding: onder hekwerk. 
- Renovatieadvies: renovatie 2018 

Omschrijving: Het veld voldoet volgens de bond niet aan de officiele maatvoering. 
Hiervoor is, volgens opgave, dispensatie aanwezig. 
Het veld is in 1990 voor het laatst gerenoveerd; in 2002 is de halfverharding gereno-
veerd (toplaagrenovatie). De opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van 
25-50 cm, met daaronder kleilagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is 
een storende laag op 10 cm -maaiveld aangetroffen. De kleur van het veld is voldoen-
de. Het veld is matig vlak met veel speelschade. 
De halfverharding stond tijdens de inspectie onder water. Het toplaagmateriaal is ver-
sleten. Zie ook de laboratoriumuitslag van een mengmonster van de toplaag in 
Bijlage II. 
De hekwerken rond dit veld zijn van een matige kwaliteit. Het gaas is versleten en ver-
toont scherpe delen. De dug-outs zijn van voldoende kwaliteit. De verharding dient ver-
vangen te worden. 
Geadviseerd wordt het totale veld te renoveren en daarbij, indien inpasbaar, ook de 
veldafmetingen aan te passen, zodat deze weer voldoen aan de normen van de 
KNBSB. 

Veld 39 softbalveld Blue Birds: 
- Grasveld met halfverharding 
- Veldafmetingen: volgens de oude afmetingen met een verreveld van 60 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 2.450 m2  
- Geschatte oppervlakte halfverharding: 1.400 m2 
- Aanleg/renovatiejaar: 1990/ 2002 (halfverharding) 
- Status: matig tot onvoldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Backstop softbal: 1 stuks (ca. 28 m) - matig 
- Veldafrastering: 100 m, leunhek met gaas - matig 
- Verreveldafrastering: 98 m gaas, 1,5 m hoog - matig 
- Dug-outs: metselwerk met hekwerk ervoor - matig 
- Verharding: onder hekwerk. 
- Renovatieadvies: renovatie 2018 

Omschrijving: Het veld voldoet volgens de bond niet aan de officiele maatvoering. 
Hiervoor is, volgens opgave, dispensatie aanwezig. 
Het veld is in 1990 voor het laatst gerenoveerd en in 2002 is de halfverharding gereno-
veerd (toplaagrenovatie). De opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van 
20-45 cm, met daaronder kleilagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is 
een storende laag op 10 cm -maaiveld aangetroffen. De kleur van het veld is voldoen-
de. Het veld is matig vlak met veel speelschade. 
De halfverharding stond tijdens de inspectie onder water. Het toplaagmateriaal is ver-
sleten. Zie ook de laboratoriumuitslag van een mengmonster van de toplaag in 
Bijlage II. 
De hekwerken rond dit veld zijn van matige kwaliteit. Het gaas is versleten en vertoont 
scherpe delen. Ook de dug-outs zijn van een matige kwaliteit. De verharding dient ver-
vangen te worden. 
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Geadviseerd wordt het totale veld te renoveren en daarbij ook de veldafmetingen aan 
te passen, zodat deze weer voldoen aan de normen van de KNBSB. 

Ten oosten van de Mekelweg is de korfbalvereniging Fortuna Tempus met 2 kunstgras 
korfbalvelden (velden 40 en 41) en 1 gras korfbalveld, veld 42 gevestigd. 

Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 6 Sportpark Kruithuisweg, korfbalvereniging Fortuna 

Algemeen: De kunstgrasvelden dienen op kort termijn te worden gerenoveerd, want 
deze zijn versleten. De inzet van veld 42 is matig. Renovatie wordt niet direct aanbevo-
len, totdat dit veld meer wordt gebruikt. 

Onderstaand een korte weergave van de korfbalvelden. Een uitgebreide inventarisatie 
is aanwezig in Bijlage I. 

Veld 40 korfbalveld Fortuna: 
Kunstgrasveld zandingestrooid 

- Veldafmetingen: 60 x 30 m, uitlopend in een hoek 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.176 m2  

Aanlegjaar: 1998 
Status: matig, voldoet aan de gebruikersnorm, kunstgrasmat is versleten 
Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Veldafrastering: 196 m leunbuis - matig tot voldoende 

- Dug-outs: staalconstructie met staalplaat - matig 
Veldverlichting 4 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: het veld is in 1998 aangelegd met een kunstgrasmat van Edel Grass. 
Er ligt een zandingestrooide kunstgrasmat. De ovalen zijn een keer vervangen. De 
kunstgrasmat is versleten en aan vervanging toe. De afmetingen van korfbalvelden zijn 
recent door de bond aangepast. Hier wordt geen rekening mee gehouden in dit 
rapport. De veldafrastering, veldinventaris en verhardingen rond het veld dienen bij de 
renovatie meegenomen te worden. 
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Veld 41 kunstgras korfbalveld Fortuna: 
- Kunstgrasveld zandingestrooid, dit veld wordt ook gebruikt voor tennis (4 banen) 
- Veldafmetingen: 60 x 30 m uitlopend in een hoek 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.176 m2  
- Aanlegjaar: 1998 
- Status: matig, voldoet aan de gebruikersnorm, kunstgrasmat is versleten 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvanger: 196 m gordijn-net ballenvanger boven veldafrastering - slecht 
- Veldafrastering: 196 m leunbuis - matig tot voldoende 
- Veldverlichting 4 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 aangelegd met een zandingestrooide kunstgrasmat 
van Edel Grass. 
Rond de korflocaties is 1 m2  kunstgras vervangen met een afwijkende mat. De kunst-
grasmat is versleten en aan vervanging toe. De afmetingen van korfbalvelden zijn re-
cent door de bond aangepast. Hier wordt geen rekening mee gehouden in dit rapport. 
De veldafrastering, veldinventaris en verhardingen rond het veld dienen bij de renova-
tie meegenomen to worden. 

Veld 42 korfbalveld Fortuna: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: rechthoekig veld van ca. 92 x 50 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 4.600 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig 
- Ontwatering: rechtstreeks hoh 4 m 
- Beregening: niet aanwezig 
- Veldverlichting: 2 masten; 2 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: het veld is in 1998 voor het Iaatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van 30-35 cm, met daaronder kleilagen. De gras-
mat is matig, erg zacht en met veel vilt. De kleur van het veld is matig tot voldoende. Er 
zijn veel slechte grassen en onkruiden aanwezig. Naar het zich Iaat aanzien, wordt dit 
veld minimaal gebruik. Op het veld is veldverlichting aanwezig. Verder zijn geen inrich-
tingsmaterialen aanwezig. Vanwege de matige toplaag en graszode is een toplaagre-
novatie gelijktijdig met de kunstgrasvelden in 2017 voorgesteld. 

2.2.6 	Sportpark Kerkpolder 
Op dit sportpark zijn de volgende voetbalverenigingen gevestigd: 
- 	D.S.V. Fullspeed: 1 kunstgrasveld 4, 1 kunstgras miniveld 47a en 1 grasveld 48; 
- 	D.V.V. Delft: 2 grasvelden 49 en 50, 1 Grassmasterveld 50, 1 beachvolleybalveld 

50a en 1 zandkunstgrasveld 51a met 4 tennisbanen. 
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In figuur 7 is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 7 Sportpark Kerkpolder 

Algemeen: De velden verkeren in een redelijke staat van onderhoud. De verbeterpun-
ten voor de velden zijn meegenomen in hoofdstuk 3. Hekwerken rond met name de 
oudere velden laten soms to wensen over. Met name rond het beachvolleybalveld 
moeten belangrijke verbeterpunten worden doorgevoerd i.v.m. de veiligheid. 
De tennisbanen zijn aan vervanging toe. 
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Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in te zien in bijlage I. 

Veld 47 voetbal hoofdveld D.S.V. Fullspeed: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 105 x 69 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.701 m2  
- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruikersnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 70 m - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 340 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: aluminium constructie met polycarbonaat beplating - voldoende 
- Veldverlichting 6 masten, 10 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 114 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. Er ligt een kunstgrasmat met 
vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is 
zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. Uit de sporttechnische metingen 
blijkt dat het veld nog voldoet aan de sporttechnische waarden. De vezels van de 
kunstgrasmat liggen plat. 

Veld 47a voetbal miniveld D.S.V. Fullspeed: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 55 x 45 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.891 m2  
- Aanlegjaar: 2010, in 2011 is de kunstgrasmat vervangen 
- Status: matig tot voldoende, voldoet niet aan de gebruikersnorm, infillhoogte aan-

passen 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 70 m - matig tot voldoende 
- 	Veldafrastering: 120 m leunafrastering met gaas of dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: niet aanwezig 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: het veld is in 2011 aangelegd door AH Vrij. Er ligt een kunstgrasmat 
met vezels met een lengte van ca. 55 mm. Op dit veld is trainingsverlichting aanwezig. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische 
waarden. Het veld is te hard en er is onvoldoende infill aanwezig. Geadviseerd wordt 
de infill aan te vullen. 

Veld 48 voetbal bijveld D.S.V. Fullspeed: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 2007. In 2008 is een nieuw drainagesysteem (samengesteld) 

aangelegd 
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- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: rechtstreeks lozend op aangrenzende watergang, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 25 m, netballenvangers met schoren - voldoende 
- Ballenvangers: 2 stuks van ca. 28 m gaasballenvangers opgesteld in de hoeken van 

het veld - matig, doel van deze ballenvangers is onbekend. 
- Dug-outs: metselwerk - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 6 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 2007/2008 voor het laatst gerenoveerd (constructie). De 
opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 20 tot 50 cm, met daar-
onder klei/veenlagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is matig vlak met veel speelschade. Ge-
zien de dikke viltlaag, wordt affrezen van de grastoplaag als extra bewerking geadvi-
seerd. 

Veld 49 voetbal hoofdveld VV Delft: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: rechtstreeks lozend op aangrenzende watergang, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 30 m dubbelstaafmat-net ballenvanger - voldoende 
- Ballenvangers: 1 stuks van 25 m netballenvanger met schoren - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 360 m leunbuis met gaas - matig tot voldoende 
- Dug-outs: aluminium met polycarbonaat plaat - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 8 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: constructierenovatie 2018 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 45 tot 60 cm, met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is matig. Het veld is matig vlak met veel speelschade. De veld-
inrichting is over het algemeen matig. Geadviseerd wordt het totale veld inclusief inrich-
ting en omliggende verharding (niet opgenomen) in 2018 to renoveren. 

Veld 50 voetbal Grassmaster W Delft: 
Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 

- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte grasoppervlakte: 7.420 m2  
Aanleg/renovatiejaar: 1998 

- Status: voldoende 
Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Beregening: aanwezig 

- Ballenvangers: 2 stuks van 60 m gaas-net ballenvangers - slecht 
- Verharding: tegelrij onder ballenvangers - matig 

Veldverlichting 6 masten, 6 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2025 
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Omschrijving: Het veld is in 1998 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van 45 cm dik, waarvan de bovenste 16-18 cm is ver-
rijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht, die nog een gemiddel-
de lengte van 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn voorna-
melijk kleilagen aangetroffen. De grasmat is redelijk open gespeeld, maar bestaat wel 
uit goede grassen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn matig viak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. 

Veld 50a Beachvolleybalveld: 
- Beachvolleybalveld 
- Veldafmetingen (totaal): 44 x 11 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 440 m2  
- Aanlegjaar: 1998 
- Status: matig, matig, sterk vervuild met organisch materiaal en kruiden, ongelijk. 
- Ontwatering: onbekend 
- Veldverlichting 2 masten, 2 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: alleen opsluitband met rubberen kop - voldoende 
- Renovatieadvies: 2016 schoonmaken en aanvullen zand, aanpassen hekwerk; 

Omschrijving: Het veld is in 1998 aangelegd. De opsluiting bestaat uit een betonband 
met een rubberkop. Het veld is sterk vervuild met organisch materiaal en onkruiden. 
Het veld ligt tegen de terreinafrastering. Deze afrastering is in slechte conditie en is te-
yens te dicht op het veld gesitueerd. 
Geadviseerd wordt de onvolkomenheden direct aan te pakken. 

Veld 51 voetbal bijveld W Delft: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.420 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig 
- Ontwatering: rechtstreeks lozend op aangrenzende watergang, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 25 m gaas-net ballenvanger - matig tot onvoldoende 
- Ballenvangers: 1 stuks van 65 m dubbelstaafmat ballenvanger van 3 m hoog, zijde 

tennisbanen - voldoende; voor tennis niet toegestaan. 
- Veldafrastering: 142 m leunbuis met gaas - matig tot voldoende 
- Verharding: onder hekwerk - matig 
- Dug-outs: aluminium met polycarbonaat plaat - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig 
- Renovatieadvies: constructierenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 30 tot 40 cm, met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. In de uiterste hoek is de toplaag 'dor, zeer 
slecht waterdoorlatend. 
De kleur van het veld is matig. Het veld is matig viak met veel speelschade. 
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De veldinrichting is over het algemeen matig. Uit advies van de leveran- 
cier/onderhoudsbedrijf blijkt dat de masten op korte termijn dienen te worden geschil-
derd. 
Geadviseerd wordt het totale veld inclusief inrichting in 2017 te renoveren. 

Veld 51a tennis 4 banen VV Delft: 
- Kunstgrasveld zandingestrooid 
- Veldafmetingen (totaal): 66 x 34 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.244 m2  
- Aanlegjaar: 2001 
- Status: matig, voldoet aan de gebruikersnorm, matig onderhouden, mos en algen- 

vorming. Kunstgrasmat versieten. 
- Ontwatering: rechtstreeks op aangrenzende watergang, hoh 4 m 
- Ballenvangers / veldafrastering: 130 m gaasafrastering - slecht; 
- Hekwerk 64 m dubbelstaafmat, voor tennis niet toegestaan 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - matig 
- Verharding binnen veld: goten - matig 
- Renovatieadvies: 2017 

Omschrijving: Het veld is in 2001 aangelegd. Het veld bestaat uit een zandingestrooi-
de kunstgrasmat waarvan de vezels versieten zijn en het veld is vervuild. Voorgesteld 
wordt bij vervangen van de kunstgrasmat de gehele veldinrichting te vervangen. 

2.2.7 	Sportpark Tanthof 
Op het complex zijn de volgende verenigingen gevestigd: 
- 	Voetbalvereniging Vitesse Delft: 1 gras hoofdveld 61 en 1 kunstgrasveld 62; 
- 	Voetbalvereniging v.v. SEP: 1 gras hoofdveld 63 en 1 kunstgrasveld 65; 
- 	Voetbalvereniging KFC '71: 1 gras hoofdveld 64 en 1 kunstgrasveld 66. 

In figuur 8 is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 8 Sportpark Tanthof 

Algemeen: De velden zijn in een redelijke staat van onderhoud. De verbeterpunten 
voor de velden zijn meegenomen in hoofdstuk 3. 
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Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in bijlage I weergegeven. 

Veld 61 voetbal hoofdveld Vitesse Delft: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 105 x 69 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.701 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1992/ 2005 
- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: samengesteld, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 35 m net ballenvanger - matig 
- Veldafrastering: 380 m leunbuis met reclameborden - voldoende 
- Dug-outs: opgenomen in tribune - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 8 masten, 24 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: constructierenovatie 2019 

Omschrijving: Het veld is in 2005 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 23 tot 50 cm, met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is matig. Het veld is matig vlak met veel speelschade. De veld-
inrichting is over het algemeen voldoende met enkele onvolkomenheden. Geadviseerd 
wordt het totale veld inclusief inrichting en omliggende verharding (niet opgenomen) in 
2019 te renoveren. 

Veld 62 voetbal bijveld Vitesse Delft: 
Kunstgrasveld 
Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
Aanleg/renovatiejaar: 1992 als zandingestrooid kunstgrasveld. 2005 ombouw naar 
rubberinfill kunstgrasveld 

- Status: matig tot voldoende, voldoet niet aan de gebruikersnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 205 m matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 155 m leunafrastering met dubbelstaafmat - matig tot voldoende 
- Dug-outs: gemetseld - voldoende 
- Veldverlichting 8 masten, 8 armaturen- voldoende 
- Verharding binnen veld: klinker onder hekwerk met opsluitband - matig tot voldoen- 

de 
Renovatieadvies: 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1992 aangelegd als zand ingestrooid kunstgrasveld. In 
2005 is het veld omgebouwd tot rubber ingestrooid kunstgrasveld. Het veld is destijds 
omgebouwd door Grontmij. De opbouw van het veld bestaat uit een kunstgrasmat van 
vezels met een Iengte van ca. 45 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is 
zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. Uit de sporttechnische metingen 
blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische waarden. De vezels van de 
kunstgrasmat zijn versleten. Het veld is te hard. Het veld is al erg zwart. Bijbrengen van 
rubber om de schokabsorptie te verbeteren, is daardoor niet meer mogelijk. 
Het hekwerk vertoont wat kleine gebreken. Wat betreft het ballenvangernet wordt aa n-
bevolen reparaties te laten uitvoeren. Bij renovatie kunnen de netten worden vervan- 
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gen, stekeinden van de dubbelstaafmat worden verwijderd en het hekwerk weer wor-
den rechtgesteld. 

Veld 63 voetbal hoofdveld SEP: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg/renovatiejaar: 1992/ 2006 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 20 m net ballenvanger - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 360 m leunbuis met reclameborden - voldoende 
- Dug-outs: aluminium constructie met polycarbonaat plaat - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 2006 voor het laatst gerenoveerd (incl. drainage). De op-
bouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 24 tot 35 cm met kleilagen 
daaronder. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is een storende laag waar-
genomen. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is stevig, wel met veel speelschade. De 
veldinrichting is over het algemeen voldoende met enkele onvolkomenheden. Geadvi-
seerd wordt het veld inclusief inrichting en omliggende verharding (niet opgenomen) in 
2022 te renoveren (toplaagrenovatie). 

Veld 64 voetbal bijveld: 
Grasveld 
Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  

- Aanleg/renovatiejaar: 1992/ 2007 
- Status: voldoende 

Ontwatering: samengesteld, hoh 4 m 
Beregening: aanwezig 
Ballenvanger: 1 stuks van 20 m net ballenvanger - matig tot voldoende 

- Ballenvanger: 1 stuks van 105 m net ballenvanger - voldoende 
- Veldafrastering: 360 m leunbuis met deels reclameborden - matig tot voldoende 

Dug-outs: metselwerk - matig 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2023 

Omschrijving: Het veld is in 2007 voor het laatst gerenoveerd (incl. drainage). De op-
bouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 22 tot 35 cm, met kleilagen 
daaronder. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is een storende laag waar-
genomen. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is stevig, wel met veel speelschade. De 
veldinrichting is over het algemeen matig tot voldoende met enkele onvolkomenheden. 
Geadviseerd wordt het veld inclusief inrichting en omliggende verharding (niet opge-
nomen) in 2023 te renoveren (toplaagrenovatie). 
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Veld 65 voetbal bijveld: 
Kunstgrasveld 
Veldafmetingen: 100 x 64 m 

- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanlegjaar: 2005 
- Status: matig tot voldoende, voldoet niet de gebruikersnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 160 m matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 200 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 

Veldverlichting 6 masten, 8 armaturen- voldoende 
Verharding binnen veld: klinker onder hekwerk met opsluitband - matig 

- Renovatieadvies: 2017 

Omschrijving: Het veld is in 2005 aangelegd door Grontmij. De opbouw van het veld 
bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 45 mm. Op dit veld is 
verlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische 
waarden. De vezels van de kunstgrasmat zijn versleten. Het veld is te hard. Het veld is 
al erg zwart. Bijbrengen van rubber om de schokabsorptie te verbeteren, is daardoor 
niet meer mogelijk. 
Het hekwerk vertoont wat kleine gebreken die bij renovatie kunnen worden aangepakt. 

Veld 66 voetbal bijveld: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanlegjaar: 2005 
- Status: matig tot voldoende, voldoet niet de gebruikersnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- 	Ballenvangers: 160 m matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 204 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Veldverlichting 6 masten, 8 armaturen- voldoende 
- Verharding binnen veld: klinker onder hekwerk met opsluitband - matig 
- Renovatieadvies: 2017 

Omschrijving: Het veld is in 2005 aangelegd door Grontmij. De opbouw van het veld 
bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 45 mm. Op dit veld is 
verlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische 
waarden. De vezels van de kunstgrasmat zijn versleten. Het veld is te hard. Het veld is 
al erg zwart. Bijbrengen van rubber om de schokabsorptie te verbeteren, is daardoor 
niet meer mogelijk. 
Het hekwerk vertoont wat kleine gebreken die bij renovatie kunnen worden aangepakt. 
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3 	Dagelijks OnderhoudsPlan (DOP) 

3.1 lnleiding 

Bij het opstellen van het Dagelijks OnderhoudsPlan is uitgegaan van de in paragraaf 
3.3 opgestelde uitgangspunten. Hierin is aangegeven met welke frequentie en door wie 
de onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dienen te voeren voor het in stand houden van 
goede en veilige sportparken. 

Dit Dagelijks OnderhoudsPlan is opgesteld om de wijze van beheer op de sportvelden 
vast te leggen. Daarnaast worden de hiervoor benodigde financiele middelen inzichte-
lijk gemaakt. De begeleiding en toezicht op het beheer wordt uitgevoerd en gecoordi-
neerd door de gemeente Delft. De kosten van de begeleiding en toezicht zijn in de on-
derhoudsbegroting (bijlage IV) meegenomen. 

3.2 Algemeen 

Om de kwaliteit van de sportvelden op peil te houden, is voortdurend onderhoud nood-
zakelijk. De mate van onderhoud is afhankelijk van de kwaliteit en het gebruik van een 
veld. Om inzicht te krijgen in de verschillende soorten velden, zijn de verschillende type 
velden met hun bijbehorende functie en onderhoudsmaatregelen hieronder beschre-
ven. 

3.2.1 	Grasvelden (wedstrijdvelden) 
Onder wedstrijdvelden (voetbal) verstaan we die grasvelden die voornamelijk voor 
wedstrijden gebruikt worden. Het aantal speeluren voor een gras voetbalveld is uit het 
oogpunt van kwaliteitsbeheersing aan een maximum gebonden. Bij het aantal speel-
uren wordt uitgegaan van bespeling door een seniorenteam. Het toelaatbare gebruik in 
speeluren verdeeld over het hele seizoen van een wedstrijdveld is voor voetbal gesteld 
op 250-300 uur. 

Andere grasvelden die in Delft voorkomen zijn korfbalvelden, rugbyveld, honk- en soft-
balvelden en middenterrein atletiekbaan. Voor deze velden kan over het algemeen een 
gelijk onderhoudsniveau als bij voetbal grasvelden worden aangehouden. 

De korfbal grasvelden en het middenterrein van de atletiekbaan worden dermate ex-
tensief gebruikt, dat van overbespeling van deze velden nauwelijks sprake kan zijn. 
Alleen het gedeelte rond de korven zal intensief gebruikt worden. Door de belijning van 
de korfbalvelden regelmatig te verleggen, zal de slijtage van deze velden in de praktijk 
meevallen. 

Voor de honk- en softbalvelden is er naast gras ook sprake van halfverharding. De 
halfverharding wordt bij punt 3.2.4 separaat behandeld. 

De standaard gras wedstrijdvelden kennen naast een maximum aantal speeluren, ook 
gebruiksbeperkingen ten opzichte van de volgende klimatologische omstandigheden: 
- 	neerslag groter dan 3 mm/2 uur; 
- 	neerslag groter dan 10 mm/12 uur; 
- vorst; 
- opdooi. 
Uiteraard dient vakkundig en met gezond verstand een veld beoordeeld (gekeurd) te 
worden alvorens een veld te bespelen. 
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Een voetbalvereniging beschouwt vaak het hoofdveld als het paradepaardje van de 
vereniging en dit veld wordt dan ook overwegend gespaard en slechts bespeeld door 
enkele teams. Juist het sparen van een grasveld kan negatieve gevolgen hebben voor 
de kwaliteit (invasie van slechte grassen, vervilting en vervetting). Daardoor moet dan 
tijdens het onderhoud weer corrigerend opgetreden worden. Een correcte, regelmatige 
belasting van de speelvelden is in principe een belangrijke onderhoudsmaatregel die, 
in samenhang met de overige toegesneden onderhoudsmaatregelen, de kwaliteit van 
de velden en daarmee het speelgenot bepaalt. Om deze reden zijn wedstrijdvelden in 
het najaar en het voorjaar, m.n. de zijstroken, ook geschikt voor trainingen. 

3.2.2 	Grassmastervelden (WeTra= Wedstrijd Trainingsvelden) 
Trainingsvelden zijn wellicht de belangrijkste velden op een sportpark. Deze velden 
worden vrijwel dagelijks gebruikt onder de meest uiteenlopende weersomstandighe-
den, zelfs wanneer dit eigenlijk onverantwoord is, bijvoorbeeld tijdens opdooi. 
Evenals bij wedstrijdvelden is een trainingsgrasveld gebonden aan een maximum aan-
tal trainingsuren. Gemiddeld kan voor een trainingsveld, uit het oogpunt van kwaliteits-
beheersing, uitgegaan worden van maximaal 600 trainingsuren per speelseizoen. Bij 
Grassmastervelden wordt een bespeling van 800 uur voor wedstrijden en trainingen 
aangehouden. 

Geadviseerd wordt om onder extreme omstandigheden de trainingen aan te passen en 
de velden op zulke momenten te ontzien. Als leidraad kan worden aangehouden dat de 
velden niet bespeeld mogen worden bij de volgende omstandigheden: 
- 	neerslag groter dan 10 mm/2 uur; 
- neerslag groter dan 20 mm/12 uur; 
- opdooi. 
Schade die onder dergelijke omstandigheden optreedt, zal veelal voor een langere pe-
riode een negatieve invloed op de bespeelbaarheid van het veld hebben. Uiteraard 
dient vakkundig en met gezond verstand een veld beoordeeld (gekeurd) te worden al-
vorens een veld te bespelen. 

Grassmastervelden dienen zoveel mogelijk over de gehele oppervlakte gelijkmatig te 
worden gebruikt. Hierdoor zal de schade aan de grasmat uniform zijn, terwijI er geen 
sprake zal zijn van enorme overbelasting op geringe oppervlakten. 

Het is van belang om het grootonderhoud van de WeTravelden zo vroeg mogelijk in 
het jaar uit te voeren. Door de zomertijd, kunnen na 1 april de trainingen over het al-
gemeen zonder kunstlicht worden afgewerkt, zodat gebruik gemaakt kan worden van 
de zijstroken van de wedstrijdvelden. In deze periode is er weer herstel van de grasmat 
mogelijk, zodat de schade over het algemeen beperkt zal blijven. Door het grootonder-
houd zo vroeg mogelijk uit te voeren, wordt de periode van herstel verlengd. Eventueel 
kan ook het begin van de training op de zijstroken van wedstrijdvelden worden uitge-
voerd. 

In onderstaande tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor gras- en 
Grassmastervelden weergegeven, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het 
werkzaamheden. Daarbij zijn de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aanna-
mes. 
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sWerl aarnheck,n rd 	attnittidivelden 

maaien wedstrijdvelden 50 

maaien Grassmastervelden 	 ; 	45 	i 	I 	X 

gras vegen, incl. afvoer en storten 	 j 	5 	1 	 X 
d 	; bijmaaien veldranden  en langs hekwerken en obstakels (doelen) 	 i 	16 	_i 	! 	X -1-• 

i 	1 
e 	' maaien overhoeken 

f 	afsteken  Easkanten 	 1 _L. 	 X L. 
2 i.  BEMESTEN VELDEN 

, 	 . 
! a 	uitvoering bemestingsplan intensief  bespeelde  velden  	4 	.._.i...  X 

'1- 	; 
.:. 
i 	2 	; 

' 	
X uitvoeren bemestingsplan extensief bespeelde velden 

c.....  ; bijsturen bemesting 	 ,.. 	1 	; 	 X 

SPEELKLAAR MAKEN / HERSTEL NA GEBRUIK  . 	• 	: 	 . 
' opruimen zwerfvuil, papierprikken,  vuilnisbakken legen 	 j 	52 	! 	X — 

uitzetten velden en eerste  belijning na reriovatie en grootonderhoud 	 1 	 X 
belijnen velden 	 36 	X 

speelschade herstellen/uitvullen oneffenheden (doelen, hoekvlaggen e.d.) 	. 	36 	 ' 	X 
beluchting / handmatig prikken, licht verschralen  van intensief bespeelde plekken  1 	8 	.._,.. 	, 	X 

{ BELUCHTEN VELD buiten grootonderhoud 

	

I 
. 

prikrollen / snijden 	 5 

b 	1 diepbeiuchten vertidrain/schudfrees  , 	 — 1 	; X 

5 ; WIEDEGGEN/VERTICUTEREN/AFVOEREN GRAS EN BLAD buiten grootonderhoud. 
. 	 7 

wiedeggen speel- en grassportvelden (dubbele bewerkirg) 	 3  

wiedeggen Grassmastervelden 	 20 L-- 	, 	X 

vegen na wiedeggen grassportvelden 	 3 	; . 

16 
	

X 

d 	Vegen na wiedeggen Grassmastervelden  

verwijderen bladafval velden incl. opruimen 

6 	SLEPEN VELDEN 

eRaliserend slepen van velden 

7 	ROLLEN VELDEN 

rollen velden na vorstperiode 

ONKRUIDBESTRIJDING GRASVELDEN 

pnIsruidbestrildirlg grasvelden waar nodlg 

BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN 

a 	! mollenbestrijding/ ratten / konijnenbestrijding 

b 	bestrijding ziekten en plagen 

10 BEREGENEN 

a 	; beregenen grasvelden 

b 	beregenen WeTra-/trainingsvelden 

c 	; inspectie werking beregeningsinstallatie incl. reparatie/ vervangen sproeiers 

d 	' onderhoud beregeningsinstallatie 
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11 	GROOT ONDERHOUDINAJAARSONDERHOUD SPEELVELDEN (WAAR NODIG) 

doelen verwiideren  en terugplaatsen  

bewerken met  fieldtopmaker Grassmastervelden 	 0,5 	i   X 

bewerken fieldtopmaketEasvelden 	 ... .. .... 	i 	0,25 	i 	X 

21 

; 	0,334 ' 

4 X 
• 

2 

2 

, 	2 ; X 

.,., 	3 X ; 

, 	1  . 4,.. 
1 , 

, 	2 	X 

10 X 

2 	X 

verticuteren en vegen grasvelden 

e 	dressen van uitgespeelde plekken/ doelgebieden 

f 	- Vertidraineren met holle pennen 	 i 
g 	egaliseren met behoud van tonrondte 

h  , doorzaaien vredo 3,5 cm 

bezanden grassportveld (20-40 rt.13) 
bezanden Grassmasterveld (1 0-15 m3) 

k 	diepbeluchten/ vertidrain/ schudfrees sportvelden 

12 DRAINAGE 

a 	controle, eventuele reparatie + schoonmaken eindbuizen 

b 	doorspuiten drainage 

17 VERLICHTING 

controle veld- en parkverlichting 

onderhoud veldverlichting 

18 HEKWERKEN EN BALLENVANGERS 

a 	onderhoud ballenvangers 

onderhoud veldafrastering met poorten 

c 	onderhoud reclameborden 

20 VERHARDINGEN 

schoonhouden verhardingen (zwerfafval en organisch materiaal, kruidengroei) 

b 	herstellen elementenverhardingAplaatselijk herstraten) 

C 	schoonmaken putten en kolken 

1 

1 

1 

i 
i• 
1 

1  

. 
i 
, 

-;-- 

:•-• 1 . 
-;-- ; 

1 

1 

2 

X 

X 
	

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 	., 

x 
X 

PARKMEUBILAIR 

onderhoud vaste doelen, schoonhouden, klein herstelwerk _ 

onderhoud doelnetten 

onderhoud dug-outs 

onderhoud losse doelen 

e 	onderhoud overige veldinrichting 	 2 

In Bijlage III wordt een omschrijving van de diverse onderhoudsmaatregelen gegeven. 

3.2.3 	Bemesting gras- en WeTravelden 
Een speciaal onderdeel van de opdracht voor kwaliteitsinspectie van de Dense Sport-
velden is het opstellen van een bemestingsadvies. T.b.v. dit onderzoek zijn monsters 
van de gras- en WeTravelden gestoken en aangeleverd bij en onderzocht door BLGG 
Eurofins Agro Laboratories te Wageningen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn 
bijgesloten in bijlage II van dit rapport. Per veld is aan de resultaten een advies ver-
bonden. 
Bij de keuze van de meststoffen wordt geadviseerd rekening te houden met viltafbre-
kende meststoffen i.p.v. viltversterkende meststoffen. Hierbij wordt geadviseerd met 
gecoate Iangwerkende meststoffen te gaan werken. Voor intensief bespeelde velden 
komt dat neer op 4x strooien per jaar. De eerste strooibeurt is in het vroege voorjaar na 
het bereiken van de temperatuursom. De tweede bemestingsbeurt met Fosfor rijke 
meststof bij grootonderhoud in mei-juni. De derde strooibeurt in juli-augustus en een 
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winterbemesting in oktober (kali meststof) waarbij de plant wordt afgehard voor de win-
terperiode. 
Voor extensief bespeelde velden zoals middenterrein van de atletiekbaan of de honk-
en softbalvelden kan volstaan worden met Iangwerkende meststof van 6-9 maanden. 
Indien gewenst, kan dan nog een winterbemesting worden meegegeven. 

3.2.4 	Kunstgrasvelden: 
De huidige kunstgras voetbalvelden bestaan uit een met zand en rubber ingestrooide 
kunstgrasmat met een poollengte van ca. 60 mm. Deze velden zijn ter vervanging van 
zowel (wedstrijd)trainings- als wedstrijdvelden. Met andere woorden: men kan zowel 
wedstrijden spelen als trainen op dergelijke velden. Deze velden zijn vrijwel onder alle 
omstandigheden bespeelbaar. Uitzonderingen zijn tijdens extreme vorst, extreme re-
gen en tijdens sneeuwval. Ook in de periode van opdooi is het niet toegestaan kunst-
grasvelden te gebruiken. 
I.v.m. de inzetbaarheid van kunstgrasvelden wordt over het algemeen uitgegaan van 
betreding van 1.200 tot 1.500 uur op jaarbasis. 

Daarnaast zijn er ook kunstgras korfbalvelden en tennisbanen in Delft aanwezig. Deze 
velden zijn zandingestrooide velden met een poollengte van ca. 20 tot 24 mm. De 
bruikbaarheid en het onderhoud van dergelijke velden zijn vergelijkbaar met die van de 
voetbalvelden. De verschillen bij onderhoud zijn met name de frequenties die voortko-
men uit de frequentie van het gebruik van de velden. Decompacteren is een onder-
houdsmaatregel die vaak bij de rubberingestrooide velden frequent noodzakelijk is. 

Onderhoud van de kunstqrasvelden  
Kunstgrasvelden dienen wekelijks geInspecteerd te worden op beschadigingen. Bij 
constatering daarvan dient men deze vakkundig te (laten) herstellen. 

Zwerfafval als glas, bilk e.d. kan beschadiging van de kunstgrasmat veroorzaken. 
Daarom dient dagelijks het veldoppervlak en de directe omgeving schoongemaakt te 
worden Ook moet organische vervuiling als bladafval e.d. zoveel mogelijk worden te-
gengegaan. Regelmatig schoonmaken van de kunstgrasvelden is van groot belang. 

Om vervuiling door het schoeisel van de gebruikers tegen te gaan, is het belangrijk dat 
er schoonloopmatten/roosters bij de ingangen van het veld aanwezig zijn of borstels, 
zodat schoenen schoongemaakt kunnen worden. Een schone omgeving en verharde 
paden naar de velden kunnen er al voor zorgen dat het schoeisel schoon is en vervui-
ling wordt tegengegaan. 

Als gevolg van vocht en/of schaduwwerking kan er algengroei in de kunstgrasmat op-
treden. Ook onkruidgroei in de randen van een kunstgrasveld is mogelijk. Ook deze 
vervuiling moet worden tegengegaan, zo nodig door bestrijding met voor dit Joel ge-
schikte en toegestane middelen. 

Om de invulling (zand en/of rubber) zoveel mogelijk verdeeld over het veld aanwezig te 
laten zijn, is regelmatig onderhoud d.m.v. slepen noodzakelijk. Om de kunstgrasmat de 
sporttechnische kwaliteiten te laten behouden, is regelmatig decompacteren van de 
invulling (rubber of zand) noodzakelijk. Indien noodzakelijk, zal zand en/of rubber moe-
ten worden bijgevuld. 
In onderstaande tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor kunstgras-
velden opgenomen, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. Daarbij 
zijn de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aannames. 
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:49 

r ou. swetlicz  

AATRBOJEL 

14 KUNSTGRASVELD 

a 	inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld 

b 	inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties 

bestrijding (handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld 

d 	bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld 

g 	schoonhouden voor borstelen of decompacteren 

schoonhouden voor bespeling van het kunstgrasveld incl zwerfvuil 

slepen kunstgras met harde driehoeksbezem 

decompacteren kunstgrasveld met speciale wiedegcombinatie 

navullen mfill, rubber of zand kleine hoeveelheden 

navullen infill, rubber of zand 

diepreiniging kunstgrasmat 

m 	reparatie beschadigingen door specialist 

12 i DRAINAGE 

a 	- controle, eventuele reparatie + schoonmaken eindbuizen 

b 	! doorspuiten drainage 

17 # VERLICHTING 

a 	controle veld- en parkverlichting 

b 	onderhoud veldverlichting 

26 

	

12 	 X 

3  
52 

	

52 	X 

	

26 	. 

i 	12 

50 

2 

A 

6 	X 
	

X 

X 

18 HEKWERKEN EN BALLENVANGERS 

onderhoud ballenvangers 	 2 	 X —4— — 

	

2 	 X 

onderhoud 	reclameborden 	2 	X 

20 ' VERHARDINGEN 

schoonhouden verhardingen (zwerfafval en organisch materiaal, kruidengroei) 	: 	3 	X 

b 	herstellen elementenverharding (plaatselijk herstraten) 	 1 

schoonmaken putten en kolken 	 i 

21 	' PARKMEUBILAIR 	 . 	 .... ... 
onderhoud vaste doelen, schoonhouden, klein herstelwerk 	 2 	X 

onderhoud doelnetten 	 10 	X 

	

+ 	f 
C 	, onderhoud dug-outs 	 2, 	X , 	L  

onderhoud losse doelen 

onderhoud overige veldinrichting 	 2 	X 

In bijlage III wordt ook verder ingegaan op de diverse onderhoudsbewerkingen voor kunstgras-
velden. 

3.2.5 	Halfverharding (honk- en softbalvelden) 
Op sportpark Kruithuisweg ligt een honkbalveld en een softbalveld. Ook deze velden 
hebben onderhoud nodig, om goed inzetbaar te blijven voor uitoefening van de sport. 

Aan het begin van het jaar dient het versieten halfverhardingsmateriaal (baratop) te 
worden afgeschraapt en verwijderd. Daarna dient de toplaag Iosgemaakt en geegali-
seerd en weer aangedrukt te worden, waarna er een vers Iaagje baratop(enkele mm) 
aangebracht moet worden. Hierna egaliseren en aanrollen. 
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Gedurende het speeljaar dient het opperviak schoon, viak en stabiel te worden gehou-
den. Met schoonhouden wordt naast het verwijderen van zwerfvuil en organisch vuil 
ook het verwijderen van kruiden, mossen en algen bedoeld. Naast handmatig verwijde-
ren kunnen ook (biologische) bestrijdingsmiddelen worden ingezet. 
Vlak houden door dagelijks terugharken van weggespeeld materiaal in combinatie met 
slepen en bezemen (waarmee ook het oppervlak voldoende ruw wordt gehouden). 
Daarnaast is voor het viak en stabiel houden van de halfverharding beregening onont-
beerlijk. 

In de volgende tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor halfverhardin-
gen opgenomen, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. Daarbij zijn 
de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aannames. 

AATREGELE 

15 ONDERHOUD HALFVERHARDINGEN 

a 	losmaken en egaliseren van de toplaag in het vocjaar 

rid 	verantwoordelijk voor 
..uitvoenng  

:-vereatging gemeente 

; afstrooien met toplaagmateriaal, egaliseren en rollen in voorjaar 	 1 	 , 	X 
egaliseren, slepen met bezem / sleepnet na bespeling 	 ,.. _.. 	i 	26 	X 	X 

uitvullen met toplaagmateriaal,egaliseren en rollen tijdens seizoen 	 26 	X 	X 

beregenen / nat maken halfverharding 20 	X 
: chemische onkruidbestrijding halfverharding / randen 
zr — 2 

opruimen zwerfvuil, papierprikken, vuilnisbakken legen 	 i 	52 	1 	X 
schoonhouden veld, bladvuil e.d. ruimen 	 • 	26 .. _ 

3.2.6 	Beachvolleybalveld 
Op het sportpark Kerkpolder is een beachvolleybalveld aanwezig. Ook dit veld heeft 
onderhoud nodig. Dat bestaat voornamelijk uit het schoon en viak houden van het 
zand. Los organisch materiaal kan worden verwijderd met een bladhark of bladblazer. 
Vlak houden kan door harken of machinaal slepen. 

Periodiek de overgangen naar de omgeving schoonhouden van onkruiden door hand-
matig verwijderen of eventueel bestrijden met bestrijdingsmiddel. Ook algen en mos-
sen moeten bestreden worden. 

Eenmaal per jaar schoonmaken van het zandopperviak door zeven van het bovenste 
Iaagje zand. Hierdoor zullen alle ongewenste steentjes, takjes e.d. verwijderd worden. 
Dit is ook het moment om zand dat eventueel verdwenen is door wind, onderhoud en 
gebruik, aan te vullen. 

In onderstaande tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor het beach-
volleybalveld opgenomen, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. 
Daarbij zijn de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aannames. 
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_ 52 

12 	X 

opruimen zwerfafval, papier prikken 

schoonhouden veld, bladvuil e.d. opruimen 

orikruiclbestldirlgyeldreriden_ 

d 	egaliseren zandoppervlak 

e 	. zand aanvullen 

7 	 X 

26 	X 

1 	 X 
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erhoudswerkzaa eden beachvoneybalveld 
yeraphoio:Orgelijk voor 

nigtrig gerneente: 

16i ONDERHOUD BEACHVOLLEYBALVELD 

	

3.3 	Uitgangspunten dagelijks beheer en onderhoud 

- In deze rapportage zijn alleen de sportvelden met de daarbij behorende inrichting 
binnen de veldafrastering opgenomen. 

- Bij aanwezigheid van een Iichtinstallatie bij een sportveld is deze genoemd. De kwa-
liteit van de Iichtmasten en elektrische installaties is niet opgenomen in de veldin-
spectie. In het kader van de veiligheid van deze installaties wordt aanbevolen deze 
wel te laten beoordelen. Ook de sporttechnische kwaliteit van de installaties is niet 
beoordeeld. Hiervoor zullen separate lichtmetingen moeten worden uitgevoerd. 
B.A.S. kan, indien gewenst, wel de licht- en elektrische installaties laten beoordelen 
op de genoemde facetten. 

- Onderhoud van banken, vlaggenmasten, scoreborden e.d. elementen dient te wor-
den uitgevoerd door en zijn de verantwoording van de vereniging. 

	

3.4 	Aanbevelingen i.v.m. achterstallig onderhoud 

Tijdens het inventariseren van de sportaccommodaties en de sportvelden is een goed 
beeld verkregen van de huidige status van de sportvelden en van het beheer en on-
derhoud ervan. 

Om de kwaliteit van de sportvelden op niveau te houden en ervoor te zorgen dat de 
velden gedurende de afschrijvingstermijn van goede kwaliteit blijven, zijn per veld spe-
cifieke aanbevelingen gedaan voor het beheer. 

Indien er extra kosten gemaakt dienen te worden om de kwaliteit weer op niveau te 
krijgen en deze kosten niet zijn opgenomen in de kosten voor het dagelijks beheer, dan 
zijn deze apart vermeld. (par. 3.5 Kosten beheer) 

Bij het beoordelen van de kwaliteit van de sportvelden zijn er ook een aantal algemene 
constateringen gedaan. Deze constateringen komen bij ieder veld terug. Deze consta-
teringen en daarbij behorende aanbevelingen staan in de paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 
beschreven. In paragraaf 3.4.3 is per veld een overzicht van de werkzaamheden weer-
gegeven. 
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3.4.1 	Gras- en WeTravelden 
Bij het beoordelen van de kwaliteit van de grasvelden is geconstateerd dat bij de wed-
strijdvelden veelal sprake is van veel viltvorming. Vilt is niet verteerd organisch materi-
aal (oud maaisel e.d.). Een te dikke viltlaag functioneert als een spons en kan daardoor 
ongewenst lang water vasthouden en zacht aanvoelen. Daardoor ontstaat gemakkelijk 
speelschade. 
Daarnaast zal het vilt in een droge periode uitdrogen en heeft het een negatieve in-
vloed op het uitstoelen van de grasmat tot gevolg. Bij doorzaai van een dergelijk veld 
zal het graszaad of de jonge grasplant gemakkelijk verdrogen, waardoor deze bewer-
king niet het gewenste effect geeft. 
Het onderhoud moet zich er dus meer op richten om vorming van vilt tegen te gaan, 
door meer te verticuteren en te vegen. 

Ook in de keuze van meststoffen dient er rekening gehouden te worden met betere 
vertering van organische delen. Meer beluchten van de toplaag (slitten) is een goede 
bewerking, om de vertering van het organisch materiaal te versnellen. Ook regelmatig 
inzetten van de wiedeg in combinatie met vegen zal de toplaag verbeteren. 

De meeste van bovengenoemde werkzaamheden (incl. kosten) zijn opgenomen in de 
onderhoudsramingen (Bijlage IV). Hiervoor hoeft dus geen extra budget te worden vrij-
gemaakt. Een specifieke omschrijving van genoemde werkzaamheden is weergegeven 
in Bijlage III 'Algemene informatie beheer en onderhoud sportterreinen'. 

Voor een aantal velden is het gewenst in het eerste jaar speciale maatregelen te ne-
men, om de viltlaag naar een gewenste dikte terug te dringen. Deze werkzaamheden 
zijn separaat benoemd en in de onderhoudsbegroting weergegeven (Bijlage IV en de 
tabel bij paragraaf 3.5). 

Als gevolg van bespeling onder te natte omstandigheden, is op een aantal velden ver-
dichting van de toplaag waargenomen. Als er minder vilt op een veld aanwezig is, zal 
ook die verdichting verminderen. Daarnaast is het aan te bevelen de velden met re-
gelmaat te beluchten (toplaagbeluchting) en minimaal tweemaal per jaar te beluchten 
met een vertidrain en/of schudfrees. Deze werkzaamheden behoren bij het normaal 
dagelijks onderhoud. 

Als hiervoor extra bewerkingen gewenst zijn, zijn deze separaat geraamd en benoemd 
in de onderhoudsbegroting weergegeven (Bijlage IV en de tabel bij paragraaf 3.5). 

3.4.2 	Kunstgrasvelden 
Bij de kunstgrasvelden is geconstateerd dat de laagdikte van het infillmateriaal op de 
intensief gebruikte delen (middenstip, penaltystippen, doelgebieden) dunner is dan op 
de rest van het veld. Om onnodige slijtage van de vezel te voorkomen, dient het infill-
materiaal op deze plaatsen regelmatig te worden aangevuld of de verdeling over het 
totale veld moet worden verbeterd. 

Om onkruiden- en algengroei te voorkomen, dient het veld schoon te worden gehou-
den en regelmatig te worden geborsteld en gewiedegd. Indien er dan toch nog onkrui-
den en/of algen in de kunstgrasmat groeien, dan dienen deze bestreden te worden. 

De kosten voor bovengenoemde handelingen zijn opgenomen in de onderhoudsramin-
gen (Bijlage IV). Hiervoor hoeft dus geen extra budget te worden vrijgemaakt. 
Een specifieke omschrijving van de genoemde werkzaamheden is weergegeven in bij-
lage III 'Algemene informatie beheer en onderhoud sportterreinen'. 
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Op een aantal kunstgrasvelden is geconstateerd dat de infillhoogte (hoeveelheid rub-
ber) over het gehele veld te wensen overlaat. Bij deze velden wordt geadviseerd de 
ontbrekende infill bij te brengen, om zo de velden sporttechnisch te verbeteren. Dit kan 
ook leiden tot een langere levensduur van deze velden. 

Als extra bewerkingen gewenst zijn, zijn deze separaat geraamd en genoemd in de 
onderhoudsbegroting (Bijlage IV en de tabel bij paragraaf 3.5). 

Op een aantal zandingestrooide velden is er sprake van overmatige vervuiling van het 
zand door algen en mossen. De betrokken velden (Brasserskade velden 12a en 13a) 
laten slecht water door, terwijI de velden nog niet versleten zijn. Voor deze velden is 
het rendabel om deze schoon te maken, door de zandinfill te verwijderen en te vervan-
gen door nieuw infillzand. Deze bewerking met geraamde kosten is separaat beschre-
ven en opgenomen in de onderhoudsraming (Bijlage IV en de tabel bij paragraaf 3.5). 

Om nog beter inzicht in de stand van zaken van de kunstgrasvelden te verkrijgen, is 
het aan te bevelen terugkerend onderzoek te doen naar de sporttechnische waarden 
van de kunstgrasvelden. 

3.4.3 	Achterstallig werk per veld 
In onderstaande tabel worden de velden met werkzaamheden die aanbevolen worden 
op korte termijn uit te voeren, weergegeven. In bijiage III worden de kosten voor deze 
werkzaamheden geraamd. De kosten zijn ook opgenomen in de volgende paragraaf 
'Kosten beheer'. 

Herstellen of vervangen ballenvangers. 
Rechtstellen van doelen. 
Herstellen of vervangen ballenveriget.e*:eattbrerteri.'yerhar.- 
dirt under ballenvOingere: 
Herstellen of vervangen ballenvangers + aanbrengen verhar- 
ding onder ballenvangers. Rechtstellen doelen. 
AanyUllen rubberinfill. 
Herttellen Of Yen/angen balienyengete:t:001.ibrengieTri4rbar- 
dirt onder ballerivarigerk,: 
Aanvullen rubberinfill. 
Aanypilen,  rubberinfill. 
Herstellen ballenvangers. 
Herstellen of vervangen ballenvangers + aanbrengen verhar- 
ding onder ballenvangers. Rechtstellen doelen. . 
Herstellen of vervangen ballenvangers aanbrengen Verher-
ding onder ballenvangerS.'ReChtetellen doelen. 
Herstellen of vervangen ballenvangers + aanbrengen verhar-
ding onder ballenvangers. Rechtstellen doelen. 
Herstellen belienvangers.'HerStraten tegelwerk. 
Schoonmaken, zand vervangen kunstgrasveld. Herstellen 
hekwerk. Reparatie tennisstandaards. 
Affreien ,greSMat SPOrtVeld;: ektrabelUchten. Hers011en of 
vervangen ballenvangers incl. aenbrengen verhardirig'onder 
ballenVerters. Rechtstellen doelen. 
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•Tp07' ken and vervangen Is.qnsWrasyel 
Matigiendi§staft 

Herstel leunhekwerk. 

Aanvullen rubberinfill. 
Herstellen, of ver angen':van. baIIenvangers en veldafrastering 

doejen ,: 
Herstellen of vervangen van ballenvangers en veldafrastering 
incl. aanbrengen van verharding onder hekwerk. Controleren 
eindbuizen drainage + bijplaatsen paa1:  
ReAjet.6'..1$044515gPrilet(00ii6§ 	'004:001,6-09:k 

4ari l: en in hll'rub 	erStOlOttke 

4hypriehipfilk(ib 

Affrezen grasmat sportveld, extra beluchten. 
0*§IjOh;Of i.fekaitig:01**66..pglionvOtt§ :or*, en veldAftAAteriog 

,i001;-AAWARgAkfoi*Ajliohb:6000000,00ii . 	• • 
Schoonmaken, egaliseren en aanvullen met zand. 
Vervangen en verplaatsen afrastering bij beachveld. 

Affrezen grasmat sportveld, extra beluchten. 
Herstellen ballenvangernetten. Rechtstellen doelen. 
Extekbokiotito.ii, 	 - 
Herstelten ballerhia60erti-ettOn:1,tieht,Stell6n,:eloelett-4- 
Extra beluchten veld. 
Herstellen ballenvangernetten. Rechtstellen doelen. 

3.5 Kosten beheer 

Om to kunnen bepalen wat het beheer en onderhoud van de sportvelden gaat kosten, 
is, op basis van de hierboven beschreven verdeling van het onderhoud, per sportveld 
een onderhoudsraming per jaar opgesteld. 
Indien achterstallig onderhoud bij de inspecties geconstateerd is, is dit separaat in de 
raming opgenomen. 

Het totaal van de ramingen voor het onderhoud van de sportvelden is hieronder weer-

gegeven. De bedragen zijn inclusief arbeid, tractie en voorbereiding, begeleiding en 
toezicht (12%) en exciusief BTW. Gedetailleerde informatie staat in Bijlage IV. 
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4 	Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 

4.1 Kader 

Een MIP moet inzicht geven in de benodigde kosten voor het renoveren of vervangen 
van de sportvelden met de bijbehorende inrichtingselementen. Aan de hand van de 
vastgestelde kwaliteit tijdens de inventarisatie/nulmeting is per element een vervan-
gings- of renovatiemoment vastgesteld. Aan alle elementen zijn renovatie- of vervan-
gingsbedragen gekoppeld. Deze zijn verwerkt in een schematisch overzicht per sport-
veld. Daarnaast is er een totaaloverzicht gemaakt. Het overzicht per sportveld en het 
totaaloverzicht zijn weergegeven in de MIP (bijlage V). In de MIP zijn eenheidsprijzen 
opgenomen die zijn ontstaan op basis van onze jarenlange ervaring met beheer en on-
derhoud van sportterreinen en onze kennis van de marktprijzen. 
Ook een investeringsplan dient jaarlijks aangepast te worden. Wijzigingen in beleid, 
gewijzigd gebruik en mogelijk beschikbare budgetten kunnen van invloed zijn op de 
ingeschatte renovatie- of vervangingsjaren. 
De frequentie van het gebruik van de sportvelden is hierbij een belangrijke factor. Fre-
quenter gebruik (door bijvoorbeeld groei van een vereniging) van een sportveld kan 
leiden tot vervroegde renovatie of vervanging van het veld of tot vervanging/renovatie 
van de inrichtingselementen. Ook beheer en onderhoud van de sportcomplexen is van 
invloed op 'de houdbaarheid'. Matig tot slecht beheer leidt tot vervroegde afschrijving. 

De MIP dient als leidraad gebruikt te worden en gaat uit van het uitvoeren van beheer 
volgens de beheerkwaliteit zoals deze in hoofdstuk 3 is omschreven en bij een normaal 
gebruik van de sportaccommodaties. 
Achterstallig onderhoud is omschreven in paragraaf 3.4 van voorgaand hoofdstuk. Als 
achterstallig onderhoud leidt tot (vervroegde) renovatie of vervanging, dan zijn deze 
kosten meegenomen in de MIP. 

Vervanging en renovatie moeten een functioneel nut dienen en niet worden toegepast 
omdat het geld er nu eenmaal voor beschikbaar is. Middels jaarlijks inschatten van de 
kwaliteit en updaten van de MIP zullen er altijd actuele gegevens beschikbaar zijn. 

Bij renovaties en/of vervangingen van sportvelden en/of hun inrichting dient een gede-
gen plan/bestek opgesteld te worden. Door middel van een aanbesteding bij minstens 
drie gerenommeerde bedrijven dient hiervoor een prijs te worden opgevraagd. Een 
goede voorbereiding, maar ook begeleiding en directievoering tijdens de uitvoering van 
het werk, is voor een goed eindresultaat van belang. 

4.2 Afschrijvingen 

De frequentie van gebruik en het beheer en onderhoud van een sportveld heeft invloed 
op de levensduur van het veld, maar zeker ook op de inrichtingselementen (hekwer-
ken, dug-outs, doelen, etc.). Kunstgrasvelden worden altijd meer gebruikt dan de gras-
velden. De slijtage van de inrichtingselementen is hierdoor groter. Er is daarom onder-
scheid gemaakt in de afschrijvingstermijnen van de omliggende inrichtingselementen 
t.o.v. die bij de grasvelden. 

Hieronder worden de afschrijvingstermijnen en de eenheidsprijzen weergegeven 
waarmee rekening is gehouden in de MIP. De opgenomen kosten zijn inclusief voorbe-
reiding en begeleiding van de uitvoering en exclusief de omzetbelasting. 
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Een verduidelijking van de eenheidbedragen is weergegeven in bijiage VI. 

4.3 Kosten Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 

In bijiage V wordt per sportpark een overzicht gegeven van de elementen, de hoeveel-
heden, het gewenste investeringsjaar en investeringsbedrag. Hieronder staat een 
overzicht van de kosten uit de MIP: Totaal per jaar per accommodatie. Het prijspeil van 
de genoemde bedragen is 2016. 
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N.B.: Bedragen in Euro's. In de totaaltellingen kan een afrondingsverschil van € 1,- voorkomen, 
omdat de achterliggende cijfers achter de komma doorrekenen. 
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Algemene informatie kwaliteitsbe•ahn • 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

Brasserskade 	te Delft 

DHC 

veld 2 bijveld 

vrijdag 11 december 2015 

Bewolkt, droog, 13 °C, windstil 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,3 11,64 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,01 0,93 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 51,8 50,1 voldoet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,1 4,9 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 38,8 43,1 geen norm 20-50 	 % 

Stroefheid torsie onbekend 42,6 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 47 56 -9,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 40 46 -6,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling 

Het veld behoeft wat meer aandacht tijdens het dagelijks onderhoud, waarbij met name het voorkomen van 
vervuiling en mosvorming meer aandacht behoeft. 
Gezien de uitkomsten van de sporttechnische meting blijkt het veld nog te voldoen aan de sporttechnische eisen 
volgens de gebruikersnorm. Vergeleken met de eerdere metingen door B.A.S. in 2012 blijkt een beperkte afname 
van de sporttechnische kwaliteit van het veld. Dit vergeleken met de visueel waargenomen slijtage van de 
kunstgrasmat (vezels) wordt voorgesteld dit veld in 2020 op te nemen in het renovatieschema. 
De gemeten infill is 2 mm onder de infill tijdens de aanleg. Geadviseerd wordt geen infill aan te vullen. Onderhoud 
aan inventaris behoeft wat aandacht. 
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Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution plus 

2008 

toplaag kunstgrasmat 0-4 cm 

lava cm 

onderbouw cm 

cm 

Bijzonderheden  
Constructieopbouw volgens keuringsrapport van Kiwa ISA Sport d.d. 
Drainage vermoedelijk beschadigd op de 16,5 m lijn. 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wilze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden Bij beoordeling van het veld onbekend. 

Gemeente Delft ,BS••• 
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Adrin 
Spomerreine 

gemeente depot veld 17 

veld 2a 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 41 55 voldoende 

2 38 55 voldoende 

3 38 55 voldoende 

4 36 55 voldoende 

5 38 55 voldoende 

6 37 55 voldoende 

7 36 55 voldoende 

Bijzonderheden 
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Adrics 
Sportterreinen 

VLAKHEID 

Voldoende, in de hoeken van het veld een verzakking. 

CONDITIE 

Matig, de vezels liggen plat. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform gesleten. 

BELIJNING 

Wit voldoet aan seniorenafmeting. 

VERVUILING 

Vervuiling van organisch materiaal. Mosgroei in de uitlopen. 

NADEN 

Er zijn geen open naden aanwezig. 

VEZELS 

Matig versleten. In doelgebieden meer slijtage. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber. 

HEKWERK 

Leunhekwerk met dubbelstaafmaten voorzien van stekeinden. Dit is niet meer toegestaan. 

VELDINRICHTING 

2 seniorendoelen, 6 lichtmasten met 12 armaturen, 2 gemetselde dug-outs. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) P-model met grondbeugel, alluminium, Erma sport 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel x 

Opmerkingen Netten zijn niet correct gemonteerd. Doelen staan achterover. Rechtstellen. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie veld. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk Oostzijde (zijde veld 2a). Hexta, gecombineerde 

ballenvanger met dubbelstaafmat en net 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

x x x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net x 

Bijzonderheden Stekeinden aan de dubbelstaafmat. 

Voorstel vervanging Renovatie bij eerstvolgende veidrenovatie. Vervangen bij tweede renovatie 15-20 jaar. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Westzijde (gemeente depot). Gaasballenvanger. 
Lengte 72 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net nvt 

Bijzonderheden Veel schade, deuken, met scherpe delen. 

Voorstel vervanging Herstellen met dubbelstaafmat en net of vervangen. 

Gemeente Delft " 11111  III ft &gadding 
di &ivies 
Sporttdrandi 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hexta, leunhek met dubbelstaafmat 
Lengte 268 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

x x 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,2x1m 	 x 

Werkpoorten 1 	 3x1 m 	 x 

Bijzonderheden hekwerk voorzien van stekeinden 

Voorstel vervanging Renovatie bij eerstvolgende veldrenovatie. Vervangen bij tweede renovatie 15-20 jaar. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft BAS- 
Begeleiding 
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DUG-OUTS 
Type/ merk gemetselde dug-outs met betume dak 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs x 

Opmerkingen 
Staan op speelvelduitlopen. Gemetselde dug-outs op sportvelden worden als 
onbetrouwbaar beoordeeld vanwege eerdere ongelukken met dergelijke dug-outs. 

Voorstel vervanging Vervangen bij eerst volgende veldrenovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Strago, trainingsverlichting, bruikbaar voor incidentele wedstrijden. 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 12 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen de armaturen zijn gedateerd en hebben daardoor een matige lichtopbrengst 

Voorstel vervanging 
armaturen bij 

volgende renovatie 
* 

geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers opsluitband 

x x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen lange zijde alleen een 10x20 band. Korte zijde een halve veegtegel 30x30 beton grijs 

Plaatselijk onderh. x herbestraten bij renovatie vervangen 	Bij ren. 20-25 jaar 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

x x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen verharding buiten het veld niet verder beoordeeld en opgenomen in de rapportage. 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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Ontwaterinq 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samenges 	X Niet samengesteld 

Draindiepte ? cm Drainafstand 4 m Slootpeil -maaiveld 	80-100 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig cunet Niet aanwezig * 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: Niet opgezocht. Zie tekening SB-1600-3000-00 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE 
Geen grote afwijkingen waargenomen. 

BIJZONDERHEDEN 

Op de 16,5 m lijn is over een grote lengte een verzakking waar to nemen. Vermoedelijk een drainagestreng. 

11-12-2015 
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1279 

Gemiddelde infill 37 mm 

meting meting 

1 41 19 36 

2 37 20 34 

3 35 21 34 

4 37 22 33 

5 40 23 34 

6 38 24 34 

7 38 25 36 

8 38 26 38 

9 39 27 36 

10 36 28 33 

11 37 29 34 

12 38 30 34 

13 38 31 37 

14 37 32 35 

15 37 33 35 

16 37 34 38 

17 38 35 37 

18 40 

Totaal 681 598 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 

Gemeente Delft 
	

BAS••• 

spnmrminrn 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

11,64 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,93 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 12,80 11,10 10,15 11,60 11,20 14,65 13,25 m 

Meting 2 12,15 13,85 12,35 11,65 13,35 11,75 12,35 m 

Meting 3 8,75 14,35 14,50 11,95 13,80 9,60 12,45 m 

Meting 4 9,75 12,90 13,60 12,10 12,15 7,35 9,50 m 

Meting 5 11,00 11,35 9,25 11,95 10,85 9,95 8,15 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,89 12,71 11,97 11,85 12,27 10,66 11,14 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 0,90 0,91 0,86 1,00 0,97 0,90 m 

Meting 2 0,88 0,92 0,92 0,90 1,01 0,93 0,94 m 

Meting 3 0,93 0,93 0,88 0,94 1,02 0,94 1,02 m 

Meting 4 0,94 0,94 0,91 0,95 1,01 0,85 0,90 m 

Meting 5 0,92 0,92 0,90 0,96 0,98 0,87 0,93 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,90 0,92 0,90 0,92 1,00 0,91 0,94 m 

Gemeente Delft BAS• " 
.."11111111Mr__ Rtgelelding 

rn eldvlef 
Sperilenvirien 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 54 52 53 56 55 54 56 % 

Meting 2 51 48 50 52 52 49 52 °A) 

Meting 3 50 47 48 52 51 48 51 ok 

Gem. SCHOKABSORPTIE 50,50 47,50 49,00 52,00 51,50 48,50 51,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 6 6 6 6 7 7 mm 

Meting 2 5 5 5 5 5 5 5 mm 

Meting 3 5 4 4 5 5 5 5 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 38 40 38 36 38 38 37 % 

Meting 2 42 44 42 41 43 43 42 % 

Meting 3 43 45 45 43 43 45 43 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 42,50 44,50 43,50 42,00 43,00 44,00 42,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 50,07 °A) 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,86 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 43,14 °A) 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 42 44 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 2 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 3 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 4 44 42 40 42,00 Nm 

Meetlocatie 5 42 46 42 43,33 Nm 

Meetlocatie 6 42 42 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 7 44 42 44 43,33 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 42,57 Nm 

Gemeente Delft BAS• • 

;ro Advies 
portterreimen 
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P-model doel 

Toelichting 

Algemeen beeld van het veld 

Detail van de kunstgrasmat, vezels liggen plat. 
Vezels matig gesleten. 

Organische vervuiling en mosvervuiling 

Drainage onder deze tegel 

Gemeente Delft 
	

B•ilS• •• 

Spar fterrcine 

11-12-2015 
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Gemeente Delft _BAS••- 
Begekklang 

Spa-Warr...en 

        

       

       

Toelichting 

      

Ballenvanger met gaas; schade 

Ballenvanger zijde veld 2a 

   

Veldafrastering 

Looppoort 

      

11-12-2015 
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Toelichting 

Veldverlichting 

Dug-outs 

Verdiept aangelegd 

Detail 

Doel staat achterover 

Gemeente Delft 13..A6.  • • 

-441"1111ir_►  fkgrleisling 
err Aalries 
Sporltmrnvi  
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

 

Brasserskade 	te Delft 

Concordia 

veld 5a jeugdveld 

AI,ITEITSBEFALING KUNSTGRAS VOETBAWEL,I5 - 

Aluemene informatie kwaliteitsbe • aim • 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwalitetisinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 14 december 2015 

 

half bewolkt droog, 12 °C 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2011 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 11,10 12,31 voldoet 8,30 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,00 0,96 voldoet 0,85 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 45,2 42,9 voldoet niet 51,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,0 4,0 geen norm 5,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 45,5 48,5 geen norm 34,0 20-50  	cyo 

Stroefheid torsie 43,3 voldoet 49 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 29 27 32 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 44 41 3,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 49 41 8,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling 

Dit veldje is aangelegd in 2011. Het kunstgrasveld voldoet niet meer aan de gebruiksnorm van de KNVB. De waarde 
schokabsorptie is te laag. De infillhoogte van het veld is matig. 
Geadviseerd wordt het veld een keer goed te reinigen en daarna te decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal 
voor kunstgras. De wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Geadviseerd wordt na deze bewerking ca. 3 tot 4 mm rubber bij te brengen en te mengen middels wiedeggen. Door deze 
bewerkingen zal mogelijk de vezel ook meer overeind komen te staan. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2020. 

B•AIS• • • B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 

-4111111011",.01.—_ Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft BA-S— • 
-.4111111101ft Brge 

Advirt 
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Wiize van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Gemeente Deift 
	

BAS•- • 
',Mel 

Sporiterreinen 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

AH Vrij 

Soccerpro MG Diamond PU 10S 15P 

2011/ constructie 2000 

kunstgras + vulling 3,2 cm 

lava 13 cm 

onderbouwdrainzand onbekend cm 

cm 

Bijzonderheden 
Veldafmetingen bruto 60x50 meter= 3.000 m2 

Overzicht van de uitqevoerde metinqen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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petanque banen 

tennisbanen 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 31 50 matig 

2 34 50 matig 

3 32 50 matig 

4 28 50 matig 

5 

6 

7 

Bijzonderheden Half veld waardoor op 4 locaties beoordeeld. 

Gemeente Delft BAS••• 
-.411111111-Itit 

rn  Athrles 
Spornerrcinen 
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Gemeente Delft B•AS••- --ftais.. 
en Adv. 
Spnreterreinen 

VLAKHEID 

Voldoende. 

CONDITIE 

Voldoende. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform gesleten. In doelgebieden lets meer gesleten. 

BELIJNING 

Rechthoekig veld met middellijn kleur wit. 

VERVUILING 

Organische vervuiling waargenomen. 

NADEN 

Geen open naden aangetroffen. 

VEZELS 

De meeste vezels liggen plat. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber. 

HEKWERK 

Leunhek met daar achter een ballenvanger van net. 

VELDINRICHTING 

4 lichtmasten 4 armaturen. 

4 van 14 
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Gemeente Delft 
	 BAS.-"ftigaw 

4a.,+ 
Sporirerrelnen 

- . BEOCi.RPEONG 

DOELEN 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen Er staan alleen losse doelen op het veld. 

Voorstel vervanging 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 2 stuks gaas-net ballenvangers op koppen van het 

veld 
Lengte ca 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Combinatie leunafrastering met ballenvanger. Gaas stuk en krult op met scherpe delen. 
Netten met gaten. Geadviseerd wordt het hekwerk to vervangen met dubbelstaafmat en net 
of alleen netballenvanaers. 

Voorstel vervanging 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk Netballenvanger zijde clubaccommodatie Lengte 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net X 

Bijzonderheden Staat achter het leunhek. 

Voorstel vervanging Net repareren, vervangen bij veldrenovatie. 
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'BEOORDELING„..  

VELDAFRASTERING 
Type/ merk Leunbuis/ gaas hekwerk rondom. Ballenvangers zijn 

opgenomen in leunhekwerk. 
Lengte ca 100 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X deels 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten opening/ loopsluis in leunhekwerk 

Werkpoorten 1 	 3m 	 x 

Bijzonderheden Opgenomen alleen het leunhekwerk. Deel onder ballenvangers zie ballenvangers. 

Voorstel vervanging Geadviseerd wordt het hekwerk to vervangen met dubbelstaafmat. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft B•AS• • • 
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Advirs 

, 	. 	• 	. 	. 
EPOR ppoNp iNgicHTIN 

DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Merk/ leverancier onbekend, ronde masten met hoogte van ca. 15 m 

Aantal masten 4 stuks Aantal armaturen 4 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen Betrokken armaturen zijn oude armaturen met beperkte lichtopbrenst 

Voorstel vervanging 
armaturen 2020, 

masten 2030-2035 
* 

Seen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers opsluitband 

onder hekwerk 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. klinkerrand herbestraten bij renovatie vervangen 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen buiten hekwerk 60x40 en 30x30 niet opgenomen in rapportage 

Plaatselijk onderh. 5-10 m2 herbestraten bij renovatie vervangen 	2030-35 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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ETING VLAKHEID in mm met rij .van '3 meter 

Gemeente Delft 
	

SAS••• 
Myles 

Spomencine 

Ontwatering 	 * aankruizen indien van foepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samenges 	X Niet samengesteld 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	Samengesteld Niet samengesteld 	* 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 732 m1 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 
Kwaliteit eindbuizen X 1 st. sloot veld 9 

Kwaliteit hoofddrain X 110 ml 

Kwaliteit putten X 12 putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 
Opmerkinnen: 	Volgens tekening SB-1600-3000-00 Gemeente Delft 'Sportpark Brasserskade Drainageleidingen' 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Infillmeting uit 2012 bedroeg gemiddeld 29 mm. Afname van 2 mm. 
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Gemeente Delft BS••• 
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Vatterreirren 

METING.134R0k. EN BALSTUIT IN METERS.  :-I3rateerskede veld "Se 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 13,15 10,15 12,40 12,15 m 

Meting 2 12,40 12,80 13,50 12,70 m 

Meting 3 11,05 11,90 14,45 12,65 m 

Meting 4 9,85 14,35 13,05 12,50 m 

Meting 5 9,90 13,70 11,40 12,10 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

11,27 12,58 12,96 12,42 0,00 	- 0,00 0,00 m 

BALSTUIT 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,95 0,99 0,92 0,98 m 

Meting 2 1,00 0,95 0,95 1,02 m 

Meting 3 0,94 0,97 0,96 0,98 m 

Meting 4 0,95 0,97 0,93 0,95 m 

Meting 5 0,98 0,95 0,95 0,98 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,96 0,97 0,94 0,98 0,00 0,00 0,00 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

12,31 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,96 m 
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ENERGIERESTITUTIE + METING TORSIE .  

Gemeente Delft 	
-41111411111. rh,kidiv 

rnAAWn 
Spartterreirie 

SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 

Meting 1 45 47 47 48 % 

Meting 2 42 44 44 44 % 

Meting 3 41 43 43 42 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 41,50 43,50 43,50 43,00 0,00 0,00 0,00 ')/0 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 5 5 5 5 mm 

Meting 2 4 4 4 4 mm 

Meting 3 4 4 4 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 44 43 43 42 oh 

Meting 2 48 48 47 47 % 

Meting 3 50 50 48 50 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 49,00 49,00 47,50 48,50 0,00 0,00 0,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 42,88 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,00 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 48,50 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 44 60 42 49 Nm 

Meetlocatie 2 40 42 44 42 Nm 

Meetlocatie 3 40 42 40 41 Nm 

Meetlocatie 4 40 44 42 42 Nm 

Meetlocatie 5 0 Nm 

Meetlocatie 6 0 Nm 

Meetlocatie 7 0 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 43 Nm 
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Overzichtsfoto met ballenvanger zijde veld 9 

Gemeente Delft 

AkurgrrsiNpEcti0-  KUNSTGRASVELDEN FOT . 	.  

BAS• • • 

Vonn,,non 

. 
Siaiierskide veld 5a 

Overzichtsfoto richting tennisbanen 

.oroiread.r. 	

r 
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Gemeente Delft 
Hryddding 

rn Myles 

Ballenvanger zijde clubaccommodatie 
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Toelichting 

Leunhekwerk 

Veldverlichting 

Verharding rond veld 

Gemeente Delft 	
.'114"W, Ifrgetriding 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnurnmer 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

Brasserskade 	te Delft 

DVC 

veld 7 bijveld 

maandag 14 december 2015 

Half bewolkt, droog 

Gemeente Delft 	
-golow „"dv,e., 

Sporrtemeine 

440EITspEi*ApNO:i(uN.sTO.RAp.votrimvg.to  _•_ • 	,:•:•.:••••,, 	• :• •. 	•,_. 	• 

Alqemene informatie Icwaliteitsbe • alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Samenvattinq gemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2013 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 6,52 voldoet 5,60 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,74 voldoet 0,81 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 57,9 voldoet 63,3 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 7,1 geen norm 8,9 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 35,1 geen norm 31,4 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 41,5 voldoet 35,7 30-50 20-55 Nm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 61 55 6,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 44 40 4,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinq  

Dit veld is in 2001 aangelegd en in 2013 is de kunstgrasmat vervangen. De doelen zijn niet vervangen, de 
hekwerken zijn aangepast aan de huidige normeringen en daardoor veilig. 
Het veld voldoet nog aan de aanlegnorm, hoewel de waarden wel behoorlijk zijn afgenomen. Mogelijk is dit ten 
gevolge van een afname van de laagdikte welke in 2 jaar met ca. 4 mm is afgenomen. Dat kan ook ten gevolge 
van compactering van de infilllaag zijn. 
Geadviseerd wordt na reiniging van het veld, het veld te decompacteren door bewerking met een speciaal voor 
kunstgras ontwikkelde wiedegg. Na deze bewerking de infill opnieuw meten en aanvullen tot 40 mm. 
Bewerking met de wiedegg minimaal eens per maand herhalen. 
Geadviseerd wordt jaarlijk de kwaliteitsmeting te herhalen en aan de hand daarvan het onderhoud aan te passen. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van de kunstgrasmat in 2025.  
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Wiize van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Gemeente Delft BAS• 
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Spornerreinen 

SAMENVATTING KWALITEITSBEPALING KUNSTGRAS VOETBALVELDEN.  Bratderskade veldl 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

CSC Ceelen Sport Constructies 

2013/ constructie 2001 

cm 

cm 

cm 

cm 

Biizonderheden 

Overzicht van de uitgevoerde metinqen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 36 50 voldoende 

2 36 40 voldoende 

3 35 45 voldoende 

4 38 50 voldoende 

5 36 50 voldoende 

6 38 50 voldoende 

7 34 40 voldoende 

Bijzonderheden 
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VLAKHEID 

Op de lijn van het 16 meter gebied is een oneffenheid van 12 mm zijde 2 ingang 

CONDITIE 

Conditie is goed 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform 

BELIJNING 

Wit seniorenafmeting 

VERVUILING 

Lichte vervuiling van organisch materiaal en mos. Bij de ingang inloop van vuil en bagger 

NADEN 

Enkele naden zichtbaar, maar niet los 

VEZELS 

Geringe slijtage in de doelgebieden 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber 

HEKWERK 

Leunhek met dubbelstaafmat 

VELDINRICHTING 

2 dug-outs, 2 seniorendoelen, 8 lichtmasten met 12 armaturen 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel seniorendoel)  

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel x 

Opmerkingen Oude doelen zijn hergebruikt bij laatste reconstructie 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 

EXTRA DOEL 
Type/ merk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 2 stuks dubbel staafmat-net ballenvanger, merk 

onbekend. 
Lengte 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net x 

Bijzonderheden Net staat los achter ballenvanger. 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 2 stuks dubbel staafmat-net ballenvanger, merk 

onbekend. 
Lengte 30 meter 

Hoogte 4 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net x 

Bijzonderheden Ballenvangers achter jeugddoelen aan zijde van de nieuwbouwwijk. Leunhekwerk loopt 
door voor ballenvanger. Ballenvangers zijn later achter het leunhekwerk geplaatst. 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 

Gemeente Delft B•AS• • • 
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'BEOORDELING 

VELDAFRASTERING 
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Type/ merk 
leunhek met dubbelstaafmat 

Lengte 270 meter 

Hoogte 1,05 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

x x 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat reclamebord. x 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,2 	 x 

Werkpoorten 1 	 3m 	 x 

Bijzonderheden openingen bij dug-outs 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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DUG-OUTS 
Type/ merk steal plaatwerk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs x 

Opmerkingen Scherpe delen staan ver naast het veld 

Voorstel vervanging 1 tot 5 jaar 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Oostendorp 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 16 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers opsluitband 

x x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen 50x40 cm strekstegel als veegtegel binnen het veld 

Plaatselijk onderh. x herbestraten 10-15 jr vervangen 	30 jr. 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen Rond het veld niet opgenomen in de rapportage 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft B•AS••• 
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ONTWATERIN.G EN. METING vLAKNEV-IN:Nim Nigt RIJ VAN 3 MET 

Ontwaterin • 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samengestel 	X Niet samengesteld 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Cunet X Niet aanwezig * 	Samengesteld Niet samengesteld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 
Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 
Opmerkingen: Volgens tekening SB-1600-3000-00 Gemeente Delft 'Sportpait Brasserskade Drainage leidingen' 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE 
Geen bijzonderheden waargenomen. 

BIJZONDERHEDEN 
Er is een verzakking to zien bij de 16,50 meter lijn zijde clubhuis. 

Gemeente Delft 13-kS••• 
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N METING 1A:KHOpiN,MM MET kr:i VAN METE 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
Infill bij aanleg gemiddeld ca. 40 mm. De infill is sinds aanleg met ca. 4 mm in dikte afgenomen. 
Dit kan ook het gevolg zijn van compactatie die is opgetreden. 
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METING BALROL EN. BALSTUIT_IN METERS.,  .13irasSeiskadei.veld't: 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6,60 7,45 7,00 6,05 6,00 5,75 7,50 m 

Meting 2 5,75 7,35 6,45 7,00 5,70 6,10 7,10 m 

Meting 3 6,00 7,20 7,15 7,05 5,75 6,05 6,10 m 

Meting 4 6,50 7,55 7,10 6,45 5,70 6,10 6,75 m 

Meting 5 6,45 7,10 6,65 6,40 5,60 6,00 6,75 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

6,26 7,33 6,87 6,59 5,75 6,00 6,84 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,65 0,75 0,73 0,72 0,73 0,73 0,74 m 

Meting 2 0,73 0,75 0,78 0,73 0,65 0,72 0,78 m 

Meting 3 0,71 0,70 0,76 0,77 0,69 0,71 0,82 m 

Meting 4 0,70 0,81 0,75 0,75 0,68 0,70 0,80 m 

Meting 5 0,72 0,82 0,73 0,75 0,71 0,72 0,78 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,70 0,77 0,75 0,74 0,69 0,72 0,78 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

6,52 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,74 m 
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ENERGIERESTITUTIE f METING .TORSI 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 

Meting 1 63 61 64 64 64 64 61 cyo 

Meting 2 58 57 59 61 59 60 56 % 

Meting 3 57 55 58 60 58 58 55 )̀/0 

Gem. SCHOKABSORPTIE 57,50 56,00 58,50 60,50 58,50 59,00 55,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 
Meting 1 9 8 9 9 9 10 8 mm 

Meting 2 7 7 8 8 7 8 7 mm 

Meting 3 7 6 7 7 7 7 6 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

7,00 6,50 7,50 7,50 7,00 7,50 6,50 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 27 31 28 30 27 28 30 % 

Meting 2 34 36 33 34 33 33 36 % 

Meting 3 36 38 35 37 34 34 38 )̀/0 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 35,00 37,00 34,00 35,50 33,50 33,50 37,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 57,93 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 7,07 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 35,07 °A 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 2 44 40 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 3 44 40 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 4 40 40 42 40,67 Nm 

Meetlocatie 5 42 40 40 40,67 Nm 

Meetlocatie 6 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 7 40 42 42 41,33 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 41,52 Nm 
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Toelichting 

Algemeen beeld met veegtegel 

Doel P-model met grondbeugel. 

Ballenvanger zijde clubhuis 

Jeugdballenvanger 

Ballenvanger, dubbel staafmathekwerk geplaatst 
voor ballenvanger 

Gemeente Delft 13-)S• • • , 
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Leunhekwerk met looppoortje 

Werkpoort in leunhekwerk 

Dug-outs 

Dug-outs met scherpe delen 

Veldverlichting 

Toelichting 

BraSeeiekade veld '7 
• - 

Gemeente Delft B•AS••• 
'411111111ir_ 	Begairlding 

en Advirs 
Sporlrerrrixen 

14-12-2015 
	

13 van 13 





Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Brasserskade 	te Delft 

Concordia 

veld 8 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

woensdag 23 december 2015 

 

halfbewolkt, droog en 12 °C 

Gemeente Delft B•1kS•• 
-.411111111111, R 	Idle 

r.  Advies 
Sparlferreirecre 

'TUTS 
• 

EPALING,KUNSTGRAS'YIDETP4VELD 

Alqemene informatie lcwaliteitsbe•alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 11,1 11,04 voldoet 5,40 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,01 0,99 voldoet 0,79 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 52,1 49,9 voldoet 62,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,8 5,1 geen norm 4,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 39,2 43,0 geen norm 34,0 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,8 voldoet 37,0 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 39 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 55,5 47 8,5 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 39 3,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling 

Het kunstgrasveld voldoet nog aan de gebruiksnorm van de KNVB. Uit de waarde schokabsorptie blijkt wel dat het veld al 
erg hard begint te worden. 
Het veld een keer goed reinigen en daarna decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal voor kunstgras. De 
wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Infill van het veld is goed. Echter door 2 mm rubber bij te brengen kan worden geprobeerd de vezel meer overeind te krijgen 
en kan de schokabsorptie ook verbeteren. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. Daarna kan veld en 
inrichting nog geruime tijd mee. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2019. 
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Biizonderheden 

. 	 • %. 

AMENVATTING KW*ITEITSBEFALING.KUNSTGRAS-VOETBALVELDE 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 8190 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

onbekend cm 

cm 

cm 

cm 

Overzicht van de uitgevoerde meting:len 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
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golfbaan veld 9 

 

clubhuis 

1 

veld 7 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 42 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

2 39 60 matig, opgesplitst, plat liggend 

3 41 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

4 41 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend; pen.stip niet vlak 

5 38 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

6 38 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

7 33 60 matig, opgesplitst, plat liggend 

Bijzonderheden 
Kleine brandplekken op het veld aangetroffen; penaltystippen vernieuwd. Liggen to 
hoog 

Gemeente Delft B•AS••• 
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VLAKHEID 

Voldoende vlak liggend; enigszins een deel waar te nemen zijde van veld 9, eerste helft van het veld 
(clubgebouw) en voor de middencirkel. 

CONDITIE 

Voldoende, verdeling van het rubber niet gelijkmatig. Delen meer gesleten waarbij met name het doel aan 
clubhuiszijde minder infill heeft. 

UNIFORMITEIT 

Uniform gesleten, doelen meer gesleten. 

BELIJNING 

Wit en voldoende vlak en strak. Penaltystip aan zijde van het clubgebouw is kortgeleden vervangen en ligt te 
diep. Penaltystip verre veld en middenstip liggen behoorlijk verdiept. 

VERVUILING 

Organische vervuiling op het veld aanwezig. 

NADEN 

Voldoende, nauwelijks zichtbaar. 

VEZELS 

Monofile vezel, enigszins opgespleten, ernstig opgespleten in de doelgbeieden. M.n. het doel aan de zijde van het 
clubhuis behoorlijk gesleten. Vezel op 100% van het veld plat liggend. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber, niet geheel gelijkmatig verdeeld. 

HEKWERK 

Aanwezig, zie verderop in dit formulier 

VELDINRICHTING 

Doelen, ballenvangers, veldafrastering en veldverlichting aanwezig. Zie volgende pagina's. 
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DOELEN 
Type/ merk 2 st. Erma Sport P-model, alluminium met grondbeugel 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen doelen vervuild met algenaanslag; doelnet niet correct gemonteerd 

Voorstel vervanging 5-10 jr. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk Verreveld: Hexta hekwerk Dubbelstaafmat/net 

ballenvanger, verzinkt 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X 2 m hoog X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Ballenvanger staat lets uit 't lood; stekeinden aan dubbelstaafmat; plaatselijke schade aan 
dubbelstaafmat. 

Voorstel vervanging 
Vervangen van een dubbelstaafmat en het net. Stekeinden verwijderen. 
Ballenvanger 15-20 jr. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Nabij clubhuis identieke ballenvanger 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X 2m hoog X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Net is nieuw en goed gespannen aangebracht. Dubbelstaafmat: aantal beugels ontbreken 
en een dubbelstaafmat is stuk. Stekeinden. 

Voorstel vervanging 
Vervangen dubbelstaafmat en vastzetten met bijpassende beugels. Verwijderen 
stekeinden. 
Ballenvanger 15-20 jr. 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk Hexta, dubbel staafmat-Ieunbuis afrastering, 

gegelvaniseerd. 
Lengte 192 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X beperkt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,2x1 m 	 X 

Werkpoorten 1 	 3,3 x 1 m 	 X 	 sluitwerk stuk 

Bijzonderheden Ballenvangers opgenomen in leunhekwerk. Tussen velden zie hieronder. 

Voorstel vervanging Aanpassen van onvolkomenheden. Vervangen 15-20 jr. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk Los in kokers geplaatst leunhekwerk tussen velden 

8 en 9; Plaatselijk dubbelstaafmat aangebracht. 
Lengte 104 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X deels 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X deels 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten geen 

Werkpoorten geen 

Bijzonderheden 
Hek to verwijderen ivm cricketpitch. Staanders hoh ca 3 m. Hiertussen zijn plaatselijk met 
lange beugels dubbelstaafmatten aangebracht. Deze zijn stuk met scherpe delen/ 
onprofessioneel 

Voorstel vervanging Dubbelstaafmat verwijderen of beter monteren. Vervangen bij volgende renovatie kgmat ca. 
2019 
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DUG-OUTS 
Type/ merk niet aanwezig 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Oostendorp, trainingsverlichting 

Aantal masten 5 stuks Aantal armaturen 7 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
3 masten aan zijde veld 7 met ieder 1 armatuur: tussen velden 8 en 9 op de kopeinden 
staan 2 masten met 2 armaturen 

Voorstel vervanging 15-20 jr. * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

30x30 opsluitband 
4 11..r1/1 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Redelijk vlak aangelegd. 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij veldren. vervangen 	15-20 jr. 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

cricketpitch 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Cricketpitch met opsluiting 20x10 betonbanden; halfverharding in Cricketpitch 26x2,75. Niet 
opgenomen in de rapportage 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving Verharding rond velden 30x30 tegels met opsluiting en asfaltverharding 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Rdelijk vlak liggend 

Voorstel vervanging Niet opgenomen in rapportage, tegels herstraten bij renovatie 
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BIETINGVLAKHEID'in Mm met rij van 3 Meter 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm 
Ontwaterin 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samengestel 	X Niet samengesteld 

Draindiepte 0,65 cm Drainafstand 4 m Slootpeil -maaiveld 	1,2-1,4 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	 Drainage in cunetbodem 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 
Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X vervuild met ijzeraanslag 

Onderbemaling geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 
X 

Opmerking en: Putten ca. 25 cm onder de bestrating. Hoofddrain zijde van de golfbaan. Zie tekening 

Verzakking en schade aan kunstgrasmat 
voor poortje 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Banden liggen plaatselijk aan de hoge kant en plaatselijk to laag. 
Verzakking bij looppportje aan de lange zijde waar ook een scheur in de kunstgrasmat zit. 

Gemeente Delft 
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1353 

39 mm Gemiddelde infill 

meting meting 

1 44 19 41 

2 43 20 37 

3 39 21 36 

4 41 22 37 

5 42 23 37 

6 40 24 39 

7 42 25 38 

8 39 26 36 

9 42 27 36 

10 38 28 34 

11 38 29 34 

12 40 30 34 

13 41 31 40 

14 40 32 39 

15 39 33 34 

16 38 34 38 

17 40 35 38 

18 39 

Totaal 725 628 

Gemeente Delft B•A•S• • • 
Orgelehliag 
en .Males 
SporOrrreincre 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
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.eriNG'BALRoLzk:ETALSTUIT- IN METERS 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,00 11,20 10,80 11,60 12,10 11,00 10,90 m 

Meting 2 10,70 10,40 10,75 12,00 10,90 10,40 11,90 m 

Meting 3 10,40 11,50 11,20 11,70 10,20 11,50 10,70 m 

Meting 4 11,20 11,30 10,40 10,00 10,50 10,60 12,50 m 

Meting 5 10,35 12,00 10,90 10,60 12,40 11,20 10,60 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,53 11,28 10,81 11,18 11,22 10,94 11,32 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,90 0,98 0,95 1,05 0,94 0,94 1,10 m 

Meting 2 0,93 0,92 0,94 1,00 0,96 0,95 1,06 m 

Meting 3 0,98 0,98 0,92 1,04 0,98 0,92 1,06 m 

Meting 4 0,96 1,05 0,96 1,00 1,02 1,02 1,10 m 

Meting 5 1,05 0,94 1,04 0,95 1,04 1,00 1,05 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,96 0,97 0,96 1,01 0,99 0,97 1,07 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 11,04 m 

Gemiddelde balstuit 0,99 m 

Gemeente Delft 
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`PAITING SCHOKABSOR 1E; 	 RAAATIE 
ENERGIERESTI METING - +- TORSIE  - 

Gemeente Delft 
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Sparrrerrrior 

SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 61 54 57 53 54 52 50 % 

Meting 2 56 51 53 50 50 48 47 % 

Meting 3 55 49 52 48 49 46 44 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 55,50 50,00 52,50 49,00 49,50 47,00 45,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 8 6 7 6 6 6 5 mm 

Meting 2 6 5 6 5 5 5 4 mm 

Meting 3 6 5 6 5 5 4 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,50 4,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 31 38 36 39 38 39 41 ok 

Meting 2 37 41 41 44 43 45 45 % 

Meting 3 36 43 42 46 44 48 47 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 36,50 42,00 41,50 45,00 43,50 46,50 46,00 °A 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 49,86 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 5,07 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 43,00 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 40 38 39 Nm 

Meetlocatie 2 44 40 42 42 Nm 

Meetlocatie 3 42 40 40 41 Nm 

Meetlocatie 4 44 38 42 41 Nm 

Meetlocatie 5 42 41 40 41 Nm 

Meetlocatie 6 40 40 40 40 Nm 

Meetlocatie 7 41 42 40 41 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 41 Nm 
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Spa rrrrr resole, 

3;:•KWAyTEITSJ.N. SP, EPT,Ig 'KU:  S, 	,S..V,EL.P EN: FOTO: : 	. 

Meetlocatie 1 bijna geheel platliggende vezel 

Meetlocatie in doel. Geheel platliggende vezel 
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Foto'S Toelichting 
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Vervangen penaltystip niet op hoogte 

Doel nabij clubhuis 

Doel verre veld 

Ballenvanger verre veld 

Ballenvanger nabij clubhuis 

icom4;(TEtt,..stkisFetTig gukisT.ORAVEL.DE  
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Stekeinden in ballenvangers en leunhekwerk 

23-12-2015 14 van 15 



Gemeente Delft 

. , . 
KWALITEITSINSPECI' 'It.KUNSTGRASVELDEN FOTO' [asserskade:veld

• 	• 	. 

&AS- • • -41aalow, Begeleding 
en Myles .  
Sporwrreinr 

Verharding tegels en asfalt rond de velden 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

 

Brasserskade 	te Delft 

Concordia 

veld 9 

Conclusie kwaliteitsbepalinq 

Het kunstgrasveld voldoet nog aan de gebruiksnorm van de KNVB. Uit de waarde schokabsorptie blijkt wel dat 
het veld al erg hard begint te worden. 
Veld een keer goed reinigen en daarna decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal voor kunstgras. De 
wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Infill van het veld is goed. Echter door 2 mm rubber bij te brengen, kan worden geprobeerd de vezel meer 
overeind te krijgen en kan de schokabsorptie ook verbeteren. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. Daarna kan 
veld en inrichting nog geruime tijd mee. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2019.  

IT.gITSBg AL= -  S V E ELDE1  we 

Alqemene informatie kwaliteitsbe • alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 21 december 2015 

 

halfbewolkt en droog 13 °C 

Samenvatting qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 9,80 10,99 voldoet 5,40 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,00 0,99 voldoet 0,79 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 52,9 49,4 voldoet 62,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,0 5,1 geen norm 4,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 38,3 44,4 geen norm 34,0 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 41,6 voldoet 37,0 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 38 38 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 53 47 6,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 41 1,0 +/- 10 Nm voldoet 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 	 B•ApS• • • 

Begeleiding 
--- 	en Advies 

Sportterreinen 
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Wiize van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Gemeente Delft 
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Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 8.190 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

kunstgras Evolution Plus 4 cm 

lava 0-4 10 cm 

zand M3.c 28 cm 

natuurlijke ondergrond cm 

Biizonderheden 
Veld is onder keur aangelegd. Informatie Certificaat met rapportage Kiwa ISA Sport van januari 2009 aan de 
norm ISA-KNVB2-15.2 van januari 2006. 
Velden 8 en 9 worden ook gebruikt t.b.v. cricket en als driving range voor de golfafdeling van Concordia. De 
afslaglocatie is gelegen aan de lange zijde van veld 9, zuid-west zijde, zijde veld 10. 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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golfbaan/ veld 5a veld 10 

veld 12 

Gemeente Deift B•A!S••• 
-.11111141111111,__ gegeleiding 

Myles 
Spar-fumble 

veld 8 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 41 60 
voldoende, vezel redelijk rechtop, 
nauwelijks gesleten 

2 39 60 matig, vezel licht plat en is volledig 
opgespleten, aanzienlijk gesleten 

3 39 60 matig, vezel licht plat en is volledig 
opgespleten, aanzienlijk gesleten 

4 40 60 voldoende, vezel ligt redelijk plat en is 
behoorlijk opgesplitst 

5 42 60 voldoende, vezel ligt redelijk plat en is 
enigszins opgesplitst 

6 38 60 voldoende, vezel ligt redelijk plat en is 
enigszins opgesplitst 

7 35 60 
matig, vezel licht plat en is volledig 
opgespleten, aanzienlijk gesleten 

Bijzonderheden 
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VLAKHEID 

Voldoende, enigszins een deel op de tweede helft aan de zijde van de driving range. 

CONDITIE 

Voldoende, matig onderhouden. 

UNIFORMITEIT 

Uniform gesleten. De doelgebieden zijn duidelijk meer gesleten dan de rest van het veld. 

BELIJNING 

Belijning is wit en vlak zonder open naden. Penaltystip aan de zijde van het clubhuis is vervangen en ligt niet 
volledig vlak. Penaltystip verre veld en middenstip enigszins verzakt. 

VERVUILING 

Veel organische vervuiling op het veld waargemomen. 

NADEN 

Nauwelijks zichtbaar. 

VEZELS 

Monofile, matig tot ernstig opgesplitst en gesleten. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR, niet gelijkmatig verdeeld. 

HEKWERK 

Ballenvangers en leunhekwerk aanwezig, zie volgende pagina's. 

VELDINRICHTING 

Doelen, dug-outs, veldverlichting aanwezig, zie volgende pagina's. 
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DOELEN 
Type/ merk 2 stuks kooidoelen, aluminium met grondraam 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Vervuild en enige schade aan de coat ng. Doelen staan enigszins achterover. Stelpalen 
staan in de kunstgrasmat, scheefgetrokken waardoor de mat beschadigd kan worden. 

Voorstel vervanging Vervangen bij renovatie van het veld. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk Nabij clubgebouw. Hexta, dubbel staafmat-net 

ballenvanger 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Het net is kortgeleden vervangen. Stekeinden aan dubbelstaafmat aanwezig. Staafmatten 
niet allemaal vast. Nalopen en vastzetten. Ballenvanger voorzien van reclameborden. 

Voorstel vervanging 
Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij eerstvolgende renovatie 
verwijderen. Vervangen ballenvanger 15-20 jaar. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Verreveld. Hexta, dubbel staafmat-net ballenvanger 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Het net is versleten. Stekeinden aan dubbelstaafmat aanwezig. Staafmatten niet allemaal 
vast. Nalopen en vastzetten. Ballenvanger voorzien van reclameborden. 

Voorstel vervanging 
Net vervangen. Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij 
eerstvolgende renovatie verwijderen. Vervangen ballenvanger 15-20 jaar. 

Gemeente Delft BlS••• 
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.:BEOIORDELING INRICHTI 
. 	, 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk Koppen van het veld, leunhekwerk met dubbelstaafmat. 

Ballenvangers opgenomen in leunhekwerk. 
Lengte 84 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,2x1 m 	 X 

Werkpoorten geen 

Bijzonderheden 
1 looppoort met voetrooster; poortje verreveld klemt; enkele reclameborden beschadigd 
met scherpe delen. Stekeinden aan dubbel staafmat. 

Voorstel vervanging Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij eerstvolgende renovatie 
verwijderen. Vervangen 15-20 jaar. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Leunhekwerk zijde dug-outs en afslag driving range. 
Lengte 110 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 62,5 m X X 45 m ketting voor afslag 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

enkele 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten geen 

Werkpoorten geen 

Bijzonderheden 
Enkele verzakkingen in veldafrastering. 
Ketting kan incl. staanders verwijderd worden als driving range in gebruik is. 
Hekwerk tussen de velden 8 en 9 opgenomen bij veld 8. 

Voorstel vervanging 
Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij eerstvolgende renovatie 
verwijderen. Vervangen 15-20 jaar. 
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Sparrtersein, 

DUG-OUTS 
Type/ merk 2 stuks metseiwerk 4x1,2x1,95 m, voorzien van glas aan zijkanten en staalplaat dak op 

vloerdelen. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X X 

Opmerkingen Dug-outs staan lets achterover. Betonvloer ligt ca. 10 cm boven de grasmat. 
Pas op met gemetselde dug-outs en instortingsgevaar. 

Voorstel vervanging Bij volgende renovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Oostendorp Nederland; wedstrijdverlichting 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 16 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 2 masten tussen de velden 8 en 9 staan op de koppen van het veld met ieder 4 armaturen. 

Voorstel vervanging 
armaturen 15-20 

jaar; 
masten 30-35 jr. 

* geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X opsluitband 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Plaatselijk verzakkingen tot 10 m2 

Plaatselijk onderh. X herbestraten bij renovatie vervangen 	15-20 jr. 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X X opsluitband 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X X 

Opmerkingen Veld met omliggende tegelverharding 
drempelvorming in de verharding. Ca. 

igt deels hoger dan de asfaltverharding waardoor 
50 m2 verzakt; niet opgenomen in rapport 

Plaatselijk onderh. X herbestraten bij renovatie vervangen 	15-20 jr. 

OVERIGE 
omschrijving Cricketpitch zie veld 8 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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Spornenvinr 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metin en boven de 7 mm 
Ontwaterino 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig * 	Samengestel 	X Niet samengesteld 	* 
Draindiepte 0,65 cm Drainafstand 4 m Slootpeil -maaiveld 	1,2-1,4 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	 Drainage in cunetbodem 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 
Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X vervuild met ijzeraanslag 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 
Onmerkingen: Putten ca. 25 cm onder de bestrating. Hoofddrain zijde van de golfbaan. Zie tekening 

Afwi.kin • in de vlakte onder de ri* van 3 meter metin • en boven de 7 mm 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
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meting meting 

1 41 19 38 

2 37 20 40 

3 37 21 39 

4 36 22 40 

5 41 23 36 

6 36 24 38 

7 39 25 39 

8 38 26 39 

9 38 27 37 

10 38 28 35 

11 40 36 29 

12 40 30 38 

13 37 31 39 

14 38 32 37 

15 35 33 34 

16 40 34 39 

17 38 35 45 

18 42 

Totaal 687 653 

1340 

Gemiddelde infill 38 mm 

Gemeente Delft BAS••• 
spommNnni 
mmv. 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
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• ,.• 
METING Bi‘LROL'EN gqitsTur.r..IRmETEft 

. 	. 

10,99 Gemiddelde balrol m 

0,99 Gemiddelde balstuit m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,70 12,50 9,50 10,00 10,90 10,80 11,10 m 

Meting 2 10,70 12,55 9,50 11,80 10,85 11,35 11,60 m 

Meting 3 10,80 10,00 12,75 11,40 9,30 12,20 12,60 m 

Meting 4 11,35 10,00 12,30 10,40 10,40 11,30 10,10 m 

Meting 5 11,40 9,90 12,55 10,50 11,40 10,60 9,50 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,99 10,99 11,32 10,82 10,57 11,25 10,98 m 

BALSTUIT 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,88 1,04 1,00 0,98 0,94 1,00 1,04 m 

Meting 2 0,88 0,98 1,02 1,04 0,96 0,96 1,05 m 

Meting 3 0,94 1,00 0,96 0,96 0,94 1,00 1,04 m 

Meting 4 0,96 1,02 0,98 1,00 0,98 1,02 1,08 m 

Meting 5 0,96 0,98 1,04 1,02 0,94 0,98 1,06 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,92 1,00 1,00 1,00 0,95 0,99 1,05 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemeente Delft 
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,AORPTIEf VERTIDALE DEFORMATIE 
STIV61:1E4*IETIN6 TORSIE 

SCHOKABSORPTIE 
MEETLOCATIE 

Meting 1 58 51 53 55 53 54 51 cyo 

Meting 2 54 48 50 52 50 50 48 % 

Meting 3 52 46 48 50 48 48 48 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 53,00 47,00 49,00 51,00 49,00 49,00 48,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 7 6 6 7 6 6 5 mm 

Meting 2 6 5 5 6 5 5 5 mm 

Meting 3 5 5 5 6 5 5 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,50 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,50 mm 

ENERGIERESTITUTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 34 39 40 38 39 38 42 % 

Meting 2 40 45 45 43 41 43 45 % 

Meting 3 43 47 47 45 45 46 46 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 41,50 46,00 46,00 44,00 43,00 44,50 45,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 49,43 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 5,14 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 44,36 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 41 42 40 41 Nm 

Meetlocatie 2 42 42 41 42 Nm 

Meetlocatie 3 42 40 42 41 Nm 

Meetlocatie 4 42 42 42 42 Nm 

Meetlocatie 5 44 42 40 42 Nm 

Meetlocatie 6 40 42 42 41 Nm 

Meetlocatie 7 42 41 42 42 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 42 Nm 

Gemeente Delft 
	 13-166-- 

err AMIn 
Sporfterrsinen 
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Toelichting 

Meetlocatie matig gesleten 

Meetlocatie gesleten 

Kooidoelen staan achterover 

Kooidoel met omgestrokken spanpaal 

Ballenvanger zijde clubhuis 

, 	. 	 . . 	- 	• 

ALITEITAINSPEPTIE -KUNTPRASYE 

Gemeente Delft B•AS••• 
'11118-111.11,  

dvrs 
Sporlterreine 
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Leunhekwerk en reclameborden met schade 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft BAS••• 
-.411111111111P Sege16.10, 

Adsirs 
Spertreminen 

Looppoortje met voetrooster verreveld 

Parkbanken in dug-outs en op uitloopveld 

Veldverlichting mast met 4 armaturen 
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Verharding tussen veld en clubaccommodatie 

Verharding buiten hekwerk verzakt 
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Aluemene informatie kwaliteitsbe.alin. 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

Brasserskade 	te Delft 

DHL 

veld 12 

woensdag 23 december 2015 

half bewolkt, 12 °C 

Samenvatting gemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,2 11,37 voldoet 5,50 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,01 1,00 voldoet 0,73 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 52,4 48,7 voldoet 64,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,3 4,9 geen norm 5,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 41,0 44,6 geen norm 33,0 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,4 voldoet 40,0 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 38 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 52,5 46,5 6,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 40 2,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinq 

Het kunstgrasveld voldoet nog aan de gebruiksnorm van de KNVB. Uit de waarde schokabsorptie blijkt wel dat 
het veld al erg hard begint te worden. 
Veld een keer goed reinigen en daarna decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal voor kunstgras. De 
wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Infill van het veld is goed. Echter door 2 mm rubber bij te brengen, kan worden geprobeerd de vezel meer 
overeind te krijgen en kan de schokabsorptie ook verbeteren. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. Daarna kan 
veld en inrichting nog geruime tijd mee. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2020. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft B76i•S••• 
-.41111.111111r__ &gadding 
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Biizonderheden 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 8.170 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

cm 

cm 

cm 

cm 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
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P Veld 9 

Clubgebouw 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel in mm Conditie meetlocaties 

1 40 60 Voldoende 

2 35 60 Voldoende 

3 38 60 Voldoende 

4 41 60 Voldoende 

5 39 60 Voldoende 

6 38 60 Voldoende 

7 37 60 Voldoende, plat en gespleten 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft BAS• 
..11111111111ir ftad•M'S 

rnAJNn 
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VLAKHEID 

Voldoende 

CONDITIE 

Voldoende, doelgebieden meer gesleten 

UNIFORMITEIT 

Voldoende, doelen meer gesleten 

BELIJNING 

Wit voor seniorenwedstrijden. Penaltystippen vervangen, iets to diep. 

VERVUILING 

Lichte organische vervuiling waargenomen. 

NADEN 

Vodoende, niet of nauwelijks zichtbaar. 

VEZELS 

Grotendeels plat liggend. Doelgebieden gespleten. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber 

HEKWERK 

Zie hieronder 

VELDINRICHTING 

Zie hieronder 

Gemeente Delft 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) Erma Sport met grondbeugel 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Geen 

Voorstel vervanging Bij renovatie 

EXTRA DOEL 
Type/ merk NVT 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hexta, dubbelstaafmat met net 
Lengte 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Er zijn een aanta 
Er zijn nu een aantal 

dubbelstaafmatten stuk die per omgaande vervangen dienen to worden. 
gevaalijke uitstekende delen. 

Voorstel vervanging 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

NVT 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hexta, dubbelstaafmat met leunbuis 
Lengte 300 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X Enige uitstekende delen 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,2 x 1,10 	 X 

Werkpoorten 1 	 3,30 x 1,0 	 X 

Bijzonderheden Dubbelstaafmatten zijn nog voorzien van stekeinden 

Voorstel vervanging Stekeinde verwijderen bij renovatie 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

NVT 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft B•A!S•  • • 
...11111411111111_ 	BegekIdIng 

en Adivies 
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DUG-OUTS 
Type/ merk Gemetseld 2x met houten plaat, lets verdiept. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X 

Opmerkingen 3x 1x 1,5 balken onder het dak zijn matig 

Voorstel vervanging Nazien op sterkte, vervangen bij renovatie 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Strago 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 12 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen oude armaturen deze hebben minder licht opbrengst. 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers Opsluitband 

X X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X X 

Opmerkingen Enige verzakkingen. 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij renovatie vervangen 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X X 

Opmerkingen Plaatselijk verzakt. Het veld ligt ca. 10 cm hoger dan de overige verhardigen 

Plaatselijk onderh. herbestraten X vervangen 

OVERIGE 
omschrijving Banken bij dug-outs op het veld 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Mogen niet op het veld staan. 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm 

* aankruizen indien van toepassing 

BAS- -"maw 
en AMe  
Synrttmrinrn 

Opmerkincien: Oude drainage rechtstreeks op de sloot. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Geen grote afwijkingen waargenomen. 

23-12-2015 8 van 15 



1318 

38 mm 

meting meting 

1 43 19 40 

2 37 20 38 

3 33 21 38 

4 36 22 38 

5 41 23 36 

6 39 24 36 

7 39 25 36 

8 36 26 38 

9 40 27 39 

10 37 28 37 

11 39 29 34 

12 38 30 34 

13 37 31 34 

14 39 32 36 

15 39 33 37 

16 40 34 34 

17 40 35 40 

18 40 

693 625 

totaal 

gemiddeld 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 

Gemeente Delft 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

11,37 m 

Gemiddelde balstuit 
	

1,00 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,20 11,60 12,10 13,20 10,10 11,85 12,30 m 

Meting 2 9,90 11,55 12,55 12,70 10,10 14,05 10,65 m 

Meting 3 10,35 12,40 11,65 11,30 11,15 10,05 11,50 m 

Meting 4 9,90 12,60 12,00 9,30 11,10 9,80 13,10 m 

Meting 5 8,50 12,20 11,25 12,00 11,20 10,55 13,15 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

9,77 12,07 11,91 11,70 10,73 11,26 12,14 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,94 1,05 1,06 1,00 0,96 1,02 1,04 m 

Meting 2 0,96 1,12 1,02 0,96 0,94 0,96 1,04 m 

Meting 3 0,90 1,06 0,95 0,96 0,94 1,04 1,02 m 

Meting 4 0,92 1,05 0,96 0,95 1,02 0,96 1,04 m 

Meting 5 0,95 1,04 1,06 1,02 1,04 0,98 1,05 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,93 1,06 1,01 0,98 0,98 0,99 1,04 m 

Gemeente Delft 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 57 46 52 55 55 56 51 % 

Meting 2 53 42 49 50 52 53 47 % 

Meting 3 51 41 47 49 50 52 46 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 52,00 41,50 48,00 49,50 51,00 52,50 46,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 7 5 5 6 6 6 5 mm 

Meting 2 6 4 5 5 5 5 5 mm 

Meting 3 5 4 5 5 5 5 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,50 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 34 45 40 35 38 37 40 % 

Meting 2 40 51 43 43 42 41 45 % 

Meting 3 43 52 46 44 45 42 47 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 41,50 51,50 44,50 43,50 43,50 41,50 46,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 48,71 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,86 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 44,57 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 40 42 40,67 Nm 

Meetlocatie 2 40 41 40 40,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 42 40 40,67 Nm 

Meetlocatie 4 40 40 41 40,33 Nm 

Meetlocatie 5 38 40 42 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 38 40 40 39,33 Nm 

Meetlocatie 7 40 42 42 41,33 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,38 Nm 

Gemeente Delft 	
Berlea,fing 

Spornerrviwen 
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Detail kunstgrasvezels, organisch vervuild, vezels 
matig gesleten 

23-12-2015 12 van 15 

Penaltystip vernieuwd, niet vlak 

Meetlocatie, vezels platliggend en matig opgesplitst 

Gemeente Delft 
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UrprlriAing  
en Myles 
Spnrnerreinen 

Schade dubbelstaafmat en stekeinden aan 
dubbelstaafmat 
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Opsluitband en tegel binnen hekwerk 

Asfalt tegelverharding buiten veld 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

 

Brasserskade 	te Delft 

DHC 

veld 17 hoofdveld 

Aluemene informatie kwaliteitsbe.alm • 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

vrijdag 11 + 14 december 2015 

 

Bewolkt, droog, 13 °C, windstil 

Samenvattinq qemiddelde metinqen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,40 10,42 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,00 0,90 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 53,3 52,1 voldoet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,1 5,6 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 37,3 42,8 geen norm 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 41,4 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 37 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 55 49 6,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 44 40 4,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling  

Dit veld is in 2008 aangelegd. Hekwerken voldoen niet aan de huidige veiligheidsnormen. Geadviseerd wordt 
kleine onvolkomenheden per omgaande aan te passen. 
Het veld voldoet nog aan de aanleg- en gebruiknorm . De laagdikte van de infill is afgenomen met 3 tot 5 mm. Dat 
kan ook ten gevolge van compactering van de infilllaag zijn. 
Geadviseerd wordt na het reinigen van het veld, het veld te decompacteren door bewerking met een speciaal 
voor kunstgras ontwikkelde wiedegg. Na deze bewerking de infill opnieuw meten en aanvullen tot 40 mm. 
Bewerking met de wiedegg minimaal eens per maand herhalen. 
Geadviseerd wordt jaarlijk de kwaliteitsmeting te herhalen en aan de hand daarvan het onderhoud aan te passen. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van de kunstgrasmat in 2020. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen B•ApS• • • 
-44110., 

Begeleiding 
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Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 105 x 69 m; 9.860 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution plus 

2008 

toplaag kunstgrasmat 0-4 cm 

lava cm 

onderbouw cm 

cm 

Bijzonderheden 
Dit veld beschikt over zeer ruime uitlopen. En ligt in een ruitvorm. 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden Bij beoordeling van het veld onbekend. 

Gemeente Delft 
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veld 2 

Brasserskade 

ingang en clubgebouw 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 40 55 voldoende 

2 34 55 voldoende 

3 35 55 voldoende 

4 38 55 voldoende 

5 36 55 voldoende 

6 37 55 voldoende 

7 38 55 voldoende 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft BAS• • • 
..41111111111111. 

rn  Advirs 
Sporrrerreiller 

VLAKHEID 

Er zijn geen oneffenheden waargenomen. 

CONDITIE 

Conditie van het veld is goed. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform gesleten. De doelen zijn meer gesleten als de rest van het veld. 

BELIJNING 

Wit voldoet aan seniorenafmeting. 

VERVUILING 

Langs de zijkanten van het veld vervuiling met blad en ander organisch materiaal. 

NADEN 

Er zijn geen open naden zichtbaar. 

VEZELS 

In de doelgebieden liggen de vezels plat. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber. 

HEKWERK 

Leunhekwerk met reclameborden. 

VELDINRICHTING 

2 seniorendoelen, 8 lichtmasten met 20 armaturen, 2 gemetselde dug-outs. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel seniorendoel) P-model met grondbeugel, alluminium, Erma sport. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel x 

Opmerkingen Voorzien van steunpalen tbv kooidoelen. Hierdoor kunstgras uit vorm getrokken. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie veld. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft BAS••- 
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Gemeente Delft 13•AkS••- -iiimr. &wielding 
en Myles 
Sport lerreine 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Leunhekwerk met reclameborden rondom. 
Lengte 400 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

x 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

x Borden op een aantal locaties los 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. x x 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,2x1m 	 x 

Werkpoorten 1 	5x1 m en 3x1 m 	 x 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging onvolkomenheden mo oplossen. Vervangen bij renovatie. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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DUG-OUTS 
Type/ merk gemetselde dug-outs met betume dak 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs x x 

Opmerkingen 
Gemetselde dug-outs op sportveiden worden als onbetrouwbaar beoordeeld vanwege 
eerdere ongelukken met dergelijke dug-outs. 

Voorstel vervanging Vervangen bij eerstvolgende veldrenovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Wedstrijdverlichting. 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 20 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen Masten 18 m hoog 

Voorstel vervanging volgende renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers opsluitband 

x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen 10x20 band. 

Plaatselijk onderh. x herbestraten bij renovatie vervangen 	Bij ren. 20-25 jaar 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

30x30 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen Verharding buiten het veld niet verder beoordeeld en opgenomen in de rapportage. 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving Nvt 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft BA-S•-• 
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Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

Bij de corneMaggen de potten verzakt op alle hoeken. 

11 en 14-12-2015 

Er zijn geen oneffenheden aangetroffen. 

8 van 15 

Gemeente Delft B-2kS••• -41441., Begeleiding 
AdvIes 

Sportterreiwn 

Ontwaterin 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig Niet aanwezig Samenges Met samengesteld 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 CM 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	Samengesteld Niet samengesteld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: Volgens tekening SB-1600-3000-00 Gemeente Delft 'Sportpa k Brasserskade Drainage leidingen' 
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meting meting 

42 19 38 

38 20 40 

34 21 35 

38 22 33 

42 23 36 

38 24 35 

34 25 36 

33 26 38 

35 27 35 

30 28 37 

39 29 37 

36 30 35 

37 31 40 

36 32 35 

36 33 35 

34 34 33 

40 35 40 

40 
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BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,00 11,20 8,70 10,20 12,05 10,30 9,15 m 

Meting 2 8,90 11,40 10,85 11,05 9,65 11,35 9,55 m 

Meting 3 10,25 10,85 10,75 10,90 9,85 11,85 10,05 m 

Meting 4 10,25 11,15 11,10 8,55 9,65 9,75 11,60 m 

Meting 5 11,20 9,95 11,60 9,90 11,95 8,50 10,70 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,12 10,91 10,60 10,12 10,63 10,35 10,21 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,98 0,92 0,92 0,85 0,93 0,90 0,93 m 

Meting 2 0,88 0,92 0,90 0,87 0,92 0,85 0,93 m 

Meting 3 0,92 0,93 0,88 0,86 0,89 0,87 0,94 m 

Meting 4 0,90 0,95 0,85 0,88 0,93 0,88 0,93 m 

Meting 5 0,89 0,90 0,84 0,87 0,91 0,86 0,94 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,91 0,92 0,88 0,87 0,92 0,87 0,93 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

10,42 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,90 m 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 58 54 56 58 55 59 55 % 

Meting 2 54 50 53 55 51 55 51 % 

Meting 3 53 49 52 54 50 53 49 ')/0 

Gem. SCHOKABSORPTIE 53,50 49,50 52,50 54,50 50,50 54,00 50,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 7 6 7 8 7 7 6 mm 

Meting 2 6 5 6 7 6 6 5 mm 

Meting 3 5 5 6 6 5 6 5 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,50 5,00 6,00 6,50 5,50 6,00 5,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 37 38 39 37 38 36 37  ok 

Meting 2 42 43 43 41 43 41 43 

Meting 3 42 43 44 42 44 43 45 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 42,00 43,00 43,50 41,50 43,50 42,00 44,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 52,07 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 5,64 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 42,79 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 42 42 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 2 44 40 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 40 42 40,67 Nm 

Meetlocatie 4 42 40 42 41,33 Nm 

Meetlocatie 5 44 40 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 6 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 7 40 42 40 40,67 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 41,43 Nm 

Gemeente Delft B•lkS••• 
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Myk, 
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Uitloop voor overdekte tribune. 
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Toelichting 

Hoekvlag. Kunstgras vervormd. Potje staat scheef. 

Vaste doelen. P-model waar een kooidoel van is 
gemaakt. 

Gemeente Delft Bv6 S- 
..4111411ft &wielding 
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Kunstgras rond steunpaal vervormd. 

Leunhekwerk, brede toegangspoort. 
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Toelichting 

Leunhekwerk. 

Leunhekwerk met tegelverharding rondom veld. 

Leunhekwerk met achterliggende statribune. 

Leunhekwerk met achterliggende tribune. 

Poort met voetrooster. 

Gemeente Delft 
	

BAS- 
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Veldverlichting. 

Toelichting 

Dug-out met coachvak. 

Veldverlichting. 

Gemeente Delft 13•S• • 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Pauwmolen 
	

te Delft 

Wippolder 

veld 20 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 28 december 2015 

 

Onbewolkt, ca. 10 °C 

Gemeente Delft 
Orgel6dhig 
ar Ash•les 
Spartterreinen 

Algemene informatie kwaliteitsbe • alin • 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Samenvatting qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2014 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 7,66 voldoet 6-jan 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,76 voldoet 0,73 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 60,5 voldoet 66,1 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 8,1 voldoet 9,9 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 37,6 voldoet 37,8 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,2 voldoet 34,5 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 35 39 mm 

Uniformiteit 
absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 58,5 61,0 -2,5 +/- 10% voidoet 

Stroefheid 39 41 -2,0 +/- 10 Nm voidoet 

Conclusie lcwaliteitsbepaling  
Tijdens de inspectie werd er illegaal gevoetbald op het veld. Continue was de jeugd in de doelgebieden aan het voetballen. Hierdoor ontstaat 
overmatige slijtage in de doelgebieden. 
Het veld voldoet in alle punten nog aan de aanlegnormen. 
De laagdikte van de infill is wel behoorlijk afgenomen. Geadviseerd wordt 4 mm rubber bij te strooien op dit veld. 
Daarnaast is op de intensief bespeelde locaties zoals de penaltystippen minder infill aanwezig. Geadviseerd wordt dagelijks, in ieder geval 
wekelijks, deze locaties te egaliseren door het terugvegen en bijvullen met infill zand en rubber. Mogelijk kan de vereniging voor het dagelijks 
bijvullen zorgdragen. 
Het veld verder tijdig schoonhouden en bewerken met een speciaal voor dit doel gemaakte wiedegg. 
Het veld ziet er verder goed uit. Vervanging van de kunstgrasmat wordt op dit moment niet eerder verwacht dan 2026. Geadviseerd wordt 
wel fequent de sporttechnische prestaties en de conditie van het veld te laten beoordelen. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 113-/^S••• 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

28-12-2015 1 van 14 



Wfize van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Gemeente Delft 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; Slide Max XQ T plus m 2014; 7.776 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Slide Max XQ T 

2014 

kunstgrasmat met infill 4 cm 

lavalaag; lava 0-8 8 cm 

zandlaag NOC*NSF-M3D 35 cm 

cm 

Bijzonderheden 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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Nieuwbouwwijk Clubaccommodatie 

penaltystip 

veld 22 

Gemeente Delft 	 —.maw Borteldirq 

Sporlferreine 

veld 21 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 35-36-37 55 goed 

2 35-35-34 55 goed, lets platliggend 

3 35-36-35 55 goed 

4 37-35-35 55 goed 

5 35-36-34 55 goed 

6 33-34-35 55 goed 

7 33-33-34 55 goed 

Bijzonderheden Geen slijtage op vezels waargenomen. 
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VLAKHEID 

Goed. 

CONDITIE 

Goed. 

UNIFORMITEIT 

Goed, uniform, nauwelijks gesleten. Doelgebieden, penaltystippen licht gesleten. 

BELIJNING 

Wit. Penaltystippen uitgespeeld. 

VERVUILING 

Beperkte vervuiling. 

NADEN 

Nauwelijks zichtbaar. 

VEZELS 

Niet gesleten. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR. Niet viak ingevuld. 

HEKWERK 

Leunhekwerk en ballenvangers rondom. 

VELDINRICHTING 

Doelen, dug-outs, veldverlichting. 
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DOELEN 
Type/ merk Kooidoel met netbeugel 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X X 

Opmerkingen Beschadiging coating. 

Voorstel vervanging Bij veidrenovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Dubbelstaafmat/net ballenvangers zijde veld 22 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x 2,4 m hoog x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net x 

Bijzonderheden Nieuw. 

Voorstel vervanging Renovatie bij veidrenovatie; vervangen 20-25 jr. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk Dubbelstaafmat/net ballenvangers zijde 

nieuwbouwwijk 
Lengte 50 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x 2,4 m hoog x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net x 

Bijzonderheden Nieuw. 

Voorstel vervanging Renovatie bij veidrenovatie; vervangen 20-25 jr. 

Gemeente Delft 
Spartterreine 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Dubbel staafmat - leunbuis 120 cm hoog, rondom 
Lengte 280 meter 

Hoogte 1,2 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

x x 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

Beperkt In profiel. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat reclamebord. x 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 st. 	 1,20x1,20 	+ 	1 2,20x1,20 dubbel 

Werkpoorten 2 st. 	 4,2x1,2 	 voor 	reinigen van roosters 

Bijzonderheden Voetroosters bij alle poorten aanwezig --> goed. 

Voorstel vervanging Renovatie bij veldrenovatie; vervangen 20-25 jr. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk n.v.t. Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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DUG-OUTS 
Type/ merk 2x 4x2 meter. Erma Sport op betonplaat 5x2 m 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs x 

Opmerkingen Nieuw. 

Voorstel vervanging 20-25 jaar. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Strago, wedstrijd-trainingsverlichting 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 12 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen Masten zijn geverfd. 

Voorstel vervanging 15-20 jr. * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

1,2x0,8 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen Betonplaat 1 lichte verzakking waargenomen. 1,20x0,80 hekwerk ingebouwd. 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij veldrenovatie vervangen 	40 jr. 

EXTRA VERHARDING buiten veldafrastering 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

30x30 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Niet opgenomen in de rapportage. 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen bij veldrenovatie 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 	
&Teich 

Adv 
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Ontwaterin • 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samenges 	X Niet samengesteld 

Draindiepte 55 cm Drainafstand 2,5 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	 onderin cunet 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: Volgens tekening SB-1600-3000-00 Gemeente Delft 'Sportpark Brasserskade Drainage leidingen' 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

BIJZONDERHEDEN 

Gemeente Delft BAS- 
&width', 
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meting meting 

1 36 19 35 

2 37 20 36 

3 31 21 36 

4 36 22 35 

5 40 23 35 

6 35 24 35 

7 35 25 35 

8 30 26 34 

9 34 27 36 

10 36 28 36 

11 35 29 38 

12 34 30 36 

13 34 31 39 

14 35 32 36 

15 34 33 31 

16 35 34 35 

17 35 35 39 

18 37 

Totaal 629 607 

1236 

Gemiddelde infill 35 mm 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 

Infill onvoldoende vlak verdeeld. De infill is aan de dunne kant. Voorstel gemiddeld 4 mm infill bijbrengen. 
Penaltystippen leeggespeeld. Frequenter bijbrengen van infill in de penaltystippen. 

Gemeente Delft 
	

BAS••- 
Spor..rre,„ 
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Gemeente Delft 
	

13.1VS•-• 
Begekkling 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 7,30 7,60 8,65 6,70 8,20 6,90 8,90 m 

Meting 2 6,20 9,40 7,75 8,20 7,70 5,55 8,30 m 

Meting 3 6,25 9,00 5,95 8,80 6,90 6,00 8,85 m 

Meting 4 7,50 8,15 7,15 7,90 7,20 6,70 9,85 m 

Meting 5 7,10 8,30 8,80 6,35 7,70 7,75 8,45 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

6,87 8,49 7,66 7,59 7,54 6,58 8,87 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,75 0,74 0,74 0,82 0,72 0,71 0,82 m 

Meting 2 0,78 0,78 0,78 0,76 0,74 0,72 0,81 m 

Meting 3 0,78 0,82 0,76 0,75 0,75 0,71 0,82 m 

Meting 4 0,78 0,75 0,72 0,80 0,74 0,70 0,80 m 

Meting 5 0,74 0,78 0,74 0,72 0,72 0,75 0,85 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,77 0,77 0,75 0,77 0,73 0,72 0,82 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

7,66 m  

Gemiddelde balstuit 
	

0,76 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 65 66 64 65 65 65 63 % 

Meting 2 61 62 62 61 61 62 59 % 

Meting 3 59 61 60 60 60 61 58 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 60,00 61,50 61,00 60,50 60,50 61,50 58,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10 10 10 10 10 10 8 mm 

Meting 2 8 8 9 8 9 8 8 mm 

Meting 3 8 8 8 8 8 8 7 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

8,00 8,00 8,50 8,00 8,50 8,00 7,50 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 30 31 34 32 32 33 34 % 

Meting 2 35 37 37 36 36 38 38 % 

Meting 3 37 37 40 39 38 39 40 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 36,00 37,00 38,50 37,50 37,00 38,50 39,00 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 60,50 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 8,07 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 37,64 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 42 38 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 2 40 40 42 40,67 Nm 

Meetlocatie 3 40 40 39 39,67 Nm 

Meetlocatie 4 42 40 40 40,67 Nm 

Meetlocatie 5 40 40 37 39,00 Nm 

Meetlocatie 6 40 41 40 40,33 Nm 

Meetlocatie 7 40 44 40 41,33 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,24 Nm 

Gemeente Delft &iv& • - 
Bigelrlding 

Sporn ermine n 

28-12-2015 
	

11 van 14 



Gemeente Delft BAS••• 
era Advies 
Sporrterreine 

Vezel in doelgebieden al enigszins plat 

Penaltystippen plat, infill onvoldoende aanwezig; 
ongelijk 

Doel met ballenvanger zijde nieuwbouwwijk 

28-12-2015 12 van 14 



Gemeente Delft 
—mow Br,*Ming 

crt Artyles 

Leunhekwerk met reclameborden 
Lichtmasten 
Dug-outs 

28-12-2015 13 van 14 

Werkpoort met roosters in betonplaten zijde veld 21 

Looppoort met rooster en verharding onder hekwerk 



Gemeente Delft B•A•S••• 
9agel

Myles 
Sparlterreirien 

Foto's 	 Toelichting 

Werkpoort nabij clubhuis 

Looppoortje rechter achterhoek 

Dug-outs op betonplaat 

Hoogteverschil betonplaat binnen de norm 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Kerkpolder 	te Delft 

Fullspeed 

veld 47 

11+iG KUNS 
. . 

 

  

Aluemene informatie kwaliteitsbe • alin • 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 4 januari 2016 

 

Droog, 10 °C, weinig wind. 

Samenvattinq qemiddelde metinqen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 12,40 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,91 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 50,4 voldoet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 4,8 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 42,9 geen norm 20-50  	ok 

Stroefheid torsie 40,4 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 44 	 54 -10,0 +/- 10% Voldoet 

Stroefheid 40 	 41 -1,0 +/- 10 Nm Voldoet 

Conclusie Icwaliteitsbepalitm 

Het veld voldoet aan de gebruiksnorm. De vezel begint verspreid over het gehele veld te splijten. Plaatselijk is dit 
wel intensiever. Dit betreft vooral de jeugddoelgebieden, zijlijnen en as van het veld. De beide doelgebieden zijn 
zeer ernstig versleten. Hier is de infill van SBR-rubber ook uitgespeeld en onvoldoende aanwezig. Door de slijtage 
van de vezel wordt het rubber hier slecht vastgehouden. Vlakheid van het veld is goed, alleen in de hoeken is het 
veld wat ongelijk. Een van de cornerpotten ligt te hoog. Hekwerken, verhardingen en inrichtingsmaterialen zijn 
van voldoende kwaliteit. 
Onderhoud: Doelgebieden dienen frequenter aangevuld te worden. 
Renovatie: Gezien de slijtage van de vezel zou het veld in 2020 gerenoveerd moeten worden. 

B.iks• • • B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 

-1114111%—____LIOS Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft 13-i6••• -"alis 
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Biizonderheden 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Con structieopbouw 

voetbalveld rubber infill, 8701 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

cm 

cm 

cm 

cm 

Overzicht van de uitqevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

freguentierjaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen ? 

Schoonmaken voor bewerking 16 

Borstelen met driehoeksborstel 5 

Decompacteren met wiedeg 17 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch ? 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 5 

Diepreinigen middels opnemen infill ? 

Diepreinigen middels water - 

lnspectie/ bijvullen infill/ kleine reparaties 12 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
	 BA-S- 

CR A/frial 
Sp0111(176R( 

04-01-2016 
	

2 van 13 



Gemeente Delft 
.."111111141A1 13,:gete,  

Sperm-n-0am 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 40 55 Goed 

2 37 55 Matig/slecht 

3 38 55 Goed 

4 41 55 Voldoende 

5 38 55 Goed 

6 40 55 Goed 

7 32 55 Matig/slecht 

Bijzonderheden Doelgebieden zeer matig. 
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VLAKHEID 

De vlakheid van het veld is voldoende. Een van de cornerpotten staat te hoog. Dit belemmert het spel. 

CONDITIE 

Algehele conditie is voldoende, al gaan de doelgebieden behoorlijk achteruit. Hier zal extra aandacht aan besteed 
moeten worden om de kwaliteit te waarborgen. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is matig uniform door sterk afwijkende doelgebieden. 

BELIJNING 

Standaard seniorenbelijning. Belijning is voldoende van kwaliteit. 

VERVUILING 

Vrijwel geen vervuiling aangetroffen. Enige vervuiling van vuurwerkresten wat van buiten het veld is afgestoken. 

NADEN 

Geen naden aangetroffen. 

VEZELS 

Vezels zijn alleen langs de randen en in de uiterste hoeken nog vrijwel zonder slijtage. Met name in de 
doelgebieden is de vezel gespleten en gekroesd. Ook langs de zijlijnen en in de as is behoorlijke slijtage 
zichtbaar. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR rubber is voldoende aanwezig behalve in de doelgebieden en plaatselijk is de as van het veld. 

HEKWERK 

Hekwerken zijn rondom aanwezig. Afwisselend dubbelstaafmat met reclameborden en zonder vulling. De kwaliteit 
is voldoende. 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen en 2 dug-outs zijn van voldoende kwaliteit. 

Gemeente Delft 
Sporsurreme 
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DOELEN 
Type/ merk 2 stuks vast voetbaldoel seniorendoe , P-model met grondbeugel 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

2 stuks; onbekend 
Lengte 70 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Onderste 80 cm voorzien van harmonicagaas. 

Voorstel vervanging Bij renovatie van het veld renoveren. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft BvdS••• 
I I  I I I I 11___Ljr &wielding 

en Asides 
Spartlerreinen 
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Gemeente Delft 
	

B•S••• 
flegekamg 
en AsMel 
Sporleerreinen 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Rondom, merk onbekend 
Lengte 340 meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X Niet geheel rondom 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,25 m 	 X 

Werkpoorten 1 	 4 m 	 X 

Bijzonderheden Dubbelstaafmatten zijn uitgevoerd met stekeinden. Dit is volgens de nieuwste normen niet 
meer toegestaan. 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

DUG-OUTS 
Type/ merk Onbekend 5 m breed 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X 

Opmerkingen 
Aluminium profiel met polycarbonaat platen. Op de kopse zijde van het veld staan nog twee 
losse dug-outs. 

Voorstel vervanging 15-20 jaar 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Strago, trainingsverlichting + spelen van incidentele wedstrijden 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 10 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 
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VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers Opsluitband 

X 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Hekwerken zijn in de 30 x 30 tegel geboord. 

Plaatselijk onderh. X herbestraten renovatie vervangen 	20-25 jaar 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 
Tegelverharding 
Deze verharding 

oopt buiten de veldafscheiding door. 
is niet opgenomen in de beoordeling en rapportage. 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Ontwaterin • 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig * Samenges 	X Niet samengesteld 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig Niet aanwezig * Samengesteld Niet samengesteld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen niet beoordeeld 

Kwaliteit hoofddrain 

Kwaliteit putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: 	Drainage niet opgegraven. Wel boven de putten ongelijk straatwerk aangetroffen. 
is opgenomen op tekening SB-2510-3000-00. Drainage 

Gemeente Delft B7kS••• 
-41111111.11111, Segelading 

en Myles 
Stamm-M.. 
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Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Verhardigen rondom liggen gemiddeld 5 cm lager dan het veld. 

Gemeente Delft 
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meting meting 

1 39 19 39 

2 40 20 37 

3 32 21 37 

4 39 22 39 

5 41 23 42 

6 41 24 40 

7 40 25 40 

8 34 26 38 

9 39 27 39 

10 37 28 37 

11 40 29 40 

12 38 30 38 

13 38 31 44 

14 40 32 41 

15 40 33 32 

16 40 34 40 

17 40 35 41 

18 41 

Totaal 699 664 

1363 

Gemiddelde infill 39 mm 

KWALITEIT IN FILL/ OPMERKINGEN 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

12,40 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,91 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 12,00 12,10 13,50 11,80 11,20 10,80 12,50 m 

Meting 2 12,70 13,10 14,20 12,10 11,00 11,20 12,40 m 

Meting 3 11,80 14,10 14,00 12,80 11,50 11,70 13,30 m 

Meting 4 13,20 14,00 13,20 11,60 14,40 12,30 11,50 m 

Meting 5 13,40 13,90 12,10 10,90 12,60 10,40 10,60 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

12,62 13,44 13,40 11,84 12,14 11,28 12,06 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 1,00 0,90 0,93 0,90 0,90 0,90 m 

Meting 2 0,90 1,00 0,90 0,85 0,88 0,90 0,92 m 

Meting 3 0,95 1,00 0,86 0,90 0,87 0,85 0,90 m 

Meting 4 0,93 0,95 0,93 0,90 0,85 0,85 0,90 m 

Meting 5 0,95 1,20 0,92 0,93 0,88 0,83 0,92 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,92 1,03 0,90 0,90 0,88 0,87 0,91 m 

Gemeente Delft B•A•S••- 
•-•ftww___, Segefelling 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 56 53 55 55 57 58 47 % 

Meting 2 53 50 50 50 55 55 44 % 

Meting 3 52 48 49 49 53 53 44 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 52,50 49,00 49,50 49,50 54,00 54,00 44,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 5 6 6 6 6 4 mm 

Meting 2 5 5 5 5 5 5 4 mm 

Meting 3 5 4 5 5 5 5 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 37 39 36 37 34 35 44 % 

Meting 2 40 42 43 44 36 37 50 % 

Meting 3 42 45 43 46 40 41 51 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 41,00 43,50 43,00 45,00 38,00 39,00 50,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 50,36 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,79 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 42,86 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 41 40 41 40,67 Nm 

Meetlocatie 2 41 40 40 40,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 42 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 4 40 40 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 5 40 40 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 41 41 40 40,67 Nm 

Meetlocatie 7 40 40 40 40,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm -  40,38 Nm 

Gemeente Delft BAS•• • 
!ow Ekr""g 
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Foto's 	 Toelichting 

Onbeschadigde vezel langs de randen 

Beschadigde vezel in de doelgebieden. 

Doelgebied met doel 

Ballenvanger 

Dug-outs met tribune 

Gemeente Delft • 
"Vkia'S  
en Advies 

04-01-2016 
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Foto's 	 Toelichting 

    

Veldafrastering 

Veldafrastering 

Veldverlichting 

Verhardingen binnen en buiten hekwerk 

Verhardingen binnen en buiten hekwerk 

Gemeente Delft 
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Aloemene informatie kwaliteitsbe.alin. 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Onderzoekinformatie 

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities Droog, 10 °C, weinig wind 

Kerkpolder 	te Delft 

Fullspeed 

veld 47a 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 13,13 voldoet 9-jan 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,94 voidoet 0,95 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 44,4 voldoet niet 47 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 3,0 geen norm 5 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 46,9 geen norm 39 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,3 voldoet 33 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 30 36 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 43 	 46 -3 +/- 10 Nm voidoet 

Stroefheid 40 	 41 -1 +1- 10 % voidoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinq  

Uit de metingen kan worden opgemaakt dat het veld vrij hard is. De schokabsorptie valt buiten de gebruiksnorm. 
Het prikken van de infilldikte was moeilijk uitvoerbaar door een compacte laag infillmateriaal. Mogelijk wordt het 
veld niet of nauwelijks gedecompacteerd met een eg. De vezel begint in de doelgebieden al behoorlijk te 
verslijten. Vlakheid van het veld is goed. Gelet op het aanlegjaar van het veld is de kwaliteit matig te noemen. De 
infill is matig gemiddeld 6 mm onder de aanlegwaarde. 
Met onderhoud (decompacteren en aanvullen van de infill) dient de kwaliteit verbeterd te worden. Tevens wordt 
aanbevolen de infill te optimaliseren door het bijbrengen van 5 tot 6 mm sbr 
Gelet op de huidige slijtage en het gebruik wordt renovatie in uiterlijk 2020 aanbevolen. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen BA6- • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 
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Biizonderheden 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill, lijnmaat 45x55, oppervlakte 2.891 m2 

AH Vrij, Groen, Grond en Infra 

Soccerpro MG Diamond PU 10S 15P 

2011 constructie uit 2000 

cm 

cm 

cm 

cm 

Overzicht van de uitqevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen ? 

Schoonmaken voor bewerking 16 

Borstelen met driehoeksborstel 5 

Decompacteren met wiedeg 17 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch ? 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 5 

Diepreinigen middels opnemen infill ? 

Diepreinigen middels water - 

Kleine reparaties 12 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft BAS••• 
-4111111.11/4p___ Begeklding 
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ingang veld 47 

1 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 30 55 Goed 

2 29 55 Matig 

3 36 55 Voldoende 

4 32 55 Voldoende 

5 

6 

7 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
Sportterrrin, 
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Gemeente Delft Bv6 S••• 
-.41111111111111p Beye 

en tidying 
Spernerremen 

VLAKHEID 

Voldoende. Er zijn lichte glooiingen waarneembaar. 

CONDITIE 

Algehele conditie is matig. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform. Verdeling van infill kan worden verbeterd. 

BELIJNING 

Aanwezig zonder cirkels. Geen bijzonderheden. 

VERVUILING 

Vrijwel geen vervuiling aanwezig. 

NADEN 

Geen naden zichtbaar. 

VEZELS 

De vezel is nog in goede staat behalve in de doelgebieden. Hier is de vezel "al" gekroesd en gespleten. 

INSTROOIMATERIAAL 

Voldoende aanwezig behalve in de doelgebieden. Deze dienen wat aangevuld to worden. 

HEKWERK 

Hekwerken zijn van redelijke kwaliteit. Het ijzerdraad van het leunhekwerk bevat scherpe punten. 

VELDINRICHTING 

Er staan twee losse trainingsdoelen op het veldje. 
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DOELEN 
Type/ merk 2 jeugddoelen 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 2 losse doelen. 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

weerszijde, leverancier onbekend 
Lengte 70 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Onderzijde van het gaas hangt los. Hekwerk bevat scherpe punten. 

Voorstel vervanging Herstellen op korte termijn. Vervangen bij renovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft BAS• 
I I I  1 11 lkselelding 

AdvIrs 
Sporlierreinex 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk Lengte 60 meter 

Hoogte 2 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 1 	 4,0 m 	 X 

Bijzonderheden Tevens terreinafrastering. 

Voorstel vervanging 15-20 jaar 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Tevens terreinafrastering 
Lengte 60 meter 

Hoogte 1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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VELDVERLICHTING 

Type/ merk onbekend 

Aantal masten 4 stuks Aantal armaturen 4 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers Opsluitband 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x x 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij renovatie vervangen 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

30x30 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen Buitenzijde van het veld niet opgenomen in de rapportage 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft ...„,,B•f6- • 
&Wielding 
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Ontwaterin • 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samengesteld Niet samengesteld 

Draindiepte ? cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig Niet aanwezig . onder in zandcunet 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen ? 

Kwaliteit hoofddrain ? 

Kwaliteit putten ? 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+gemaal nvt/onbekend/anders 

x 

Opmerkingen: 	Drainage van 2000. Wel aanwezig, maar niet gevonden. Aileen uitlaat in de watergang. 
is opgenomen op tekening SB-2510-3000-00. Drainage 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Veld ligt voldoende vlak. Geen oneffenheden aangetroffen. 

Gemeente Delft 13../S" 
-41.111111iir OrglclAinR 
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594 

30 mm Gemiddelde infill 

meting meting 

1 24 19 25 

2 29 20 25 

3 28 21 

4 28 22 

5 25 23 

6 34 24 

7 30 25 

8 31 26 

9 35 27 

10 32 28 

11 31 29 

12 35 30 

13 34 31 

14 34 32 

15 33 33 

16 23 34 

17 30 35 

18 28 

Totaal 544 50 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
Infill onvoldoende vlak verdeeld. De infill is aan de dunne kant. Voorstel 5 mm infill bijbrengen. 

Gemeente Delft '111111111111111y_ , em•kidow 
Adw“ 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemeente Delft 13./6••• 
'111.111111111 Beye 

en Ad,. 
Verner-Ma 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 13,60 12,30 11,50 13,80 m 

Meting 2 12,80 11,00 13,40 12,40 m 

Meting 3 11,20 11,40 12,40 13,20 m 

Meting 4 11,00 15,20 16,30 14,40 m 

Meting 5 12,30 14,30 13,80 16,30 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

12,18 12,84 13,48 14,02 0,00 0,00 0,00 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,90 0,90 0,92 0,95 m 

Meting 2 0,90 0,92 0,90 0,90 m 

Meting 3 0,92 0,98 0,92 0,92 m 

Meting 4 0,98 1,00 0,92 0,96 m 

Meting 5 0,98 1,00 0,95 0,90 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,94 0,96 0,92 0,93 0,00 0,00 0,00 m 



SCHOKABSORPTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 49 49 48 48 % 

Meting 2 45 46 45 44 % 

Meting 3 44 45 44 42 oh 

Gem. SCHOKABSORPTIE 44,50 45,50 44,50 43,00 0,00 0,00 0,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 4 5 3 3 mm 

Meting 2 3 4 3 2 mm 

Meting 3 3 4 3 2 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

3,00 4,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 43 42 43 42 % 

Meting 2 45 44 47 47 % 

Meting 3 48 46 49 49  

Gem. ENERGIERESTITUTIE 46,50 45,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 44,38 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 3,00 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 46,88 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 41 41 40,67 Nm 

Meetlocatie 2 40 40 41 40,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 40 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 4 39 41 41 40,33 Nm 

Meetlocatie 5 0,00 Nm 

Meetlocatie 6 0,00 Nm 

Meetlocatie 7 0,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,33 Nm 

Gemeente Delft 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

B-.A6••• 
• AtrvIrs 

Spvaremine 

Gemeente Delft 

Algemene informatie Icwaliteitsbe•alm 
Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Tanthof 	 te Delft 

Vitesse Delft 

veld 62 

Onderzoekinformatie 

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities Bewolkt met of en toe een stevige bui 

woensdag 13 januari 2016 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2016 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,3 10,61 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,98 0,94 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 45,1 42,2 voldoet niet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 4,8 4,1 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 48,3 49,9 geen norm 20-50 	 % 

Stroefbeid torsie 40,2 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 35 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 46 	 37 9,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 	 35,67 6,3 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinq 

Uit de visuele beoordeling en de metingen kan worden opgemaakt dat het veld qua vlakheid, balrol, balstuit en 
torsie nog voldoet aan de gestelde gebruiksnorm van de KNVB. De schokabsorptie is laag en voldoet niet meer 
aan de gestelde waarden in de gebruiksnorm, waardoor het veld door spelers als hard kan worden ervaren. 
Aangezien er op het veld erg veel los rubber aanwezig is, is het geen optie om extra rubber aan te brengen om zo 
de schokabsorptie te verbeteren. Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2017 
zoals na de metingen in 2012 al is aangegeven. Tijdens onderhoud het veld goed schoon houden (ook de 
randen) en regelmatig het veld decompacteren door bewerking met wiedeg speciaal voor kunstgras. De wiedeg 
blijven inzetten bij het dagelijks onderhoud voor dit veld.Tijdens het onderhoud ook de stippen en doelgebieden 
aanvullen. De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 	 B.A•s••• 
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Spartrerreirgen 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill, 7.776 m2 

Grontmij Nederland BV 

GM Floor Voetbal PE473 

2005 

kunstgras + vulling 0 - 3,9 cm 

zand/stabiliteit/rubber 3,9 - 11,4 cm 

onderbouwdrainzand 11,4 - 42,4 cm 

cm 

Biizonderheden  
Op en rondom het veld is veel rubber aanwezig. De hopen rubber in de hoeken tijdens het onderhoud over het 
veld verdelen. Rubber en slijtagemateriaal dat van het veld is verwijderd en in de groenstrook ligt, opruimen om 
verspreiding over het park en in de omgeving to voorkomen. 

Overzicht van de uitqevoerde metinqen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 40 x 

Schoonmaken voor bewerking 12 x 

Borstelen met driehoeksborstel 12 x 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 6 x 

Diepreinigen middels opnemen infill 1 x 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties indien nodig x 

Bijzonderheden 
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kantine 

veld 1 

Meetlocaties Gem. Inc!!! in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 39 45 matig/voldoende 

2 35 44 matig 

3 37 45 matig/voldoende 

4 35 45 matig/voldoende 

5 36 45 matig/voldoende 

6 35 45 matig/voldoende 

7 34 43 matig 

Bijzonderheden De slijtage in de doelgebieden is groter dan in de rest van het veld. 

Gemeente Delft 
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Spariferreirten 

VLAKHEID 

De vlakheid van het veld is goed. In de hoeken van het veld zijn hopen rubber aanwezig die ervoor zorgen dat het 
veld in de hoeken niet vlak is. 

CONDITIE 

Het veld heeft een zwarte uitstraling en er is behoorlijk veel rubber aanwezig. 

UNIFORMITEIT 

De slijtage van het veld is redelijk uniform. In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder 
gespleten en gekroesd dan in de zij- en uitloopstroken. 

BELIJNING 

Senioren belijning (wit). 

VERVUILING 

Op en rondom het veld is geen zwerfvuil aangetroffen. In de randen van het veld is wel veel vervuiling van blad, 
takken en andere organische vervuiling aanwezig. In de randen is mos en onkruidengroei aanwezig. 

NADEN 

Er zijn geen losse naden aangetroffen. 

VEZELS 

In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder gespleten en gekroesd dan in de zij- en 
uitloopstroken. 

INSTROOIMATERIAAL 

Het veld heeft een zwarte uitstraling en er is behoorlijk veel rubber aanwezig. In de hoeken liggen hopen met 
rubber en net buiten het veld is ook een berg rubber aanwezig die tijdens het onderhoud van het veld is gehaald. 
De penaltystippen zijn uitgespeeld. Hier is minder rubber aanwezig. 

HEKWERK 

Van het leunhekwerk aan de zijde van de kantine zit een gedeelte van de bovenbuis en een gedeelte van het 
dubbelstaafmat los. De netten in de ballenvangers zijn slecht. Er zitten gaten in. 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen, 2 gemetselde dug-outs, 8 lichtmasten met 8 armaturen, 4 van de lichtmasten worden in 
combinatie met veld 61 gebruikt. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel seniorendoel) (P-model) 2 stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X X 

Opmerkingen Grondbeugel is krom. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 205 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net X 

Bijzonderheden In de ballenvangernetten zitten gaten. Groen gecoat. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie. Vervangen bij 2de veldrenovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 155 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 3 	1,25 x 2,00 m 	 X 

Werkpoorten 2 	4,00 x 1,00 m 	 X 

Bijzonderheden 
Dubbelstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. 
Een gedeelte dubbelstaafmat + een gedeelte bovenbuis zit los. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, vervangen bij 2de veldrenovatie 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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Type/ merk Gemetselde dug-out 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X 

Opmerkingen Ballenvanger is om de dug-out heen gebouwd. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Onbekend 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 8 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
Naar verwachting alleen geschikt als trainingsverlich 
met veld 61, armaturen zijn op de masten van veld 61 
Bij eerstvolgende renovatie armaturen controleren/vervangen. 

ing, 4 van de masten in combinatie 
gemonteerd. 

Voorstel vervanging le renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Binnen zijde afrastering staat een 10x20x100 opsluitband. Onder het hekwerk is een 
strekse klinker aangebracht. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten le renovatie vervangen 	2e renovatie 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

13-01-2016 
	

7 van 13 



Gemeente Delft WA:S••• 
-.4111111111111P firgeleiding 

Ad*. 
SpoMerref 

Ontwaterinq 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig x Niet aanwezig Samenges 	x Niet samengesteld 

Draindiepte cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	80 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig Niet aanwezig ,k Onder in cunet 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

x 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen x 

Kwaliteit hoofddrain x 

Kwaliteit putten x 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

x 

Opmerkingen: 	Info tekening IB-2600-3000-00 d.d. 15-02-2013. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Vlakheid en hoogteligging van het veld is goed. De penaltystippen zijn uitgespeeld. 
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35 Gemiddelde infill 

meting meting 

1 37 19 34 

2 36 20 35 

3 30 21 39 

4 36 22 34 

5 37 23 34 

6 37 24 35 

7 36 25 33 

8 37 26 33 

9 37 27 35 

10 36 28 32 

11 39 29 33 

12 36 30 35 

13 35 31 35 

14 36 32 32 

15 42 33 30 

16 33 34 35 

17 35 35 35 

18 37 

Totaal 652 579 

1231 

mm  

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
In het veld is gemiddeld nog 34 mm infillmateriaal aanwezig. In 2012 was dit gemiddeld 35 mm. 
In de doelgebieden en middenstrook is minder infillmateriaal aanwezig dan in de hoeken en zijuitlopen van het 
veld. 

Gemeente Delft 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

10,61 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,94 m 

Gemeente Delft B•A•S• • • 
'411140ft 

en Ad.., 
Sp rrrrr 'wine 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 9,55 9,25 10,55 9,05 9,25 9,05 10,45 m 

Meting 2 8,15 9,75 8,50 8,25 10,90 6,95 8,30 m 

Meting 3 10,00 10,85 12,05 13,30 13,55 15,40 8,05 m 

Meting 4 10,50 12,00 13,25 13,40 12,85 14,40 13,40 m 

Meting 5 7,65 10,25 10,30 11,55 10,10 7,10 13,30 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

9,17 10,42 10,93 11,11 11,33 10,58 10,70 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,95 0,94 0,94 0,93 0,94 0,95 0,93 m 

Meting 2 0,91 0,93 1,01 0,92 0,95 0,97 0,95 m 

Meting 3 0,87 0,92 0,92 0,92 0,95 0,98 1,01 m 

Meting 4 0,93 0,88 0,94 0,93 0,93 0,96 0,93 m 

Meting 5 0,92 0,92 1,02 0,95 1,00 0,94 0,97 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,92 0,92 0,97 0,93 0,95 0,96 0,96 m 
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Gemeente Delft 
lit-gelcidirw 

Spnrlurreine 

SCHOKABSORPTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 48 47 50 47 48 43 43 % 

Meting 2 45 44 46 43 44 40 38 % 

Meting 3 43 41 46 42 45 38 36 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 44,00 42,50 46,00 42,50 44,50 39,00 37,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 5 5 6 5 5 4 4 mm 

Meting 2 4 4 5 4 5 4 3 mm 

Meting 3 4 4 5 4 5 3 3 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 3,50 3,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 41 41 42 42 43 47 47 % 

Meting 2 45 47 45 48 48 53 55 % 

Meting 3 47 52 47 49 47 56 59  % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 46,00 49,50 46,00 48,50 47,50 54,50 57,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 42,21 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,07 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 49,86 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 
Meetlocatie 1 40 42 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 2 41 41 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 3 40 41 41 40,67 Nm 

Meetlocatie 4 38 34 35 35,67 Nm 

Meetlocatie 5 41 39 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 42 41 41 41,33 Nm 

Meetlocatie 7 43 43 40 42,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,24 Nm 
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Gemeente Delft BAS••- -set•it, 
Sporiferreine 

Foto's 
	

Toelichting 

Dug-outs 

Leunhekwerk + ballenvanger 

Werkpoorten 

Looppoorten 

Overzicht van het veld 
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Rubber in de hoeken 

Rubber in de groenstrook 

Vervuiling in de randen en uitloopstrook 

Senioren doelen met kromme grondbeugel 

Betonband 10x20x100 cm + strekse klinker 

Toelichting 

ELI:ft-Wm 

Foto's 

Gemeente Delft B•AS• • • -oft. He,'riding 
en :LAI. 
Spnr„rrrtmrn  
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Aluemene informatie kwaliteitsbe •ahn • 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Tanthof 
	

te Delft 

DES Delft 

veld 65 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

woensdag 13 januari 2016 

 

Bewolkt met of een toe een stevige bui 

Samenvattinq qemiddelde metinqen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2016 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC•NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,59 10,42 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,91 0,85 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 47,25 43,8 voldoet niet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 4,92 4,4 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 46,83 47,3 geen norm 20-50  	cyo 

Stroefheid torsie 40,5 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 36 Mrn 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 47,5 	 39,5 8,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 	 37,67 4,3 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling 

Uit de visuele beoordeling en de metingen kan worden opgemaakt dat het veld qua vlakheid, balrol, balstuit en 
torsie nog voldoet aan de gestelde gebruiksnorm van de KNVB. De schokabsorptie is laag en voldoet niet meer 
aan de gestelde waarden in de gebruiksnorm, waardoor het veld door spelers als hard kan worden ervaren. 
Aangezien er op het veld veel rubber aanwezig is, is het geen optie om extra rubber aan te brengen om zo de 
schokabsorptie te verbeteren. Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2017 zoals 
na de metingen in 2012 al is aangegeven. Tijdens onderhoud het veld goed schoon houden (ook de randen) en 
regelmatig het veld decompacteren door bewerking met wiedeg speciaal voor kunstgras. De wiedeg blijven 
inzetten bij het dagelijks onderhoud voor dit veld. Tijdens het onderhoud de stippen en doelgebieden aanvullen. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
&AS* • • 

-411111811.,, Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft 
	 BAS— 

en Adsies 
Sporn erresne 
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Gemeente Delft _a..B•AS• • • 
-411,  	&gadding 

rn  &b id 
Sporlierrrine 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

Grontmij/ DOMO Zele N.V. 

DOMO Zele - Vario Slide C2F 

2005 

kunstgras + infillmateriaal 0 - 3,5 cm cm 

ketelzand/rubber 3,5 - 10,8 cm cm 

onderbouwdrainzand 10,8 - 43,8 cm cm 

cm 

Bijzonderheden  
Langs de opsluitband is de kunstgrasmat bijna overal weggezakt, waardoor op de overgang van kunstgras naar 
verharding sprake is van drempelvorming. Dat is niet toegestaan. 

Overzicht van de uitqevoerde metinqen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 40 x 

Schoonmaken voor bewerking 12 x 

Borstelen met driehoeksborstel 12 x 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 6 x 

Diepreinigen middels opnemen infill 1 x 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties indien nodig x 

Bijzonderheden 
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kantine veld 66 

moestuinen 

woonwijk 

Gemeente Delft BAS••• 
-41.41111p ow icidin  

rn Adria, 
Sporitcrreine r 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 39 45 voldoende 

2 27 42 matig 

3 35 45 matig/voldoende 

4 35 45 matig/voldoende 

5 35 45 voldoende 

6 35 45 voldoende 

7 30 42 matig 

Bijzonderheden 
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De vlakheid van het speelveld is voldoende. Onder de rij zijn wel wat lichte glooiingen in het veld aanwezig. Hierbij 
is geen sprake van drempelvorming. Op de overgang van kunstgras naar de betonband is wel sprake van 
drempelvorming omdat de kunstgrasmat langs de band is weggezakt. 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. 

De slijtage van het veld is redelijk uniform. In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder 
gespleten en gekroesd dan in de zij- en uitloopstroken. 

Seniorenbelijning (wit). 

Op en rondom het veld is geen zwerfvuil aangetroffen. In de randen van het veld is wel vervuiling van blad, takken 
en andere organische vervuiling aanwezig. In de randen is behoorlijk veel mos en onkruidengroei aanwezig. 

Enkele naden zijn goed zichtbaar. Deze naden wijken niet. In het veld zijn op de overgang van belijning naar 
kunstgras enkele losse naden aangetroffen die hersteld moeten worden. 

In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder gespleten en gekroesd dan in de zij- en 
uitloopstroken. 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. Op het veld is behoorlijk veel rubber aanwezig. De penaltystippen zijn 
uitgespeeld (10 mm). Hier is minder rubber aanwezig. 

De netten in de ballenvangers zijn slecht. Er zitten gaten in. In de bovenbuis van het leunhekwerk zit een deuk. 
De ballenvanger aan de zijde van de moestuinen staat scheef. 

VLAKHEID 

CONDITIE 

UNIFORMITEIT 

BELIJNING 

VERVUILING 

NADEN 

VEZELS 

INSTROOIMATERIAAL 

HEKWERK 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen, 6 lichtmasten met 8 armaturen. 3 van de lichtmasten worden in combinatie met veld 66 
gebruikt. 

Gemeente Delft 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel seniorendoel) (P-model) (2 stuks) 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Kwaliteit van de netten is slecht. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 160 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
3m 2m X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Staafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. Groen gecoat. Bevestiging staafmat met 
kunststof blokjes. Ballenvanger aan de lange zijde staat scheef. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, incl. verwijderen stekeinden. Vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 200 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,25 x 2,00 m 	 X 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 
Dubbelstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. 
Een bovenbuis van het leunhekwerk is krom. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, incl. verwijderen stekeinden. Vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Onbekend 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 8 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
naar verwachting alleen geschikt als trainingsverlicht 
veld 66. Bij eerst volgende renovatie armaturen controleren. 

ng, 3 van de masten in combinatie met 

Voorstel vervanging le renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels beton plaat klinkers opsluitband 

X X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Binnen zijde afrastering staat een 10x20x100 opsluitband. Onder het hekwerk is een 
strekse klinker aangebracht. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten 1e renovatie vervangen 	2e renovatie 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
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Ontwaterin. 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig x Niet aanwezig * Samenges 	x Niet samengesteld * 

Draindiepte cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	80-100 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig x Niet aanwezig * Tot 	 cunet cm -/- maaiveld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

x 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen x 

Kwaliteit hoofddrain 

Kwaliteit putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

Opmerkincien: 	Tussen de velden 63 en 65 zie tekening IB-2600-3000-00. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
In de lengterichting is onder de rij spoorvorming zichtbaar. Op enkele locaties is de spoorvorming meer dan 7 
mm. Rondom het veld is de kunstgrasmat langs de betonband verzakt. Op diverse locaties is sprake van 
drempelvorming. 

Gemeente Delft 13•AS••- --ftsomp Negairiding 

Sporitnreirre 
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meting meting 

1 37 19 37 

2 35 20 37 

3 28 21 37 

4 36 22 35 

5 34 23 34 

6 36 24 37 

7 35 25 37 

8 31 26 37 

9 35 27 35 

10 38 28 34 

11 37 29 37 

12 35 30 39 

13 34 31 38 

14 35 32 38 

15 37 33 28 

16 37 34 35 

17 35 35 38 

18 35 

Totaal 630 613 

1243 

Gemiddelde infill 36 mm 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
In het veld is gemiddeld nog 35 mm infillmateriaal aanwezig. In 2012 was dit gemiddeld ook 35 mm. 
In de doelgebieden en middenstrook is minder infillmateriaal aanwezig dan in de hoeken en zijuitlopen van het 
veld. 

Gemeente Delft 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

10,42 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,85 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,25 11,85 9,05 9,65 9,90 10,60 10,25 

Meting 2 8,90 9,65 9,20 8,00 9,50 10,35 9,75 

Meting 3 6,95 9,85 10,20 10,25 9,95 8,30 11,25 

Meting 4 10,70 12,60 12,65 11,45 11,80 12,55 11,80 

Meting 5 11,15 12,15 10,35 10,70 9,60 10,75 12,65 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

9,59 11,22 10,29 10,01 10,15 10,51 11,14 m 

BALSTUIT 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 0,83 0,85 0,78 0,84 0,87 0,85 m 

Meting 2 0,90 0,84 0,86 0,82 0,86 0,86 0,86 m 

Meting 3 0,82 0,85 0,85 0,85 0,83 0,85 0,87 m 

Meting 4 0,81 0,87 0,86 0,80 0,86 0,84 0,82 m 

Meting 5 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,85 0,85 0,86 0,82 0,85 0,85 0,85 m 

Gemeente Delft B•A•S••• 
Segel eldi 
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SCHOKABSORPTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 53 41 49 49 50 49 44 % 

Meting 2 48 40 45 45 46 46 41 % 

Meting 3 47 39 43 44 45 44 40 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 47,50 39,50 44,00 44,50 45,50 45,00 40,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 4 5 5 5 5 5 mm 

Meting 2 5 3 5 5 5 5 4 mm 

Meting 3 5 3 4 4 5 4 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,00 3,00 4,50 4,50 5,00 4,50 4,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 37 51 38 42 41 42 46 % 

Meting 2 42 49 45 46 46 46 49 % 

Meting 3 45 49 48 48 48 48 53 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 43,50 49,00 46,50 47,00 47,00 47,00 51,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 43,79 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,36 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 47,29 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 41 38 41 40,00 Nm 

Meetlocatie 2 42 36 38 38,67 Nm 

Meetlocatie 3 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 4 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 5 42 40 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 6 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 7 35 36 42 37,67 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,48 Nm 

Gemeente Delft 13•AS•  • • 
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Foto's Toelichting 

Leunhekwerk + ballenvangers 

Looppoort in de ballenvanger 

Seniorendoel 

Kapot net seniorendoel 

Vervuiling in de randen van het kunstgrasveld 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Tanthof te Delft 

KFC'71 

 

veld 66 

 

Algemene informatie kwaliteitsbe • alin • 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

woensdag 13 januari 2016 

 

Bewolkt met of een toe een stevige bui 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2016 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,7 11,03 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,92 0,82 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 44,4 42,9 voldoet niet 55-70 45-70 'Yo 

Verticale deformatie (VD) 5,1 4,2 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 49,8 49,9 geen norm 20-50  	ok 

Stroefheid torsie 40,8 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 34 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 47,5 	 36 11,5 +/- 10% voldoet niet 

Stroefheid 42,33 	 37 5,3 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling  

Uit de visuele beoordeling en de metingen kan worden opgemaakt dat het veld qua vlakheid, balrol, balstuit en 
torsie nog voldoet aan de gestelde gebruiksnorm van de KNVB. De schokabsorptie is laag en voldoet niet meer 
aan de gestelde waarden in de gebruiksnorm, waardoor het veld door spelers als hard kan worden ervaren. 
Daarnaast is er een groot verschil in de meetresultaten van de schokabsorptie, waardoor deze ook qua 
uniformiteit niet meer voldoet. Aangezien er op het veld veel rubber aanwezig is, is het geen optie om extra 
rubber aan te brengen om zo de schokabsorptie te verbeteren. Geadviseerd wordt rekening te houden met 
vervanging van dit veld in 2017 zoals na de metingen in 2012 al is aangegeven. Tijdens onderhoud het veld goed 
schoon houden (ook de randen) en regelmatig het veld decompacteren door bewerking met wiedeg speciaal 
voor kunstgras. De wiedeg blijven inzetten bij het dagelijks onderhoud voor dit veld. Tijdens het onderhoud de 
stippen en doelqebieden aanvullen. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen B•A•S• • • 
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Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 7.776 m2 

Grontmij Nederland BV 

GM Floor Voetbal PE473 

2005 

kunstgras + infillmateriaal 0 - 3,4 cm cm 

ketelzand/rubber 3,4 - 10,9 cm 

onderbouwdrainzand 10,9 - 42,90 cm 

cm 

Bijzonderheden 
Langs de opsluitband is de kunstgrasmat bijna overal weggezakt, waardoor op de overgang van kunstgras naar 
verharding sprake is van drempelvorming en dat is niet toegestaan. 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 40 x 

Schoonmaken voor bewerking 12 x 

Borstelen met driehoeksborstel 12 x 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 6 x 

Diepreinigen middels opnemen infill 1 x 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties indien nodig x 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
	

BAS• • • 
err Advin, 
Sporlterreim, 

13-01-2016 
	

2 van 13 



kantine park 

woonwijk 

veld 65 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 35 45 voldoende 

2 	 31 43 matig 

3 35 45 matig/voldoende 

4 34 	 45 matig/voldoende 

5 	 35 	 45 voldoende 

6 	 35 45 voldoende 

7 	 30 43 matig 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft BAS• 
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rn elthic, 
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VLAKHEID 

De vlakheid van het speelveld is voldoende. Onder de rij zijn wel wat lichte glooiingen in het veld aanwezig. Hierbij 
is geen sprake van drempelvorming. Op de overgang van kunstgras naar de betonband is wel sprake van 
drempelvorming omdat de kunstgrasmat langs de band is weggezakt. 

CONDITIE 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. 

UNIFORMITEIT 

De slijtage van het veld is redelijk uniform. In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels lets verder 
gespleten en gekroesd dan in de zij- en uitloopstroken. 

BELIJNING 

Seniorenbelijning (wit). 

VERVUILING 

Op en rondom het veld is geen zwerfvuil aangetroffen. In de randen van het veld is wel vervuiling van blad, takken 
en andere organische vervuiling aanwezig. In de randen is behoorlijk veel mos en onkruidengroei aanwezig. 

NADEN 

Enkele naden zijn goed zichtbaar. Deze naden wijken niet. In het veld zijn op de overgang van belijning naar 
kunstgras enkele losse naden aangetroffen die moeten worden hersteld. 

VEZELS 

In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels lets verder gespleten en gekroesd dan in de zij- en 
uitloopstroken. 

INSTROOIMATERIAAL 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. Op het veld is behoorlijk veel rubber aanwezig. De penaltystippen zijn 
uitgespeeld (10 mm). Hier is minder rubber aanwezig. 

HEKWERK 

Van het leunhekwerk aan de zijde van de kantine is een gedeelte van de bovenbuis verzakt/krom. De netten in de 
ballenvangers zijn slecht. Er zitten gaten in. 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen, 6 lichtmasten met 8 armaturen, 3 van de lichtmasten worden in combinatie met veld 65 
gebruikt. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) (P-model) (2 stuks) 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Kwaliteit van de netten is slecht. Grondbeugel is krom. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 50 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
3m 2m X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Sstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. Groen gecoat. Bevestiging staafmat 
met kunststof blokjes. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Onbekend 
Lengte 110 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

bovenste 4m 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net X 

Bijzonderheden Gegalvaniseerd, ballenvanger staat scheef. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

Gemeente Delft 
	 WM- 

Sparrierreinen 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 204 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,25 x 1,00 m 	 X 

Werkpoorten 1 	 4,00 x 1,00 m 	 X 

Bijzonderheden 
Dubbelstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. 
Een gedeelte van de bovenbuis is verzakt. Poorten in combinatie met veld 65. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

13-01-2016 
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DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Onbekend 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 8 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
Naar verwachting alleen geschikt als trainingsverlichting, 3 van de masten in combinatie 
met veld 65. Bij eerstvolgende renovatie armaturen controleren. 

Voorstel vervanging le renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Binnen zijde afrastering staat een 10x20x100 opsluitband. Onder het hekwerk is een 
strekse klinker aangebracht. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten 1e renovatie vervangen 	2e renovatie 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Pad tussen veld 65 en veld 66 1,05 m breed x 110 m. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten le renovatie vervangen 	2e renovatie 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 
Spornerreine 
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Ontwaterin. 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig x Niet aanwezig * Samenges 	x Niet samengesteld * 

Draindiepte cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	80-100 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig x Niet aanwezig * Tot 	 cunet cm -/- maaiveld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

x 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen x 

Kwaliteit hoofddrain 

Kwaliteit putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

Opmerkingen: 	Hoofddrain: tussen de velden 64 en 66 zie tekening IB-2600-3000-00. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
In de lengterichting is onder de rij spoorvorming zichtbaar. Op enkele locaties is de spoorvorming meer dan 7 
mm. Rondom het veld is de kunstgrasmat langs de betonband verzakt. Op diverse locaties is sprake van 
dremoelvormino. 
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34 mm Gemiddelde infill 

meting meting 

1 33 19 32 

2 33 20 35 

3 27 21 35 

4 33 22 33 

5 32 23 33 

6 35 24 34 

7 32 25 35 

8 32 26 35 

9 32 27 35 

10 34 28 30 

11 35 29 36 

12 33 30 37 

13 33 31 38 

14 35 32 38 

15 32 33 28 

16 33 34 36 

17 34 35 36 

18 34 

Totaal 592 586 

1178 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
In het veld is gemiddeld nog 33,65 mm infillmateriaal aanwezig. In 2012 was dit gemiddeld 35 mm. 
In de doelgebieden en middenstrook is minder infillmateriaal aanwezig dan in de hoeken en zijuitlopen van het 
veld. 

Gemeente Delft 	
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

11,03 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,82 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 11,30 11,80 12,75 11,70 10,70 8,45 9,50 m 

Meting 2 9,65 11,30 9,80 10,00 11,00 8,85 7,70 m 

Meting 3 8,30 9,00 7,65 8,55 12,90 13,00 11,50 m 

Meting 4 10,05 10,80 10,25 11,50 11,15 13,55 13,95 m 

Meting 5 11,90 13,60 14,40 13,80 10,85 11,65 13,25 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,24 11,30 10,97 11,11 11,32 11,10 11,18 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 0,92 0,85 0,82 0,83 0,79 0,82 m 

Meting 2 0,87 0,83 0,86 0,80 0,78 0,75 0,80 m 

Meting 3 0,90 0,88 0,90 0,81 0,82 0,74 0,80 m 

Meting 4 0,84 0,85 0,82 0,83 0,80 0,74 0,82 m 

Meting 5 0,78 0,84 0,81 0,82 0,82 0,76 0,77 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,85 0,86 0,85 0,82 0,81 0,76 0,80 m 

Gemeente Delft &AS-- -0010.1., Bevleidinx 
Advirs 
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SCHOKABSORPTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 48 49 47 47 53 48 41 % 

Meting 2 43 45 43 44 48 45 37 % 

Meting 3 42 43 43 42 47 44 35 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 42,50 44,00 43,00 43,00 47,50 44,50 36,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 6 5 5 6 5 4 mm 

Meting 2 4 5 4 4 5 5 3 mm 

Meting 3 4 4 4 4 5 5 3 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

4,00 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 42 39 44 45 39 46 51 ok 

Meting 2 49 45 49 49 45 49 58 % 

Meting 3 50 48 50 50 47 49 61 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 49,50 46,50 49,50 49,50 46,00 49,00 59,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 42,93 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,21 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 49,93 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 
Meetlocatie 1 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 2 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 3 41 42 42 41,67 Nm 

Meetlocatie 4 38 41 42 40,33 Nm 

Meetlocatie 5 41 41 38 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 42 43 42 42,33 Nm 

Meetlocatie 7 38 35 38 37,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,76 Nm 

Gemeente Delft 
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Foto's 

Leunhekwerk + ballenvangers 

Toelichting 

Werkpoort in combinatie met veld 65 

Looppoort in combinatie met veld 65 

Ballenvanger (extra) 

Seniorendoelen met kromme grondbeugel 

Gemeente Delft B•ikS• • • -1144fti. &wielding 
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Foto's 
	

Toelichting 

Betonband 10x20x100cm + strekse klinker 

Tegelpad 30x30 tussen veld 66 en veld 65 

Gemeente Delft B•i,S••• 
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Bijlage III Algemene informatie beheer en onderhoud sportterreinen 2016 

1. 	Onderhoud sportpark vanaf de poort tot de middenstip 
De sportparken in Nederland moeten onder vrijwel alle omstandigheden inzetbaar zijn. De 
velden zijn aangelegd en worden onderhouden ten dienste van duizenden sporters die onder 
alle weersomstandigheden willen trainen of wedstrijden spelen. De velden moeten dus veilig 
en vlak zijn en aan de sporttechnische eisen voldoen, die aan de accommodatie gesteld 
worden. 
Beheer en onderhoud van sportparken is maatwerk en dient door deskundigen te worden 
uitgevoerd. Door kennis en praktijkervaring in combinatie met onderzoek is de deskundige 
beheerder steeds beter in staat die maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de sporter kan 
sporten. 

In deze bijlage wordt ingegaan op het uit te voeren onderhoud op sportparken vanaf de poort 
tot de middenstip. Hiermee hopen wij een praktische ondersteuning te geven aan de 
terreinmeester, de verantwoordelijke voor het onderhoud op een sportpark. Zowel het 
onderhoud van grassportvelden als van kunstgrasvelden komt aan bod, waarbij de diverse 
maatregelen uitvoerig worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan op het onderhoud van 
verhardingen, hekwerken en de overige inrichting van de sportterreinen zoals veldverlichting, 
doelen en dug-outs. Ook het onderhoud van diverse soorten beplantingen en de 
watergangen wordt besproken. Dit document dient als algemene handleiding voor al het 
onderhoud op een sportpark en is gericht op allerhande sportconstructies. Het kan derhalve 
gebruikt worden als een visie op het uitvoeren van het onderhoud bij een beheerplan. In een 
jaarplanning is de periode aangeduid, waarin het onderhoud normalerwijs dient te worden 
uitgevoerd. In deze planning is ook de gemiddelde frequentie van de diverse bewerkingen 
per jaar opgenomen. 
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2. Onderhoud grassportvelden 
De werkzaamheden die uitgevoerd worden om de kwaliteit van een grassportveld in stand te 
houden, zijn meestal seizoensgebonden. Afhankelijk van het groei- en bespelingseizoen 
moeten specifieke maatregelen en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. 
Onderhoudmaatregelen dienen zich toe te spitsen op dat het sportveld vlak is en voldoende 
grasbezetting heeft. De KNVB vereist bijvoorbeeld 60% grasbezetting op grasvoetbalvelden, 
ook aan het einde van het seizoen. Het veld moet veilig zijn voor de sporters en voldoen aan 
de sporttechnische eigenschappen die worden gesteld. De Iaatste jaren is het door verkeerd 
beheer en/of door overbespeling op een aantal locaties moeilijk geweest aan de gewenste 
veiligheid en sporttechnische eigenschappen te voldoen. Door de komst van WeTravelden 
(Wedstrijd-Trainingsvelden met als eigenschap meer bespelinguren) en m.n. kunstgras is de 
druk op natuurgrasvelden verminderd, waardoor het in veel gevallen technisch weer mogelijk 
wordt ook de grassportvelden op een beter kwaliteitsniveau te krijgen. 

De kosten voor onderhoud van grassportvelden bedragen gemiddeld € 9.000,- tot € 11.000,-
excl. BTW per veld per jaar. Dit zijn de kosten van kwalitatief goed onderhoud incl. herstel 
van speelschade (sliding trappen, vlak houden van doelgebieden e.d.) dat vaak veel 
arbeidsuren kost, excl. het onderhoud van eventueel aanwezige afrastering, 
inrichtingsmaterialen, aangrenzende verharding, beplanting e.d. 

2.1 Onderhoudmaatregelen 
Alle onderhoudmaatregelen zijn erop gericht de vlakheid van het veld, de samenstelling van 
de grasmat en de waterdoorlatendheid van de toplaag in stand te houden of, zo mogelijk, te 
verbeteren. Zijn de condities van een grassportveld dermate slecht dat door normaal 
onderhoud het niet meer mogelijk is het veld in conditie te brengen, dan is een renovatie 
noodzakelijk. Renovaties worden in deze notitie verder niet behandeld. 
Wij onderscheiden de volgende onderhoudmaatregelen die we tot het dagelijks onderhoud 
kunnen rekenen: 
- Maaien inclusief vegen, kanten maaien enz. 
- Bemesten van velden 
- Speelklaar maken en speelschade herstellen 
- Beluchten van velden 
- Wiedeggen, verticuteren en opruimen van herfstbiad 
- Slepen van velden en trainingsvelden 
- Rollen van velden 
- Onkruidbestrijding op grassportvelden 
- Bestrijding van ziekten en plagen 

Beregenen grassportvelden 
- Onderhoud drainage 
Daarnaast kennen we het grootonderhoud en het najaarsonderhoud, die we aan het eind 
van dit hoofdstuk apart behandeien. 

Maaien inclusief vegen, kanten maaien enz. 
Een goede kwaliteit van het maaiwerk is noodzakelijk voor het ontwikkelen en het in stand 
houden van de graszode. Uitgangspunt voor het maaien van de sportvelden is de toepassing 
van een kooimaaier. Indien het gras bloeit of aren heeft gevormd, zal het maaien met een 
cirkelmaaier een beter maaibeeld vertonen. 
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De gewenste maailengte bedraagt voor: 
- voetbalvelden 	35 - 40 mm 
- hockeyvelden 	25 - 30 mm 
- korfbalvelden 	35 - 40 mm 
De maaikwaliteit wordt, naast scherpe messen, in hoofdzaak bepaald door een goede 
afstelling van de machine, het juiste tijdstip van het maaien en de snelheid waarmee wordt 
gereden. 
Een goede afstelling van de maaimachine houdt in dat het gras zoveel mogelijk wordt 
afgeknipt en niet wordt afgestroopt. Het aantal wonden aan het uiteinde van de grasplant 
moet zo gering mogelijk zijn. Voornamelijk bij het Engels raaigras wordt snel duidelijk 
wanneer de machine onvoldoende scherp is door verdroogde uitgetrokken bladnerven. 
Het juiste tijdstip van maaien wordt bepaald door de groeisnelheid van het gras. Als 
vuistregel kan worden gehanteerd dat per maaibeurt niet meer dan een derde van de 
grasplant mag worden afgemaaid. Dit houdt bij een maaihoogte van circa 40 mm in dat bij 
een graslengte van circa 60 mm moet worden gemaaid. In de praktijk betekent dit dat 
gedurende het groeiseizoen 2x per week of 3x per 14 dagen moet worden gemaaid. 
Vanzelfsprekend zal de maaicapaciteit hieraan moeten kunnen voldoen. Gedurende het 
voor- en naseizoen kan veelal worden volstaan met 1 x maaien per week. Indien deze 
frequentie wordt gehandhaafd, zal dit praktisch inhouden dat de voetbal wedstrijdvelden 
gemiddeld 38 tot 45 keer per jaar worden gemaaid. Door het terugdringen van de beregening 
en de bemesting (stikstof) kan het aantal maaibeurten in de toekomst wellicht lets 
verminderen. 
De juiste snelheid bij het maaien bedraagt 4 a 5 km/uur. Vooral in de bochten moet rustig 
worden gereden, zodat het gras niet wordt afgetrokken of sporen in de toplaag ontstaan. Te 
scherp draaien dient met name tijdens vochtige omstandigheden te worden voorkomen. Ook 
het draaien in en voor doelen kan in die omstandigheden beter worden vermeden. 
Het is gewenst om afwisselend in de Iengterichting en de breedterichting te maaien. Dit heeft 
een positieve invloed op de vlakheid van het veld. 
De weersomstandigheden zijn van invloed op de frequentie en het tijdstip van het maaien. Er 
moet zoveel mogelijk naar gestreefd worden om onder droge weers- en terreinomstandig-
heden te maaien. 

De noodzaak van bijmaaien moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Het is een dure 
maatregel. Per seizoen zal onder de veldafscheidingen, rondom Iichtmasten en doelpalen 
gemiddeld 5x moeten worden bijgemaaid. Veelal gaat het gras in de uitlopen over in de 
beplantingsstroken. Dit overgangsgebied kan 2x per jaar met een bosmaaier worden 
uitgemaaid. Kanten steken wordt vrijwel niet meer toegepast, want dat is een nog duurdere 
maatregel. Het geeft echter wel een verzorgde indruk. Eventueel kan dit wel bij obstakels als 
ballenvangers, langs verharding e.d. worden toegepast, zodat met de maaimachine zonder 
probleem langs deze obstakels gemaaid kan worden. 

Een natte grasmat Iaat over het algemeen een slechter maaibeeld zien, terwijI de kans op 
opeenhoping van gras groter wordt. Ten gevolge hiervan ontstaat verstikking van de grasmat 
en de groei van schimmels. Indien door slechte omstandigheden te Iaat is gemaaid of indien 
er gemaaid is terwijI het gras erg nat was, moet er geveegd worden. 

Pagina 3 van 37 



Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
Bijlage III 

BA•S••• 
Begeleiding 
en Advies 
Spornerreinen 

Vegen: als na het maaien een fors aantal grassnippers op het veld blijven liggen, dan zal er 
geveegd moeten worden. Worden deze grasresten niet opgeruimd, dan zal er met name bij 
koude en natte weersomstandigheden onvoldoende vertering plaatsvinden met als gevoig 
verstikking van de graszode, vervilting en algengroei in de graszode. Deze werkzaamheden 
kunnen met de huidige beschikbare apparatuur in een vrij kort tijdsbestek worden uitgevoerd. 
Rekening dient te worden gehouden met 1 tot 1,5 uur werk per veld. De frequentie waarmee 
gemiddeld per jaar wordt gerekend is 3x. Uitvoering van deze werkzaamheden onder droge 
terreinomstandigheden verdient sterk de voorkeur vanwege de relatief zware apparatuur. 
Eventueel kan gekozen worden voor een combinatie met licht wiedeggen, waardoor ook 
grasresten in de grasmat licht worden opgeharkt en met het vegen worden opgenomen. 

Bij het vegen van grasresten kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten velden: 
- WeTravelden 
- Reguliere velden 
- Nieuwe velden 

WeTravelden  
WeTravelden worden aangelegd met een schrale toplaag. Dit om de waterdoorlatendheid te 
waarborgen. Door het verteren van maaisel neemt het organische stofgehalte in deze toplaag 
toe, waardoor op langere termijn de waterdoorlatendheid achteruit kan gaan. Ter voorkoming 
van het vervetten van de toplaag moet hier vooral in de eerste jaren na aanleg frequenter 
worden geveegd. 

Requliere velden  
Het vegen van een overvloed aan maaisel op het veld moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
Regelmatig en tijdig maaien is daarom van groot belang. Als de grasmat echter wordt afgedekt 
met een teveel aan maaisel, zal in het afgedekte gras verstikking kunnen optreden of in het 
ergste geval afsterving. Om dit te voorkomen, moet er in deze gevallen worden geveegd. Bij 
een goed ontwikkelde grasmat met voldoende bodemleven zal in het maaiseizoen niet geveegd 
hoeven te worden. Toch kan het na een groei-explosie van het gras voorkomen dat in het 
maaiseizoen een keer geveegd moet worden. Ook in het najaar kan het na een regenrijke 
periode wenselijk zijn om het gras een keer op te vegen. In het najaar duurt het nI. !anger 
voordat het gras verdroogt. 

Nieuwe velden  
Na het maaien van een ontwikkelende grasmat zal er geveegd moeten worden, zeker na de 
eerste maaibeurten. Het jonge gras is gevoelig voor overtollig maaisel en zal hierdoor in zijn 
ontwikkeling worden geremd en het gevaar van verstikking is niet denkbeeldig. Daarnaast is het 
bodemleven bij een nieuw veld nog onvoldoende ontwikkeld, waardoor de vertering van het 
maaisel onvoldoende zal zijn. 

Bemesten velden 
Om een regelmatige groei van de grasplant te verkrijgen, is gedurende het groeiseizoen 
bemesting met een stikstofhoudende meststof van belang. Werden in het verleden hoeveelhe-
den van ca. 200 kg zuivere stikstof per hectare gegeven, thans is door nieuwe inzichten deze 
hoeveelheid teruggebracht. Bepalend voor de hoeveelheid toe te dienen stikstof zijn onder 
andere percentages leem en organische stof in de toplaag, bespelingintensiteit, beworteling en 
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bodemstructuur. Dit heeft geleid tot het opstellen van maatadviezen. Hierbij wordt ingegaan op 
andere van belang zijnde meststoffen als fosfaat, kali, magnesium en sporenelementen. 

Grond in relatie tot bemesting 
Het leem (qronddelen tot 16 mu) en lutum (qronddelen tot 2 mu) gehalte is belangrijk voor 
binding van de voedingselementen. Het leemgehalte is sterk afhankelijk van de grondsoort. 
Kleigronden hebben van nature een groter leemgehalte dan zandgronden. Indien bij 
kleigronden te veel zand wordt doorgemengd om zo een schralere grond te creeren, bestaat de 
kans op instabiele grond met alle gevolgen voor de vlakheid van het veld. Een maatadvies is 
hierbij van belang. Het gewenste leemgehalte voor natuurgras sportvelden bedraagt < 10%. 

Orqanische stof is belangrijk voor binden met water en diverse voedingsstoffen. Daamaast dient 
organische stof als voedsel voor het noodzakelijke bodemleven in de grond. Een organische 
stofgehalte tussen de 3 en 5% in sportvelden is optimaal. Bij een te hoog percentage aan 
organische stof kan het veld te vet en daardoor te glad worden. Verbetering kan door bezanding 
worden bewerkstelligd. 

De zuurqraad is van belang voor een chemisch evenwicht in de bodem voor de opname van de 
verschillende voedingselementen. Een optimale zuurgraad van de bodem op sportvelden is een 
pH van 5,4 tot ca. 6,5. Een te hoge pH kan worden verlaagd door te werken met verzurende 
meststoffen, een te lage pH kan worden verbeterd door inzetten van kalkbemesting. 

Voedingselementen 
Stikstof is het voedingselement dat de groei van de plant sterk bepaalt. Het wordt in de plant 
gebruikt voor de opbouw van eiwitten. Stikstof is mobiel in de grond en spoelt daardoor sterk uit. 
Een veel gebruikte stikstofmeststof is Kalkammonsalpeter (KAS). Deze meststof spoelt op de 
vaak schrale sportvelden echter erg snel uit en zal daardoor frequent moeten worden 
aangebracht. Nadeel bij het gebruik van snel uitspoelende meststoffen zijn de gevolgen hiervan 
op de kwaliteit van het grondwater en het milieu. Bij sportvelden heeft het gebruik van een 
meststof als KAS een bijkomend nadeel. Door het snel en veel beschikbaar komen van de 
meststoffen, ontstaan ongewenste groeipieken met alle gevolgen van dien voor het beheer. 
I nzet van gecoate of langzaam vrijkomende meststoffen geniet daarom de voorkeur. Van deze 
meststoffen zal men !anger profijt hebben. Als snel resultaat gewenst is, heeft het inzetten van 
KAS een voordeel. Let wel op dat door de snelle groei het gras slapper wordt, dus een minder 
sterke grasmat vormt. De hoeveelheid op te brengen stikstof is afhankelijk van de hoeveelheid 
organische stof in de grond (hoe meer organische stof des te minder stikstof), het gebruik en 
het beheer van de velden. 

Fosfaat is voor de plant van belang, met name voor de wortelontwikkeling. Het is net als bij 
stikstof een belangrijk bestanddeel van eiwitten in de plant. Bij de juiste zuurgraad van de 
bodem is er over het algemeen voldoende fosfor beschikbaar voor de plant. Door inzet van 
mengmestsoorten kan de hoeveelheid fosfor in de grond op peil worden gehouden. In gecoate 
en organische meststoffen, die het beste in het voorjaar gegeven kunnen worden, zit vaak 
voldoende fosfor voor het op peil houden van het fosforbestanddeel in de bodem. Doordat 
fosfor een belangrijk voedingsmiddel is voor de ontwikkeling van de plant, zal het duidelijk zijn 
dat de plant het meeste behoefte heeft aan fosfor in het voorjaar en tijdens de doorzaaiperiode. 
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Kalium geeft sterkte aan de grasplant en is van belang bij het assimilatieproces en het transport 
van voedingsstoffen in de grasplant. Kalium is normaliter voldoende aanwezig in de bodem. 
Echter bij de sterk schrale gronden die men vaak bij sportvelden ziet en met name indien het 
organische stof-gehalte ook laag is, kan kalium uitspoelen. Een kalibemesting tegen de 
winterperiode geniet normaal wel de voorkeur. In de mengmeststoffen en de meeste gecoate 
en organische meststoffen is voldoende kalium aanwezig. Met name in de herfst worden sterk 
kaliumhoudende meststoffen toegediend voor afharding van de plant naar de winterperiode. 

Magnesium speelt een belangrijke rol bij de vorming van bladgroen en daardoor bij het proces 
van fotosynthese. Een bekende magnesiummeststof is kieseriet. In een aantal 
mengmeststoffen wordt ook een kleine hoeveelheid magnesium toegevoegd, wat vaak al 
voldoende is voor het op peil houden van de nodige hoeveelheid magnesium in de grond. 

Een gebrek aan spoorelementen in de grond komt op sportvelden zelden voor. Op met name 
zeer sterk verschraalde grondsoorten als bij WeTravelden kan het sporadisch voorkomen dat er 
een tekort is aan met name koper. 
In 2007 heeft de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek (BSNC) een onderzoek 
uitgevoerd naar uitspoeling van meststoffen op sportvelden. Doel van het onderzoek was 
ondermeer vooruitlopend op wet- en regelgeving een handleiding op te stellen voor 
verantwoord gebruik van meststoffen op sportvelden. De resultaten van dit onderzoek zijn via 
de BSNC te bestellen. 

Sinds de jaren negentig worden in Nederland Iangzaam werkende of gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen en droge organisch gebonden korrelmeststoffen toegepast. Als voordelen worden 
genoemd: een verminderde belasting voor het milieu, afvlakking van groeipieken en 
arbeidsbesparing. Als nadelen worden genoemd: de hogere prijs ten opzichte van de 
traditionele meststoffen en het niet kunnen bijsturen aan de hand van visuele waarnemingen. 
Een nieuwe ontwikkeling bij het bemesten is het gebruik van bodemverbeteringsmiddelen. Deze 
producten ondersteunen in algemene zin bodemfysische en/of bodemchemische processen, 
waardoor structuurverbetering en mogelijk een efficienter gebruik van de aanwezige 
voedingselementen optreedt. 

De toegepaste centrifugaal- en pendelstrooiers voldoen in de praktijk over het algemeen goed 
voor de verdeling van korrelmeststoffen. I ndien poedermeststoffen (kalk) worden gebruikt, kan 
dit het beste door middel van hiervoor geschikt bevonden apparatuur worden aangebracht. 

Frequentie van bemesten wordt bepaald door het type meststof. Zo moet er voor de traditionele 
meststoffen als KAS frequent (6-8x per jaar) gestrooid worden. Bij de modernere gecoate en 
organische meststoffen is de frequentie beperkt van 2-4x per jaar. 
De eerste mestgift wordt gegeven bij de start van de actieve grasgroei afhankelijk van de 
temperatuur in maart-april. 
Een tweede gift vindt vaak in mei/juni plaats, gelijktijdig met het herstel van de grasmat in de 
rustperiode, de zgn. zomerstop. 
Een derde gift wordt vaak gegeven aan het begin van de competitie in augustus. 
Een vierde mestgift volgt eind september of oktober, begin november voor het afharden van het 
gras in de winterperiode. Bij weinig bespeelde velden of zomersporten als honk- en softbal of 
korfbal, maar ook op bijvoorbeeld het middenterrein van een atletiekbaan, kan worden volstaan 
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met 1-2x per jaar een mestgift. Bij de keuze van de meststof moet dan wel rekening worden 
gehouden met een langere werkingsduur. 

Speelklaar maken en speelschade herstellen 
Sportclubs wensen bij wedstrijden een net gemaaide grasmat in optimale conditie. Voor het 
verkrijgen van die conditie is dit document opgesteld. Voor de aanvang van de eerste 
wedstrijd zal het veld moeten worden uitgezet. Nauwkeurige meetapparatuur en 
hulpmiddelen als lijnen, meetpennen en galons zijn daarbij de gewenste hulpmiddelen. 
Daarnaast heeft men belijningsapparatuur nodig voor het aanbrengen van de lijnen. De 
meest gebruikte methode is spuitbelijning 

Spuitbelijninq 
Midden jaren tachtig is een belijningsmethode ontwikkeld met materialen op pigmentbasis. 
Deze spuitmiddelen bestaan uit een wit pigment, dat onder druk diep in de grasmat wordt 
gespoten. Deze methode kent voordelen. Irritates aan schaafwonden en ogen treden niet 
op. De middelen zijn goed regenbestendig en hoeven minder frequent en zeker niet vlak 
voor een wedstrijd te worden aangebracht. Het is duidelijk dat voor het aanbrengen van 
belijning de spuitmethode ten opzichte van droge of natte kalk de voorkeur verdient. 

Gewenste werkzaamheden bii aanbrengen beliininq  
- maaien gras 
- belijning inmeten en hoekpunten verklikken 
- belijning aanbrengen met eventueel een groeiremmiddel 
- belijning regelmatig opnieuw aanbrengen 

Groeiremmiddelen zijn middelen die de grasgroei 4 tot 6 weken afremmen. Daardoor is na 
het maaien de lijn nog steeds te zien. Deze groeiremmiddelen hebben weinig nadelige 
effecten op de grasmat, mits toegepast conform de voorschriften. Andere middelen, zoals 
allesdoders, carboleum en dergelijke mogen niet meer niet worden toegepast. Verkeerd 
toepassen kan grote schade veroorzaken aan de kwaliteit van de grasmat en het milieu. 
Teveel gespoten of door regen verspreid materiaal kan teveel gras doden, waardoor over 
een breedte van in sommige gevallen enkele decimeters het grasbestand verdwijnt. 

Herstel van de speelschade 
Herstel van het speeloppervlak is van het allergrootste belang voor het vlak houden van het 
veld en om ervoor te zorgen dat de sporttechnische eigenschappen van het veld blijven 
gehandhaafd. Beschadigingen door slidings dienen zorgvuldig te worden hersteld en 
doelgebieden dienen voldoende vlak en waterdoorlatend gehouden te worden. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden, de kwaliteit van het veld en de mate van bespeling dient 
gemiddeld wekelijks rekening gehouden te worden met minimaal 2 manuur speelschade-
herstel per speelveld. 

Hierna worden de verschillende acties behandeld: 
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Onder profiel houden van met name doelqebieden  
Door de bespeling van de velden kunnen in de loop van het seizoen met name de 
doelgebieden worden uitgespeeld. Door het terughalen van de uitgespeelde grond naar de 
pleats waar deze is weggespeeld en eventueel aanvullen met schrale grond, blijft een 
doelgebied voldoende vlak en veilig bespeelbaar. Wordt dit achterwege gelaten, dan zullen 
`gaten' in de doelgebieden ontstaan, waardoor bij neerslag toestroming van water zal 
optreden met versnelde plasvorming tot gevolg. In de gaten zullen de fijne gronddelen 
worden afgezet, waardoor een vermindering van de waterdoorlatendheid zal optreden. 
Tevens zullen zich grondruggen rondom het doelgebied vormen die extra arbeid met zich 
meebrengen bij de voorbereidende werkzaamheden voor de doorzaai in het voorjaar. 

Open breken van dichtqelopen, versmeerde en/of vertrapte terreinqedeelten  
In veel gevallen betreft dit de doelgebieden of andere intensief belopen veldgedeelten. Door 
de concentratie van spelers op een klein oppervlak, worden deze gebieden sterk verdicht, 
zeker in combinatie met het uitspelen van de grond en toetreding van water zoals hierboven 
is omschreven. Door het regelmatig openbreken van deze gedeelten met behulp van een 
riek, wordt de verdichting doorbroken, waardoor minder snel wateroverlast optreedt. Als er 
sprake is van versmering (dun laagje met fijne gronddelen die de waterdoorlatendheid 
vermindert en het oppervlak glad maakt) is het zinvol om het gedeelte tevens gericht te 
bezanden met een geringe hoeveelheid verschralingszand. Hierbij nooit zand in plassen 
gooien, maar eerst de plasvorming opheffen door middel van openbreken. Hierna is het 
raadzaam eerst het betreffende gedeelte te laten opdrogen door de zon en/of de wind en 
daarna pas te bezanden. Soms worden houtkrullen gebruikt om plassen te dempen. Dit 
wordt sterk ontraden. Eenmalig heeft het effect, doch door rotting van de houtkrullen wordt 
het probleem alleen maar vergroot. 

Herstellen van slidinqs en Duties  
Op de dag na een speelweekeinde of na een doordeweekse wedstrijd is het zinvol om de 
ontstane schade aan de grasmat te herstellen. Weggespeelde zode dient te worden 
teruggelegd en aangedrukt. Putjes die door bespeling in de toplaag van het veld zijn ontstaan, 
dienen met gebruikmaking van een riek te worden gelicht en weer voldoende vlak te worden 
aangetrapt. Eventuele sterk uitgespeelde gedeelten kunnen worden uitgevuld met een weinig 
schrale teelaarde. 

Traininqsvelden  
Trainingsvelden worden vaak zeer intensief gebruikt en snel kaal gespeeld. Ook op deze velden 
is het van belang de velden voldoende bespeelbaar te houden door de vlakheid en waterdoor-
latendheid zoveel mogelijk in tact te houden. Bespeling van trainingsvelden onder te natte 
omstandigheden kan funest zijn en er voor zorgen dat in een avond het trainingsveld voor de 
rest van het seizoen verpest is. Om deze reden dienen ook trainingsvelden m.n. in de eerste 
helft van het seizoen te worden gekeurd. 

Handmatig speelschadeherstel is door het frequente (dagelijkse) gebruik van deze velden 
vrijwel ondoenlijk. Er kan beter gekozen worden voor een snellere, machinale uitvoering. Uit de 
volgende bewerkingen kan worden gekozen: 
1. Voor het vlak houden en opruwen van het veld kan de wiedeg worden ingezet, waardoor de 

toplaag zal kunnen drogen. Een wiedeg is een machine met verende tanden die werkt als 
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een soort grote hark. Door de bewerking wordt de bovenste centimeter van de toplaag 
enigszins opgeruwd, waardoor de wind het veld kan doen opdrogen. Bewerking van deze 
machine heeft daarnaast een egaliserende werking. Om deze reden is de wiedeg ook 
uitstekend inzetbaar bij WeTra- en trainingsvelden. 

2. Daarnaast kan het veld worden geegaliseerd door middel van bewerking met een sleep die 
het oppervlak van het veld weer egaliseert voor gebruik. 

Mocht een trainingsveld door verdichting onvoldoende waterdoorlatend zijn, dan kan gekozen 
worden voor beluchting met een vertidrain, eventueel in combinatie met lichte bezanding. De 
wrikkende werking van de vertidrain zal de toplaag machinaal doen breken, waardoor deze 
weer beter waterdoorlatend wordt. Door de lichte bezanding met ca. 10 tot 15 m3 zand 
(afhankelijk van het type veld en de situatie) zal het oppervlak weer worden opgeruwd, wat de 
veilige bespeling van het trainingsveld ten goede komt. Het mag duidelijk zijn dat deze 
bewerking vanwege hoge kosten beperkt moet worden tot 1 hooguit 2x per seizoen. 
Vanwege verdichting dient bij alle hierboven omschreven herstelwerkzaamheden ten gevolge 
van bespeling de inzet van de veidrol te worden vermeden. 

Beluchten velden 

Prikrollen/sniirollen  
Dit is een bewerking met een machine voorzien van messen, beitels of (holle) pennen, 
bedoeld om de bovenste 100 mm van de toplaag te bewerken/beluchten. Vaak wordt de 
handeling pas ingezet als het leed al is geschied, de toplaag al is verdicht en daardoor 
minder waterdoorlatend is. Dit is echter een foute benadering en als de toplaag vochtig is, 
kan dit juist een verkeerd effect hebben op de toplaag door versmering en verdichting. 
Preventief inzetten van de prikrol voorzien van driehoeksmessen tijdens het groeiseizoen 
van het gras zal, naast lucht inbrengen, de graswortels verticaal doorsnijden, die daardoor 
gaan uitstoelen en een sterkere zode vormen. Veelvuldig, eens per twee weken, bewerken 
van de grasmat met de snijrol bevordert dus de zodevastheid en voorkomt losse grasmatten 
zoals deze de laatste jaren nogal eens worden waargenomen. De bewerkingen in meerdere 
richtingen (lengte, breedte en diagonaal) uitvoeren zal het effect van zodeverbetering verder 
bevorderen. De bewerking altijd onder droge terreinomstandigheden toepassen, echter niet bij 
een periode van droogte. Extra indringing van lucht en doorsnijden van de wortels tijdens 
droogte kan juist versnelde verdroging van de grasmat veroorzaken. Gebruik een simpele lichte 
machine, waarbij de messen vrij dicht (ca. 100 mm) op elkaar zitten om zo een goed effect te 
hebben. Gebruik een niet te zware trekker voor deze bewerking. Zwaar gewicht zorgt juist weer 
voor verdichting en spoorvorming. 

Diepbeluchten  
Bij een verdichting van de totale toplaag op oudere velden of trainingsvelden zal een diepere 
bewerking van de zode de problemen moeten verminderen of oplossen. Hiervoor zijn de 
volgende machines inzetbaar: 
Zware prikrol: dit is een machine met langere messen die tot 0,15 m de grond in kunnen 
dringen. Bij inzet onder vochtige omstandigheden zal er ongewenste versmering optreden. 
De vertidrain: is een machine met holle of massieve pennen die tijdens de bewerking een 
wrikkende beweging maken en zo de grond breken/scheuren. Inzet van deze machine met 
massieve pennen heeft een bewerkingdiepte tot 0,30-0,40 m. De bewerking wordt vaak 
ingezet in combinatie met groot zomeronderhoud of najaarsonderhoud (september). Na de 
bewerking is de toplaag weer opengebroken en zijn een aantal wortels gescheurd, die 
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daardoor weer zullen uitstoelen en een betere zode vormen. Uitvoeren van de bewerking 
met gebruik van holle pennen kan juist grond naar boven halen voor egalisatie van de 
toplaag. Holle pennen hebben vaak een mindere indringing tot 0,20-0,25 m diepte. 
Schudfrees: de diepbeluchtingsschudfrees brengt, door onevenredig aan een centrale as 
opgestelde messen die door de grond draaien, een schuddende beweging in de grond. De 
grond wordt door deze bewerking gescheurd, gewrikt en opengebroken. De bewerking met 
een standaardmachine is tot een diepte van 0,40-0,45 m. Er bestaan machines met een 
grotere bewerkingsdiepte, maar deze zijn normaliter niet nodig of juist vanwege de 
aanwezige drainage ongewenst. 

Het mag wederom duidelijk zijn dat inzet van deze machines onder droge omstandigheden 
dient te gebeuren. Inzet in het groeiseizoen heeft de voorkeur i.v.m. de zodenverbeterende 
werking. Een vertidrain kan onder wat vochtigere omstandigheden worden ingezet doordat 
de pennen verticaal de grond in worden gedreven en door de wrikkende werking de grond 
dan openbreken. Inzet van deze machines om een probleem met waterdoorlatendheid in het 
seizoen op te lossen, zal met name in het late najaar en de winterperiode maar een beperkt 
effect voor kortere duur opleveren. 

Een bewerking met de vertidrain of de schudfrees heeft ten doel verdichtingen in het profiel 
en in de toplaag te verminderen. Tevens worden hiermee voorwaarden geschapen voor 
structuurverbetering. In combinatie met groot onderhoud en bezanden kan met deze 
werkwijze een versnelde afvoer van neersiag worden verkregen door middel van de 
gemaakte zandpaaltjes of zandsleufjes. Indien geen of nauwelijks verdichtingen in het profiel 
of de toplaag aanwezig zijn, kan de maatregel achterwege blijven of worden beperkt tot een 
frequentie van lx in de 2 tot 4 jaar. 
Deze machines worden vanwege hun gewicht en de kracht die nodig is om de machine te 
laten werken, vaak door grotere tractoren (vanaf 60 pk) aangedreven. Daarnaast zijn deze 
machines erg kostbaar en door hun beperkte inzet voor de gemiddelde sportveldbeheerder 
te duur om zeif aan te schaffen. Inzet van een op sportvelden gespecialiseerde loonwerker is 
dan ook het advies. 

Wiedeggen, verticuteren en opruimen van herfstblad 
Wiedeggen velden  
Om de velden te laten opdrogen, kan bewerking met de wiedeg uitkomst bieden. Een wiedeg is 
een machine met verende tanden die werkt als een soort grote hark. Door de bewerking wordt 
de bovenste centimeter van de toplaag enigszins opgeruwd, waardoor de wind het veld kan 
doen opdrogen. Bewerking van deze machine heeft daamaast een egaliserende werking. Om 
deze reden is een wiedeg ook uitstekend inzetbaar bij WeTra- en trainingsvelden. Door deze 
bewerking wordt ook een eventueel aanwezige viltlaag doorbroken, overige in de grasmat 
aanwezige organische resten losgemaakt en ongewenste, ondiep wortelende grassoorten 
losgetrokken (verticuteren). Door na de bewerking met een wiedeg de veegmachine in te 
zetten, wordt het veld ontdaan van losliggend organisch materiaal, waardoor versmering door 
slecht verterend materiaal wordt tegengegaan. 

Verticuteren  
Onder verticuteren verstaan we de bewerking die tot doel heeft de kwaliteit van de grasmat en 
de Iucht- en waterhuishouding van een sportveld aan de oppervlakte te verbeteren. Een 
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verticuteerbehandeling wordt vaak uitgevoerd met roterende messen die verticaal door de zode 
(diepte-instelling mesjes tot 10 mm in de toplaag) maaien. Hierdoor wordt dood organisch 
materiaal uit de grasmat gehaald, vervilting van de grasmat wordt verminderd en minder 
betredingstolerante grassoorten en mossen worden voor een deel verwijderd. De maatregel 
dient, in combinatie met vegen en afvoeren, van het uitkomende materiaal te worden 
uitgevoerd. 

Met name de zijstroken van niet intensief bespeelde terreinen zullen in de loop der jaren een 
weinig betredingsresistente grasmat te zien geven (onder andere struisgras). De kans op 
vervilting neemt dan sterk toe. Vilt ontstaat door de bovengrondse uitlopers van bijvoorbeeld 
struisgrassen en/of door rottend maaisel. Indien dergelijke stroken worden bespeeld, zal de 
grasmat zeer gemakkelijk worden uitgespeeld (grote speelschade). Een en ander wordt veelal 
veroorzaakt in combinatie met een minder stabiele toplaag (toplaag onvoldoende verdicht). 
De maatregel kan het beste worden uitgevoerd juist voor de doorzaai, zodat kwalitatief betere 
grassoorten de kans krijgen om zich te vestigen. Ook in de nazomer kan de maatregel worden 
uitgevoerd. Door de behandeling wordt dood organisch materiaal afgevoerd. Dat is gunstig 
voor de Iucht- en waterhuishouding van de toplaag voor de naderende winterperiode. Enig 
herstel (groei) van de grasmat is na de behandeling nog wel gewenst. 

Het is gewenst om met de laatste maaibeurt het afgemaaide gras te verwijderen. In die tijd van 
het jaar droogt het gras nauwelijks meer en ontstaat er een laagje onverteerd maaisel dat een 
nadelige invloed heeft op de waterdoorlatendheid van de toplaag en dat de ontwikkeling van 
schimmels bevordert. Dit geldt ook voor bladafval. Verschillende bomen verliezen tot Iaat in het 
jaar hun blad, zodat herhaling van de maatregel gewenst is. 

Slepen van velden en trainingsvelden 
Slepen is met name een belangrijke onderhoudsmaatregel voor trainingsvelden die voor een 
belangrijk deel kaal zijn gespeeld. Op intensief gebruikte trainingsvelden is dit veelal het geval 
aan het eind van het seizoen (jan/feb). Door te slepen, bij voorkeur met een star sleepraam, kan 
de vlakheid van het terrein in goede staat worden gehouden. Daarnaast zal, indien de 
maatregel goed wordt uitgevoerd, het uitvullen van uitgespeelde terreingedeelten vrijwel 
achterwege gelaten kunnen worden. De frequentie is afhankelijk van de stabiliteit van de 
toplaag, de intensiteit van het gebruik en de weers- en terreinomstandigheden. Deze kan 
varieren van 1 tot enkele keren per week tot lx per 2 weken. 

Daarnaast is het belangrijk dat terreinen worden gesleept na het bezanden. De verschillende 
bezandingsmachines spreiden het zand weliswaar, maar voor een goede verdeling over het 
terrein is slepen gewenst. Het slepen kan worden uitgevoerd met een licht sleepwerktuig. 

Indien er sprake is van forse wormenactiviteit, is het ook zinvol om velden te slepen. Door 
wormenactiviteit komen veel wormenhoopjes op het terrein te liggen. Door slepen, onder zo 
droog mogelijke weers- en terreinomstandigheden, wordt een goede verdeling van de 
opgebrachte grond verkregen, waardoor de vlakheid verbeterd wordt. Indien dergelijke velden 
worden gerold, bestaat de kans op oneffenheden. Na het slepen kan het gewenst zijn om het 
terrein te rollen. Immers door een forse wormenactiviteit ontstaat veelal een losse toplaag met 
een geringe stabiliteit, waardoor emstige speelschade kan optreden. 
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Rollen van velden 
Het aandrukken van de toplaag door middel van een rol is vooral van belang na een vorst-
periode. Door de vorst zal de toplaag opvriezen en zacht worden na de dooi. Voordat de 
velden weer bespeeld of bereden gaan worden, moet de toplaag, indien deze te zacht is, 
worden aangedrukt. Indien dit niet gebeurt, zal het veld kwetsbaar zijn voor bespeling (forse 
speelschade). De vorst dient volledig uit het profiel te zijn verdwenen en de toplaag mag niet 
te nat zijn. Dit laatste in verband met het gevaar van versmering, waardoor een 
ontoelaatbare verdichting van de toplaag ontstaat. De rol moet minimaal aandrukken wat de 
wielen van de trekker insporen. 

Ook na bespeling van een terrein waarvan de toplaag te zacht is, kan rollen wenselijk zijn. 
Vooraf dienen de putjes en de slidings handmatig te zijn weggewerkt. In een dergelijk geval 
kan de maatregel worden gecombineerd met licht bezanden. In een aantal situaties kan het 
gewenst zijn om doelgericht te rollen. De toplaag van de zijstroken kan te weinig stabiliteit 
hebben, terwijl de middenstrook voldoende stabiel is. In een dergelijk geval is het gewenst 
om alleen de zijstroken te rollen. 

De maatregel kan ook van belang zijn indien een vorstperiode wordt verwacht en in die 
periode het veld gebruikt gaat worden (trainingsvelden). Een bevroren hobbelig veld geeft bij 
gebruik een grote kans op blessures. 
Ook indien er sprake is van een forse wormenactiviteit (regenrijke, zachte winters) kan rollen 
wenselijk zijn. Vooraf kan het zinvol zijn om het veld te slepen onder droge omstandigheden. 
Duidelijke ongelijkheden kunnen door rollen niet worden weggewerkt. Vaak worden laagten 
door het "vallen" van de rol extra belast, waardoor een averechts effect optreedt. 
De rol moet minimaal een diameter hebben van 0,80 m. De gewenste breedte is 2,00 tot 
2,50 m, terwijl de rol uit minimaal 2 delen moet bestaan om wringen in de bochten te 
voorkomen. De gewenste rijsnelheid is maximaal 4 km/uur. Het ledig gewicht van de rol 
bedraagt ca. 1.000 kg. Eventueel kan dit door vulling voor het beoogde effect worden 
verhoogd. 
Gemiddeld zal een veld driemaal, veelal in de winterperiode van november tot maart, gerold 
moeten worden. Denk bij het inzetten van deze maatregel goed na. Het is en blijft een 
bewerking met verdichting van de zode tot gevolg. Daarom nooit de rol bij voorbaat inzetten 
voor het wegwerken van speelschade. 

Onkruidbestrijding op grassportvelden 
Op een gezonde, goed gesloten graszode hebben onkruiden weinig kans. Veel niet in de 
graszode gewenste kruiden kunnen niet tegen betreding en/of kort maaien en zullen daardoor 
vanzelf verdwijnen of zich nooit ontwikkelen op grassportvelden. Een aantal onkruiden vestigt 
zich graag op verdichte grond en deze kunnen zich ontwikkelen onder de maaihoogte. Deze 
ongewenste kruiden ontwikkelen zich gemakkelijk op trainingsvelden en velden met een 
verdichte grondslag. De kruiden waar vaak overlast van wordt ondervonden zijn: weegbree, 
madeliefje, paardenbloem, varkensgras, hanenpoot e.d. Op wedstrijdvelden kan een 
overmatige hoeveelheid onkruiden gevaar opleveren voor de sporter (onvlak, glad) of de balrol 
beInvloeden. Onkruidbestrijding op de sportvelden is daar nodig waar het een probleem gaat 
vormen voor de sport. Ook kan een teveel aan onkruiden een belemmering zijn voor een goede 
ontwikkeling van de grasmat. 
Indien er een storende hoeveelheid onkruid aanwezig is, moet men overgaan tot bestrijding. 
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Handmatige bestrijding kost erg veel manuren en is daardoor kostbaar. Mechanische bestrijding 
door affrezen van de grasmat met de onkruiden kan een uitkomst bieden. Bij uitvoering dient 
men er rekening mee te houden dat er voldoende diep wordt weg gefreesd, zodat ook de 
rozetten van de onkruidplant worden verwijderd. Een aantal onkruiden met penwortels, zoals 
paardenbloem, zal op deze manier niet verdwijnen. Bovendien zijn er van nature veel zaden in 
de grond aanwezig en zal, door goede omstandigheden voor het gras te creeren, moeten 
worden voorkomen dat onkruiden weer terugkomen. Door vakkundig en goed onderhoud 
worden goede cultuurtechnische omstandigheden gecreeerd, die erop zijn gericht dat de 
grasmat gesloten is en blijft. Hierdoor is het hoegenaamd niet nodig om onkruidbestrijding op 
enige wijze toe te passen. 

Chemische bestrijding biedt in veel gevallen de uitkomst. Het is een relatief goedkope 
bewerking die, indien met de juiste dosering en bij goede omstandigheden toegepast, een 
goede oplossing biedt. Van belang is de keuze van de middelen en vakbekwaam personeel (die 
in het bezit zijn van het zgn. spuitlicentie) met goede apparatuur. De `Gids voor de 
gewasbescherming in de land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen' ofwel de 
'Gewasbeschermingsgids', waarvan de laatste uitgave in 2012 is verschenen, geeft inzicht in de 
toelaatbare middelen voor het openbaar groen waaronder sportvelden. De afweging van het te 
gebruiken middel moet goed worden afgewogen op het onkruid dat moet worden bestreden. 
Door toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen kan ook de groei en ontwikkeling van de 
grasmat negatief worden beInvloed. Daarom moet er altijd voor het onkruid bestrijden rekening 
worden gehouden met realiseren van goede groeiomstandigheden voor de grasmat door 
beluchten en bemesten. Ook open plekken die ontstaan door het verdwijnen van onkruiden, 
groeien hierdoor sneller dicht. 

De milieuwetgeving is er steeds meer op gericht dat er minder of geen onkruidbestrijdings-
middelen meer worden gebruikt. Naar verwachting is vanaf 2020 een algeheel verbod hierop 
van toepassing. In waterwingebieden is het toepassen van bestrijdingsmiddelen al jaren 
verboden. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die gebruik van bestrijdingsmiddelen tot 
een minimum beperken of afschaffen. De terreinmeester zal daarmee rekening moeten 
houden bij zijn keuze van onderhoud gericht op het tegengaan van ongewenste kruiden. 

Bestrijding van ziekten en plagen 
De plagen in een sportveld worden in de meeste gevallen veroorzaakt door dierlijke activiteit. 
Indien de aantasting zodanig is dat de grasmat wordt ondermijnd en/of sporttechnisch 
gevaarlijke oneffenheden ontstaan, is bestrijding noodzakelijk. 

Molten  
Mollen zijn over het algemeen solitair levende dieren. Ze hebben een eigen territorium en 
dulden geen andere molten in dat gebied. Het territorium van een mol is minimaal 400 m2. Een 
mol kan maximaal 5 jaar oud worden. De geboorte van jonge molten vindt veelal in het voorjaar 
pleats. De zoogperiode is ongeveer vijf weken, waarna de jonge mollen ongeveer drie weken in 
het gangenstelsel van de moeder blijven. Hierna verlaten ze het gangenstelsel en zoeken een 
eigen territorium. Molten eten voornamelijk wormen, maar ook insecten en larven. De periode 
waarin mollen het meest actief zijn, is veelal de winter wanneer er geen vorst is. Molten maken 
ritten (oppervlakkige gangen). Dit zijn de jaargangen. De moishopen zijn de nestkamers en de 
voorraadkamers. In de voorraadkamers bewaren de molten batten met wormen. 

Pagina 13 van 37 



Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
Bijlage III 

B•M• • • 
-44041ft, Begeleiding 

en Advies 
Sportierreinen 

Het bestrijden van mollen is een zeer belangrijke onderhoudsmaatregel. Indien dit niet afdoende 
gebeurt, kan zeer forse schade op een veld optreden. Enerzijds kan dit emstige blessures bij de 
sporters veroorzaken, anderzijds zal veel arbeid noodzakelijk zijn om de opgetreden schade te 
herstellen. Mollen kunnen door middel van klemmen en/of schop worden gevangen. Er zijn 
verschillende soorten klemmen in de handel. De klemmen kunnen het best worden geplaatst in 
de hoofdgangen. Dit zijn de gangen die vanuit de omgeving (vaak een sloot) naar het sportveld 
leiden. Om deze hoofdgang te vinden, dienen alle gangen en hopen dichtgetrapt te worden. 
Indien weer activiteit optreedt, zullen de dichtgetrapte gangen weer worden opengewroet. De 
binnenzijde van een hoofdgang ziet er bruin en vies uit. In gangen die niet elke dag worden 
gebruikt, zijn vaak witte puntjes van jonge wortels zichtbaar. 

Het herstellen van de schade dient handmatig te worden uitgevoerd. Hierbij is het van belang 
dat gangen worden aangetrapt en worden uitgevuld met schrale teelaarde, eventueel gemengd 
met graszaad. Ook nadat mollenactiviteit is bestreden, is regelmatige controle gewenst. Oude 
gangen kunnen invallen, zodat herstel gewenst blijft. 

Koni'nen 
Overlast door konijnen kan worden voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen. 
Een sportveld kan bijvoorbeeld worden afgerasterd met een stevig, kleinmazig gaashekwerk 
(zogenaamde nertsengaas), waarbij het gaas naast voldoende hoogte boven het maaiveld, ook 
minimaal een halve meter moet worden ingegraven. Omdat bovenstaande methode voor 
sportparken met meerdere velden aanzienlijke kosten met zich meebrengt en praktisch moeilijk 
uitvoerbaar is, zal bij overlast het inperken van de konijnenstand de enige remedie zijn. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de plaatselijke Wildbeheereenheid. Contactadressen hiervan zijn 
op te vragen bij het bureau van de Koninklijke Jagersvereniging te Amersfoort, telefoon: 033-
4619841. Deze Wildbeheereenheid beschikt over alle informatie betreffende vangmethoden, 
benodigde vergunningen en hoe en waar deze aangevraagd moeten worden. Naast jagen met 
het geweer, kunnen konijnen ook worden bestreden door het inzetten van fretten die de 
konijnen uit hun holen jagen. Aan het eind van een 'konijnenpijp' worden de konijnen met netten 
gevangen. Daarnaast is konijnen vangen met behulp van roofvogels tegenwoordig een goede 
optie. Naast dat de vogels konijnen zullen vangen, zullen de konijnen mogelijk ook wegtrekken 
door de aanwezigheid van de roofvogels. 

Indien er schade is opgetreden ten gevolge van konijnen, kan deze het beste worden hersteld 
door het dichtmaken van het hol met de uitkomende grond en het afdekken met een blokzode. 
Het inbrengen van losse grond moet worden afgeraden, omdat deze over het algemeen weer 
snel zal worden uitgegraven. Indien in een hol jonge konijnen liggen, zal een voedster het hol 
van boven afdekken met een laag grond. Men dient zich bewust te zijn van deze situatie. Als 
deze plekken niet goed worden dichtgemaakt kort voor het begin van een wedstrijd of training, 
kan een sporter zich gemakkelijk blesseren. 

Ganzen  
Omdat er in toenemende mate overlast ondervonden wordt van ganzen op sportvelden, bestaat 
de mogelijkheid om deze legaal te bestrijden. Dit kan d.m.v. laserstralen, pop-up poppen of 
bejagen als daarvoor vergunning wordt afgegeven door de FBE (Faunabeheer Nederland, 
www.faunabeheernederland.n1). 
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Emelten  
Emelten zijn de larven van de langpootmug. Emelten hebben een grijnsgrauwe kleur, ze zijn 
pootloos en hebben geen duidelijke kop. In het voorjaar kunnen ze een maximale lengte van 40 
mm bereiken. De eieren worden door de langpootmug zeer oppervlakkig in of op de grond 
gelegd, bij voorkeur op begroeide, vochtige plaatsen. In de grassportvelden zijn dit veelal de 
minder bespeelde zijstroken. Emelten houden zich overdag schuil in de grond en komen 's 
nachts boven de grond. Ze vreten aan bovengrondse groene delen van de grasplant inclusief 
het groeipunt van het gras, waardoor de grasplant afsterft. De meeste schade ontstaat in de 
winter bij vochtig, relatief warm weer en in het voorjaar. 

Door een goede ontwatering en regelmatig spelen of rollen kan schade voor een deel worden 
voorkomen. Een droge, stabiele toplaag is voor de langpootmug minder aantrekkelijk voor het 
leggen van eitjes. Voor de emelten is een bestrijdingsdrempel vastgesteld van 150 emelten per 
vierkante meter. Een praktische methode om vast te stellen of bestrijding is gewenst, is de 
volgende: van vijf conservenblikken van 1 liter worden boven- en onderzijde verwijderd. De 
blikken worden willekeurig over het veld verdeeld en voor een derde deel in de grond geplaatst. 
Hierna de blikken vullen met zout water (1 kilo zout in vijf liter water). Indien in de vijf blikken 
meer dan zes emelten worden aangetroffen, is de schadedrempel overschreden. 
De beste tijd voor bestrijding is het najaar. De larven zijn in deze tijd kleiner en dus gevoeliger 
dan in het voorjaar. Hiervoor zijn zowel biologische als chemische middelen in de handel, ieder 
met een eigen gebruiksaanwijzing. Toepassing is werk voor vakmensen. Bij toepassing van 
deze middelen mogen de velden binnen 5 dagen na behandeling niet worden betreden. 
Is de schade eenmaal opgetreden of indien schade wordt verwacht, dan kan groeibevordering 
door bemesting en beregening de schade beperken, eventueel aangevuld met rollen. Bij 
ernstige schade kan doorzaai noodzakelijk zijn. 

Engerlingen  
Engerlingen zijn de larven van de meikever, junikever of rozekever. Engerlingen hebben een 
vuilwitte kleur, een lichtbruine kop, drie paar vrij lange borstpoten en een week zakvormig 
pootloos achterlijf. Als ze uit de grond komen, nemen ze de vorm van een halve maan aan. De 
kevers leggen hun eieren, afhankelijk van de soort, in de periode mei tot juli, vlak onder de 
grasmat. Afhankelijk van de soort zijn de larven gedurende een of meerdere jaren actief voordat 
ze verpoppen. Engerlingen richten de meeste schade aan tussen juli en oktober. Engerlingen 
bevinden zich vlak onder de zode en vreten aan de wortels van de grassen. Bij sterke 
aantasting komt de zode volledig los op het oppervlak te liggen en kan zo worden opgetild. Met 
name bij enigszins drogend weer sterft de grasmat dan af. Daamaast veroorzaken met name 
kraaien extra schade als zij met hun poten de grasmat wegkrabben op zoek naar engerlingen. 
Engerlingen hebben een voorkeur voor goed doorlatende, enigszins losse zandgrond. 

Een afdoende bestrijding tegen engerlingen is moeilijk, omdat engerlingen niet boven de grond 
uitkomen. Bij ernstige aantasting kan men een middel met de werkzame stof chloorpyrifos (bijv. 
Dursban) in de grond trachten te werken, bijvoorbeeld met een doorzaaimachine. De resultaten 
hiervan zijn echter sterk wisselend. Ook zijn er preparaten met aaltjes die werken tegen 
engerlingen en emelten en is er recent een nieuw middel, Merit Turf, op de markt verschenen 
waarmee bij toepassing onder de juiste omstandigheden goede resultaten worden bereikt. In 
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verband met vermeende schadelijkheid voor andere insecten kan de biotoop mogelijk door dit 
middel worden aangetast. 
Is de schade eenmaal optreden of indien schade wordt verwacht, dan kan groeibevordering 
door bemesting en beregening de schade beperken, aangevuld met rollen. Bij ernstige schade 
kan doorzaai noodzakelijk zijn. 

Aalties  
Ook is aantasting door verschillende soorten aaltjes mogelijk. Doorgaans ligt de oorzaak in de 
verstoring van het evenwicht van het bodemleven en/of verzwakking van de grasplant. Bij een 
ingrijpende renovatie wordt veelal het evenwicht in het bodemleven verstoord. Hierdoor kan het 
voorkomen, dat na renovatie bodemleven vrijwel ontbreekt. Chemische bestrijding van aaltjes 
is niet mogelijk. De cultuuromstandigheden dienen zo optimaal mogelijk gehouden te 
worden. 

Ziekten  
Ziekten treden op als het grasbestand verzwakt is door bijvoorbeeld droge of zeer vochtige 
omstandigheden. Het ziektebeeld is vaak een aantasting door een schimmelsoort. In veel 
gevallen zijn de schimmels aanwezig, maar veroorzaken geen schade, omdat zij elkaar op een 
onschadelijk peil houden door de onderlinge concurrentie om voedingsstoffen. Bovendien 
beschikt de plant over afweermechanismen tegen micro-organismen. De aantasting treedt dus 
op zodra het evenwicht verstoord is of door verzwakking van de plant. 
De meest voorkomende schimmelziekten zijn: 
- Sneeuwschimmel/Voetrot 
- Rooddraad 
- Bladvlekkenziekte 
- Kroonroest 
- Heksenkringen. 

Ziektebestrijdingsmiddelen zijn nauwelijks in de handel. Het is niet altijd even gemakkelijk om 
welke aantasting het gaat. De schade is veelal beperkt en vrijwel alleen visueel. Het advies is 
om de cultuurtechnische omstandigheden van de grasmat zo optimaal mogelijk te houden, 
waardoor ziektes voorkomen worden. Concreet betekent dit: 
- in een droge zomerperiode op tijd beregenen 
- bemestingstoestand (fosfaat-, kali-, magnesiumgehalte) en zuurgraad (pH) op peil houden 
- gedurende het groeiseizoen een tijdige en goede stikstofbemesting toepassen 
- slecht verteerde organische resten verwijderen (verticuteren) en beluchten van de toplaag 

Beregenen grassportvelden 
Met de beregening van grassportvelden wordt het volgende nagestreefd: 
1. behoud van de bestaande grasmat 
2. bevordering van een snelle kieming van het (door)gezaaide graszaad en sluiting van door-

en ingezaaide terreingedeelten 
3. behoud of verkrijgen van stabiliteit van een schrale toplaag 
4. behoud van structuur van een kleiige toplaag. 
Met betrekking tot de punten 3 en 4 kunnen zich bij een uitgedroogde toplaag, naast een 
stagnerende groei van de grasplant, nog de volgende problemen voordoen: 
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een schrale toplaag wordt door betreding losgetrapt, met als gevolg verdroging van de 
losgetrapte grasplanten, hetgeen resulteert in het zogenaamde zandbakeffect. 

- 	een kleiige toplaag kan door uitdroging onaangenaam hard worden (blessuregevaarlijk). 

Beregenen in kleine giften kan gewenst zijn, indien genoemde situaties optreden op in gebruik 
zijnde velden. Indien dergelijke situaties frequent voorkomen, zal bekeken moeten worden of 
het raadzaam is de toplaag aan te passen. Het beregenen van een volledig gesloten grasmat 
zal in Nederland over het algemeen niet vaak noodzakelijk zijn. De goede grassoorten zijn sterk 
en zullen trachten nog beschikbaar vocht in het profiel tot zich te nemen. Enige 
verdrogingsverschijnselen tijdens de rustperiode van een veld moeten niet als een probleem 
worden beschouwd. Te snel en te veel beregenen zal vestiging of uitbreiding van minder 
gewenste vochtminnende, weinig betredingstolerante grassoorten, zoals straatgras en 
ruwbeemdgras, bevorderen. Het uitstellen van beregening op die momenten dat door droogte 
de groei stagneert en het gras verwelkingsverschijnselen gaat vertonen, is op zich een kunst. 
De visuele aanblik verslechtert en veel verenigingsmensen zullen aandringen op beregenen. 
Als een situatie ontstaat dat beregenen noodzakelijk wordt, omdat anders blijvende schade aan 
de grasmat verwacht mag worden, is beregenen pas gewenst. Een bevochtiging van een 
laagdikte van circa 20 cm zou nagestreefd moeten worden. Praktisch zal dit een gift van circa 
20-30 mm inhouden. Controle hiervan met behulp van de spitschop is gewenst. Indien de 
toplaag sterk is uitgedroogd, waardoor in het begin nauwelijks opname van het water door de 
toplaag plaatsvindt, kan de gift beter in 2 keer worden gegeven; eerst circa 5 mm en na verloop 
van enkele uren de rest. Bij droog weer zal een wekelijkse gift van 20-30 mm nodig zijn om de 
grasmat in conditie te houden. 

Holle, open en kale terreingedeelten zullen na het beeindigen van de competitie (trainings-
velden zo mogelijk reeds in april) doorgezaaid moeten worden, om bij het begin van de nieuwe 
competitie weer op een gesloten grasmat te kunnen spelen. Gezien de korte rustperiode (liefst 
12 weken, doch veelal 8 tot 10 weken) dient de beschikbare tijd optimaal te worden benut. Om 
een uitgedroogde toplaag te bevochtigen en daardoor de kieming te bevorderen, dienen deze 
gedeelten bij enige droogte na doorzaai te worden beregend. In het begin kan volstaan worden 
met kleine giften (enkele millimeters) waarbij het noodzakelijk kan zijn om de maatregel om de 
2 dagen te herhalen. Wanneer de eerste ontwikkeling van de nieuwe grasplant een felt is, 
kunnen giften en omlooptijden worden verhoogd. 
Gebieden die zijn aangewezen op beregening met gebruik van grondwater of gebieden langs 
de kust met brak water hebben vaak te maken met beperkingen van de 
beregeningsmogelijkheden. Door verordeningen wordt het gebruik van grondwater aan banden 
gelegd en het gebruik van brak (zout) water op sportvelden is totaal uit den boze. In deze 
gebieden is het van het grootste belang bij de aanleg van de velden rekening te houden met de 
grondslag die een groot waterhoudend vermogen dient te bezitten. Toepassen van grassoorten 
die met weinig vocht toe kunnen en/of lange wortels bezitten, heeft een voorkeur. Daarnaast 
moeten de mogelijkheden worden onderzocht voor het creeren van waterbuffers waarin een 
voorraad regenwater wordt bewaard voor droge tijden. 

Voor uitvoering van beregening zijn verschillende systemen in de handel. Werd er vroeger 
veel gewerkt met pijpen of slangen met sproeiers op een mobiele pomp aan de rand van de 
sloot, tegenwoordig zijn er veel geavanceerdere systemen. Deze systemen varieren van 
(ondergrondse) hoofdleidingen voorzien van hydranten waar de zichzelf oprollende slangen 

Pagina 17 van 37 



Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
Bijlage III 

B•A:S••• 
-44111081411-,../  Begeleidiv 

en Advice 
Sporitereeinen 

aan worden gekoppeld tot totaal onder de grond weggewerkte systemen met zgn. pop-up 
sproeiers, die worden aangestuurd met een automaat, al of niet op afstand gestuurd via een 
gsm-verbinding. Van belang blijft dat er een goede controle is op de werking van de 
apparatuur in het veld. Te veel of te weinig beregenen kan negatieve effecten hebben op de 
gewenste kwaliteit van de grasmat. 

Onderhoud drainage 
In een groot deel van de Nederlandse sportvelden is een drainagesysteem aangelegd dat het 
waterpeil in het sportveld moet beheersen en moet zorgen voor een snelle afvoer van overtollig 
regenwater. Een goed functionerende drainage is uiteraard met name in de natte herfst en 
winterperiode het uitgangspunt. De winterperiode is bij uitstek geschikt om aanwezige 
drainagesystemen te controleren. Voor enkelvoudige systemen is het van belang dat de 
uitstroomopeningen niet zijn verstopt met gras of andere verontreiniging. Gelijktijdig kunnen de 
eindbuizen gecontroleerd worden op breuk. Gemiddeld zal eenmaal per 3 a 5 jaar, afhankelijk 
van de vervuiling, het systeem moeten worden doorgespoten en zullen eventuele storingen 
moeten worden opgeheven. Bij forse roestafzettingen kan jaarlijks reinigen noodzakelijk zijn. In 
de winterperiode zijn de sloten over het algemeen gevuld met water, zodat geen aanvoer van 
water noodzakelijk is voor het reinigen van het systeem. 
Het doel van doorspuiten van de drainage is het weer open en schoon maken van de met slib 
en/of ijzerafzettingen verstopte instroomopeningen in de drainbuis. Het doorspuiten dient met 
een niet te hoge druk (20 tot max. 30 bar) te worden uitgevoerd, om te voorkomen dat er 
schade ontstaat aan de omhulling of door verspoeling van de grond buiten de openingen de 
openingen juist dicht spoelen. Om deze reden dient het doorspuiten in een zandige bodem tot 
het uiterste te worden beperkt. 
Als na reiniging de velden nog langdurig nat blijven, moeten de problemen gevonden worden in 
het bodemprofiel of in slecht doorlatende drainagesleuven of ontbreken van omhulling om de 
drainagebuizen(verteerde kokosvezel bijvoorbeeld). Deskundige beoordeling is dan gewenst. 

Groot onderhoud grassportvelden(zomer- en najaarsonderhoud) 
De meest gewenste samenstelling van de toplaag van de grassportvelden die met de plaatselij-
ke grondslag zijn gemaakt, is de volgende: 
- toplaag vrij van vreemde bestanddelen, zoals grind 
- 
- 
- 
- 
Naast de samenstelling van de toplaag zijn andere factoren van invloed op de bespeelbaarheid 
van een veld, zoals grondwaterstand, profielopbouw, ligging, enz. 
Bij deskundig regulier onderhoud en normaal gebruik zullen de grassportvelden aan het 
einde van het sportseizoen nog vrijwel egaal en vlak zijn. Toch is het einde van het 
sportseizoen (vaak mei-juni) het moment om de velden eens goed aan te pakken: te 
egaliseren, (diep) beluchten, bemesten en doorzaaien om aan het begin van het nieuwe 
sportseizoen (meestal medio augustus) weer een mooi gesloten sterke grasmat te hebben, 
zodat de velden weer een seizoen mee kunnen. 
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De volgende werkzaamheden worden onderscheiden: 
- verticuteren 
- egaliseren en uitvullen van doelgebieden en andere uitgespeelde veldoppervlakten 

(dressen) 
- bezanden 
- diepbeluchten 
- doorzaaien 

Verticuteren  
Is reeds eerder in dit document behandeld. Het doel van de bewerking is om oud organisch 
materiaal en zoveel mogelijk ondiep wortelend gras (als straatgras) te verwijderen. Deze 
bewerking dient dan ook altijd te worden opgevolgd door vegen. Door deze bewerking uit te 
voeren in combinatie met een wiedeg, kan door het extra straf afstellen van de wiedeg de 
bovenste 1 tot 2 cm van de toplaag losgemaakt worden, waarmee later een egaliserende 
werking kan worden verkregen. 

Egaliseren en dressen  
Mochten er naast de doelen grondruggen zijn ontstaan (onvoldoende zijn geegaliseerd) dan 
dienen deze losgemaakt (gefreesd) te worden en in het doelgebied te worden uitgevuld 
(geegaliseerd). Het heeft absoluut niet de voorkeur de doelgebieden jaarlijks in het totaal te 
frezen, vanwege het ontstaan van een 'freeszool', een verdichting door deze bewerking. Het 
handmatig loswrikken van het doel met een riek of eventueel de vertidrain verdient de 
voorkeur. Mochten er verder nog oneffenheden in het doelgebied aanwezig zijn of kuiltjes en 
zodebeschadigingen op de rest van het veld, dan dienen deze te worden uitgevuld met licht 
humeus zandige teelaarde. Het veld goed egaliseren/slepen. 
De samenstelling van deze teelaarde kan als volgt worden omschreven: 
- 	M50-cijfer 	 : 180 - 250 pm 
- leemgehalte (delen < 53 pm) 	 : 5 tot 10% 
- organische stofgehalte 	 : circa 3% 
- vrij van vreemde bestanddelen 

De hoeveelheid benodigde teelaarde is afhankelijk van de mate waarin terreingedeelten zijn 
uitgespeeld en het uitgevoerde winteronderhoud. Voor velden met weinig uitgespeelde terrein-
gedeelten is deze hoeveelheid beperkt (enkele m3). Voor meer uitgespeelde terreingedeelten 
kan tot circa 10 m3  ofmeer noodzakelijk zijn. Het breedwerpig verspreiden van grote 
hoeveelheden teelaarde is weinig zinvol. 

Bestaat de toplaag van een veld voor een groot deel uit slechte grassen (veelal straatgras), 
is er een dikke viltlaag aanwezig en/of zijn er eg veel toplaagbeschadigingen en 
oneffenheden, dan kan de inzet van de fieldtopmaker worden overwogen. Deze machine 
verwijdert door middel van nauwkeurig opgestelde en of te stellen freesmessen een dunne 
laag van de bovenste laag (0,5 tot 5 cm). Door middel van een transportband wordt het 
materiaal afgevoerd. Het resultaat is een vlak stabiel veld wat na beluchting en doorzaaien 
en bemesting weer kan uitgroeien tot een kwalitatief goed sportveld. 

Het dressen van een sportveld kan ook machinaal worden uitgevoerd door gebruik van de 
recyclingdresser of vertidrain met holle pennen. Beide machines halen grond uit de toplaag 
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waarmee door middel van nauwkeurig slepen het veld weer vlak wordt. Beide machines 
hebben ook een beluchtingbewerking in de toplaag, waardoor deze bewerking gelijk als 
beluchting kan worden gezien. Bij uitvoering van een bewerking met den van deze twee 
machines dient de toplaag voldoende vochtig te zijn, om de gewenste werking te hebben. 
Van belang is wel dat de toplaag vrij is van ongerechtigheden als stenen. De 
recyclingdresser haalt door lets breder uitgevoerde lepelvormige freesmessen door een 
draaiende beweging grond uit de toplaag, die daarna eventueel via een transportband op het 
veld wordt verspreid. De vertidrain met holle pennen haalt door de holle pennen die in de 
toplaag worden gedreven grond uit de bodem omhoog, die bij de volgende wrikbeweging in 
de grond uit de pennen wordt gedrukt. 

Bezanden  
Onder bezanden verstaan we het oppervlakkig aanbrengen van humusvrij, leemarm zand op de 
toplaag. Bezanden heeft tot doel een zachte, gladde of kneedbare toplaag in samenstelling te 
verbeteren en daardoor minder kwetsbaar te maken gedurende regenrijke perioden, doordat de 
waterdoorlatendheid verbeterd is. Een schrale toplaag laat zich minder verdichten en is minder 
kneedbaar dan een rijke toplaag. In het winterseizoen kan licht bezanden gewenst zijn, om de 
stroefheid van de toplaag te verbeteren. Bezanden wordt uitgevoerd om een te rijke toplaag te 
verschralen. 
Een verrijking van de toplaag kan plaatsvinden door verterend maaisel en een actief bodem- en 
wormenleven. Door dit laatste kan ook ander materiaal uit de ondergrond op de toplaag wordt 
gebracht. Daarnaast zijn er nog velden in Nederland die van oorsprong een te rijke toplaag 
hebben. 
Bezanding wordt uitgevoerd als de toplaag niet meer aan de gewenste samenstelling voldoet. 
In het verleden werd er veelal bezand tijdens het groot onderhoud van de velden in de 
maanden mei/juni. De laatste jaren wordt in toenemende mate geadviseerd om het bezanden 
uit te stellen naar de nazomer of de vroege herfst. Enerzijds vanwege de arbeidspiek bij het 
groot onderhoud, anderzijds vanwege het felt dat door bezanden in de zomer het gunstige 
effect van het bezanden, zeker bij een hoge wormenactiviteit, in de daaropvolgende 
winterperiode weer voor een belangrijk gedeelte is verdwenen. 
Daarnaast zullen bij een droge, warme zomer de groeivoorwaarden van de grasmat door het 
zand in ongunstige zin worden beInvloed (woestijnklimaat). Dit geldt met name voor de jonge 
grasplant na doorzaai. Het is van belang om het moment van bezanden in de genoemde 
periode goed te kiezen. De momenten waarop er sprake is van een goed berijdbare toplaag en 
het goed kunnen uitslepen van het zand zijn immers schaarser dan in de zomerperiode. 
Indien bezanden is gewenst, zal de hoeveelheid zand per sportveld varieren van 20 tot soms 50 
m3  per ha per jaar. De hoeveelheid te gebruiken zand is afhankelijk van de samenstelling van 
de toplaag, wormenactiviteit, grondwaterstand, ligging (schaduw), samenstelling van de 
ondergrond en bespelingintensiteit. Waarnemingen en ervaringen van de beheerder en/of de 
gebruiker zijn mede bepalend voor de hoeveelheid zand. Zo kan het wenselijk zijn om een 
gedeelte van een veld meer te bezanden dan een ander gedeelte, bijvoorbeeld door de ligging 
van een veld ten opzichte van beplanting. Per keer is het wenselijk om niet meer dan 35 m3  per 
veld te bezanden, behalve wanneer in combinatie met de vertidrain of schudfrees wordt 
gewerkt. Meest ideaal is te bezanden bij droge weers- en terreinomstandigheden. Onder 
dergelijke omstandigheden kan het zand goed worden uitgesleept, zodat een goede spreiding 
wordt verkregen. 
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Ook gedurende de winterperiode kan licht bezanden gewenst zijn. Er kan dan doelgericht 
worden gewerkt op de meest kwetsbare terreingedeelten. Bij bezanden in de winterperiode is 
de hoeveelheid gering (10 tot 15 m3  zand per keer). Veelal moet in deze periode gericht te werk 
worden gegaan en kan de maatregel eventueel beperkt blijven tot delen van een veld. 

De kwaliteit van het te gebruiken zand is van groot belang. De gewenste kwaliteit is als volgt te 
omschrijven: 
- 	M50-cijfer : 180 - 250 pm 
- 	leemgehalte (delen < 53 pm) : < 1% 
- 	organische stofgehalte : 0% 
- 	vrij van vreemde of grove bestanddelen. 

Beluchten  
Naast uitvullen en egaliseren is het van belang dat vastgelopen (kale) terreingedeelten worden 
opgebroken. De grond ter plaatse behoeft alleen maar te worden gelicht, niet te worden 
gekeerd. Dit dient veelal handmatig te worden uitgevoerd. Voor het opbreken van doelmonden, 
van delen rondom de middencirkel en van de grensrechterstrook kan de vertidrain of de 
schudfrees worden ingezet. Deze bewerkingen zijn eerder in dit document behandeld. Voor 
trainingsvelden kan het gewenst zijn om het gehele veld te behandelen met de vertidrain of de 
schudfrees. Het frezen van kaal gespeelde terreingedeelten moet worden ontraden. Bezwaren 
hiertegen zijn, structuurbederf, ontstaan van een freeszool (verdichting door versmerende 
freesmessen) en nog aanwezige wortels worden vernietigd. Ook kan door de bewerking het 
schrale toplaagje naar beneden wordt gewerkt en het gefreesde gedeelte kan nazakken ten 
opzichte van onbewerkte gedeelten. 

Doorzaaien  
Het doorzaaien heeft tot doel het grasbestand op het kwalitatief gewenste niveau te houden of 
te krijgen en voor het nieuwe seizoen weer een gesloten grasmat te verkrijgen. Doorzaai is 
gewenst voor holle, open en kale terreingedeelten. Wanneer deze maatregel niet wordt 
genomen, zal de grasmat zich ook wel weer sluiten, maar met minder gewenste grassoorten 
zoals straatgras. Ook onkruiden zullen makkelijker de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het 
doorzaaien van een volledig gesloten grasmat is weinig zinvol. Het graszaad zal dan verstikken. 
Aileen indien een weinig betredingstolerante dichte grasmat eerst intensief wordt geverticu-
teerd, is doorzaaien gewenst. 
Voordat met de doorzaai van holle, open en kale terreingedeelten kan worden begonnen, 
moeten uitgespeelde gedeelten onder profiel worden gebracht en worden belucht zoals hiervoor 
omschreven. 

Het doorzaaien vindt veelal machinaal pleats. Hierbij is het van belang dat de maatregel 
kruiselings wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om de doelgebieden met de hand bij te 
zaaien of extra bewerkingen met de doorzaaimachine aldaar uit te voeren. 
De maatregel moet zo snel mogelijk na afloop van de bespelingperiode worden uitgevoerd. 
Veelal is dit eind mei. Voor trainingsvelden is het van belang dat de doorzaai reeds medio april 
wordt uitgevoerd. Op deze wijze wordt de periode van herstel verlengd. Er kan dan uitgetraind 
worden op de zijstroken van de wedstrijdvelden. De periode van herstel voor de wedstrijdvelden 
zou bij voorkeur 12 weken moeten zijn, maar 10 weken herstel is veelal het meest haalbare. 
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Indien de trainingsvelden reeds medio april worden doorgezaaid, zal de herstelperiode hiervan 
14 tot 16 weken kunnen zijn. 

Om met name op goed onderhouden wedstrijdvelden een zo goed mogelijk gesloten grasmat te 
behouden, kan ook gedurende het speelseizoen in het vroeg voorjaar al worden doorgezaaid. 
Goede vlakteligging van de velden is wel van groot belang. Waar in dat jaargetijde jonge 
grasplanten zich ontwikkelen, kunnen geen ongewenste grassen of onkruiden tot ontwikkeling 
komen, met als gevolg een betere kwaliteit grasmat het hele jaar door, minder kosten en een 
kortere onderhoudsperiode voor het groot onderhoud. Deze manier van vernieuwd onderhoud 
heeft vooral de voorkeur, nu door de komst van het kunstgras de wedstrijdvelden minder te 
verduren hebben gedurende het speelseizoen. 

Er moeten hoge eisen worden gesteld aan het graszaad. De voorkeur moet uitgaan naar de 
grasrassen uit de Grasgids (laatste uitgave 2016) uitgegeven door NWST NeWSTories by te 
Nijmegen onder verantwoordelijkheid van Plantum NL (zie www.Grasgids.n1). 
Voor de wedstrijdvelden gaat de voorkeur uit naar een zaadmengsel van 50% Engels raaigras 
en 50% veldbeemdgras (SV8-mengsel) of een SV7-zaadmengsel van 75% Engels raaigras en 
25% veldbeemdgras. Dit laatste mengsel geldt ook voor de trainingsvelden indien deze reeds 
medio april worden doorgezaaid. Indien de trainingsvelden pas eind mei worden doorgezaaid, 
gaat de voorkeur uit naar een blend (mengsel) van 100 % Engels raaigras. 

Tegenwoordig worden op drogere schralere velden wel mengsels met rietzwenk gebruikt. Deze 
grassoort heeft langere wortels en kan daardoor meer vocht uit het bodemprofiel onttrekken en 
een stevige grasmat vormen. De grassoort is wel erg grof, waardoor een menging met Engels 
raaigras en veldbeemd de voorkeur geniet. Op schaduwrijke locaties (of velddelen) kan een 
grassoort als Descampsia worden toegepast. Genoemde rassen zijn echter verminderd 
betredingstolerant en/of minder winterhard. 
Het doorzaaien is te vergelijken met inzaaien. Het geven van een bemesting ter stimulering van 
een snelle ontwikkeling is belangrijk. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een 
NPK-bemesting. Bij droogte is het van belang, indien mogelijk, doorgezaaide gedeelten te 
beregenen. Er kan worden volstaan met kleine giften. Bij aanhoudende droogte kan herhaling 
om de paar dagen nodig zijn. Tijdig maaien is ter bevordering van uitstoeling en sluiting van de 
grasmat gewenst. Dit maaien wordt nog wel eens uitgesteld. Een juiste afstelling van de 
maaimachine is van belang om schade aan de jonge grasmat te voorkomen. Voor de eerste 
maaibeurt kan het noodzakelijk zijn om het veld te beregenen en te rollen. 

Najaarsonderhoud 
Tijdens het najaarsonderhoud worden bezanden en beluchten zoals hiervoor beschreven vaak 
met elkaar gecombineerd. Indien noodzakelijk, kan ook in het vroege najaar de combinatie met 
doorzaaien van kale terreingedeelten worden gekozen. Toepassing van winterbemesting 
aansluitend aan het najaarsonderhoud geeft een extra groeistimulans en zal de grasmat 
steviger maken voor de winterperiode. Uitvoeren van het najaarsonderhoud in september kan 
nog zorgen voor enige wortelontwikkeling na het beluchten, wat ook de grasmat ten goede zal 
komen. 
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3. Onderhoud kunstgrasvelden 
Reeds tientallen jaren wordt in Nederland kunstgras toegepast, waarop met name hockey op 
wordt beoefend. Deze velden bestonden hoofdzakelijk uit volkunststof met zandingestrooide 
velden. Later is op hoegenaamd dezelfde velden met een zachtere ondergrond ook 
gevoetbald. Echter is de voetbalsport nooit op dit type kunstgras tot ontwikkeling gekomen. 
Sinds begin van deze eeuw zijn de met zand en rubber ingestrooide velden ontwikkeld. De 
diverse constructies worden steeds verder doorontwikkeld en inmiddels zijn er honderden 
kunstgras voetbalvelden aangelegd. Ook een aantal andere sporten zoals rugby, korfbal, 
tennis en in veel mindere mate golf worden ondertussen gedeeltelijk op kunstgras beoefend. 
ledere sport heeft daarbij zijn eigen type kunstgras. 

Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat kunstgras geen of erg weinig onderhoud behoeft, is 
men ondertussen wel doordrongen van de noodzaak van het onderhoud van 
kunstgrasvelden. Ervaringen leren ondertussen dat, afhankelijk van de ligging van het veld, 
er net zoveel tijd zit in onderhoud van kunstgrasvelden als van grasvelden. Naast aanvullen 
van een geringe hoeveelheid infillmateriaal is het op kunstgras echter niet noodzakelijk om 
met zand of grond te werken om de velden vlak te houden en is er geen bemesting of 
graszaad nodig. Deze kosten worden dan ook uitgespaard. De kosten voor onderhoud van 
een gemiddeld kunstgras voetbalveld bedragen € 7.500,- tot € 9.000,- excl. BTW per jaar. Dit 
zijn de kosten van kwalitatief goed onderhoud, excl. onderhoud van eventueel aanwezige 
afrastering, inrichtingsmaterialen, aangrenzende verharding, beplanting e.d. 

3.1 Onderhoudmaatregelen 
Ruim gezegd is dat onderhoud van kunstgrasvelden gericht op het schoonhouden (incl. stof) 
van het oppervlak en het sporttechnisch vlak en voldoende veerkrachtig houden van de infill. 
Onderstaand wordt ingegaan op de diverse noodzakelijke onderhoudmaatregelen. Bij 
kunstgrasvelden is het eigenlijk net als bij grasvelden: als het dagelijks beheer en onderhoud 
op een adequate en kundige wijze wordt uitgevoerd, is er maar beperkt groot onderhoud 
noodzakelijk en beleeft de sporter optimaal plezier van het sportveld. 

Onderstaand is een omschrijving van de werkzaamheden opgenomen: 

Inspectie kunstgrasvelden  
Een regelmatige inspectie van de velden aangaande vervuiling, eventuele schade, losse 
naden e.d. noodzakelijk. De inspectie dient, afhankelijk van het gebruik, minimaal 2 keer per 
week uitgevoerd te worden en kan gecombineerd worden met het gelijktijdig uitvoeren van 
onderhoudshandelingen. Naast inspectie van de kunstgrasmat dienen ook het hekwerk en 
inrichting regelmatig gecontroleerd te worden op mogelijke beschadigingen waaraan sporters 
zich kunnen vervonden. 
Afhankelijk van eventueel aangetroffen schade aan de grasmat of omgeving dient een 
spoedige opvolging van herstel plaats te hebben. Bij acuut gevaar voor de sporters dient de 
inspectie gevolgd te worden door direct handelen. Bij geen acuut gevaar kunnen 
gevolghandelingen worden gepland. 
Ook de sporters dienen alert te zijn op eventuele problemen met het veld. Voor aanvang van 
een training of wedstrijd dient het veld geInspecteerd te worden in verband met de veiligheid 
van de sporters. Eventueel geconstateerde problemen dienen zo spoedig mogelijk te worden 
gecommuniceerd met de beheerder, die vervolgactie kan inplannen. 
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Verwijderen van zwerfvuil, kauwqom e.d. vuil  
Tijdens de regelmatige inspecties dient de terreinmeester alert te zijn op aanwezig vuil. De 
velden dienen schoon achtergelaten te worden door de sporters, waar trainers, leiders en 
bestuurder op toe dienen te zien. 

Verwiideren organisch vuil  
Regelmatig en in ieder geval voor iedere onderhoudsbeurt waarbij er handelingen aan de 
kunstgrasmat worden uitgevoerd, dient (organisch) vuil van de kunstgrasmat te worden 
verwijderd. Organisch vuil kan verstopping van de porien in de kunstgrasmat tot gevolg 
hebben, waardoor er ontwateringproblemen kunnen ontstaan. Door achtergebleven 
(organisch) vuil en stof zal de infill (zand en/of rubber) compacteren, hard worden of het 
speloppervlak zal glad worden. Organisch vuil kan worden verwijderd met de bladhark, de 
bladblazer of speciaal hiervoor ontwikkelde machines. Op hopen geblazen of geharkt 
materiaal dient van het veld verwijderd te worden en te worden afgevoerd. In de 
bladvalperiode kan het in het weekend noodzakelijk zijn het herfstblad te verwijderen. Goede 
communicatie met de gebruikende sportverenigingen kan voor uitvoering van deze handeling 
gewenst zijn. 
Zoals hierboven al aangegeven is het van bijzonder belang dat vuil voor bewerking van het 
kunstgrasveld wordt verwijderd, om zoveel mogelijk te voorkomen dat door deze (hierna 
genoemde ) bewerkingen het vuil door de infill wordt gemengd. 

Slepen kunstqrasveld met harde borstel  
Hiervoor gebruik maken van driehoeksbezem of speciale borstelunit achter een lichte tractor. 
Met slepen wordt het infillmateriaal enigszins los gebezemd en opnieuw geegaliseerd. De 
bewerking afhankelijk van het type veld iedere 2 weken (zand/rubberinfill velden) of wekelijks 
(zandinfill velden) uitvoeren. 

Decompacteren  
Deze bewerking kan worden uitgevoerd met een speciale wiedeg-combinatie voor kunstgras. 
Deze machine is voorzien van korte verende tandjes die dicht bij elkaar zijn geplaatst als 
zijnde een hark en hij kan worden gemonteerd achter een lichte tractor. Met deze bewerking 
wordt het infillmateriaal tot een in te stellen diepte los geharkt. Door het slepen met de achter 
de machine gekoppelde rubbermat wordt het materiaal geegaliseerd en weer in de 
kunstgrasmat gesleept. Deze bewerking afhankelijk van de noodzaak op zand/rubberinfill 
velden eens per maand uitvoeren. Op zandinfill velden zal deze bewerking meest 
achterwege worden gelaten en wordt frequenter geborsteld zoals hiervoor omschreven. 

Slepen  
Dit werk wordt uitgevoerd met een speciaal voor dit doel ontwikkelde rubbermat die achter 
een lichte tractor over het veld wordt getrokken. Het doel van de bewerking is het 
infillmateriaal, meestal na lostrekken zoals hiervoor omschreven, te verdelen over de 
kunstgrasmat en weer tussen de vezels te slepen. Vaak wordt deze bewerking alleen in 
combinatie met decompacteren en/of borstelen uitgevoerd. 
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Algenimos en onkruidbestriidinq  
Vervuiling op kunstgras moet worden tegengegaan, ook door algen, mos of onkruiden. 
Daarbij is voorkomen het beste, door een preventieve bewerking met biologische 
bestrijdingsmiddelen. Uitvoering dient met speciaal voor dit doeleind ontwikkelde apparatuur 
en volgens de productomschrijving te gebeuren. Met name tegen algen en mossen zijn er 
uitstekend werkende biologische middelen beschikbaar. Bij goed kunstgrasonderhoud en 
frequente bespeling van het veld kan de bestrijding tot de randen van het veld worden 
beperkt. 
Onkruiden groeien met name in de randen van een veld, tussen kunstgras en de opsluiting. 
Door bij inspectie ook de randen van het veld goed te inspecteren, kunnen bij iedere ronde 
gemakkelijk de ontwikkelende onkruiden worden verwijderd door deze handmatig uit te 
trekken. Deze maatregel dient in ieder geval in het groeiseizoen maandelijks te worden 
uitgevoerd. 

Speciaal onderhoud  
Speciaal onderhoud is nodig rond de penaltystip, cornerstreep en andere intensief bespeelde 
plekken. Daar dient eens per week het weggespeelde infillmateriaal met een harde bezem 
handmatig teruggeveegd te worden. Het tekort aan infillmateriaal aanvullen door handmatig 
bijstrooien. Voor dit doeleind is het handig een emmer (met deksel) infillzand en rubber mee 
te nemen tijdens de inspectieronde. 

Reparatie losse naden e.d. door middel van Iiimen  
Als tijdens een inspectie blijkt dat er losse naden zijn, de penaltystip plaatselijk los zit of iets 
dergelijks, dan kan het beste direct worden overgegaan tot reparatie, om erger te 
voorkomen. Infillmateriaal verwijderen eventueel door uitzuigen met industriezuiger, 
aanbrengen van onderdoek met daarop lijm, kunstgrasdoek aandrukken en verzwaren. Als 
lijm voldoende is gedroogd, kan het infillmateriaal worden teruggebracht. Deze 
werkzaamheden moeten uitstekend door de terreinmeester kunnen worden uitgevoerd. Zo 
nodig kan een korte opleiding hiervoor worden gevolgd bij een gespecialiseerd bedrijf. Als er 
grotere stukken los liggen, is het gewenst hiervoor met een gespecialiseerd bedrijf afspraken 
gemaakt te hebben, zodat zij binnen een paar dagen tot actie kunnen overgaan. 

Navullen infillmateriaal  
De hoogte van de infill dient regelmatig gecontroleerd te worden. Als onvoldoende infill-
materiaal aanwezig is (vooral na decompacteren), kan het van belang zijn materiaal aan te 
vullen om aan de gestelde sporttechnische eigenschappen te blijven voldoen. Plaatselijk 
aanvullen kan uitstekend handmatig worden uitgevoerd (bijv. een doelgebied), gevolgd door 
slepen. Als het om het hele veld of een grotere hoeveelheid materiaal gaat, kan dit worden 
uitgevoerd met een strooier. Deze werkzaamheden kunnen het beste uitbesteed worden aan 
de specialisten die ook voor het juiste materiaal kunnen zorgen. Na aanbrengen altijd 
inslepen uitvoeren. 

Specialistisch onderhoud  
Hieronder wordt met name verstaan het schoonmaken van het veld met een 
gespecialiseerde machine. Afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling die optreedt (ligging 
van het veld onder bomen, veel stof of lets dergelijks) moet het veld worden schoongemaakt 
met speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur. Meestal wordt stof na het losmaken van de 
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infill door middel van een speciaal afzuigsysteem gescheiden van het infillmateriaal. Dit werk 
kan in de meeste gevallen het beste worden uitbesteed aan specialisten. 
De onderhoudshandelingen dienen bij voorkeur onder droge omstandigheden te worden 
uitgevoerd. Als de infill nat is tijdens bewerking, kleeft het meer aan elkaar, waardoor er een 
verminderd effect van de handeling ontstaat. 

Verwijderen van sneeuw in de winter wordt niet aanbevolen. Eventueel kan er overgegaan 
worden tot het handmatig verwijderen van sneeuw. Daarbij dient men in het bijzonder 
geducht te zijn op het niet meenemen van de infill tijdens het sneeuw ruimen. Eventueel kan 
op de sneeuw worden getraind, maar dat is vanwege de gladheid niet verstandig. 

In verband met de garantiebepalingen behorende bij een kunstgrasveld is het gewenst de 
uitgevoerde handelingen nauwkeurig te registreren. Zo kan een bewijs ontstaan van het 
deskundig uitvoeren van onderhoud. Hieronder is een voorbeeld ingevoegd van een 
registratieformulier. 
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4. Onderhoud inrichtingselementen 
In dit hoofdstuk worden de onderhoudmaatregelen van de meest voorkomende inrichtings-
elementen op een sportpark behandeld. 

4.1 Verhardingen 
We onderscheiden verschillende soorten verhardingsoppervlakten: 
- Halfverharding 
- Grastegels 
- Elementenverhardingen met klinkers (betonklinkers of gebakken klinkers) 
- Elementenverharding met betontegels (meest voorkomende maatvoering is 30x30 tegels) 
- Verharding van betonplaten 
- Asfaltverharding 

ledere verhardingssoort kent eigen maatregelen: 

Halfverhardinq 
Halfverharding als grint, gravel of andere soorten materialen worden meestal aangelegd op 
een fundering van lava, repak of betongranulaat. Het verhardingstype is open en vaak water-
doorlatend. Het onderhoud moet er m.n. op gericht zijn dat het verhardingsoppervlakte vlak 
en afwaterend gehouden wordt. Ondanks dat het materiaal waterdoorlatend hoort te zijn, is 
het verstandig de verharding enigszins tonrond (2 cm per m) te houden, zodat regenwater 
snel naar de zijkant wordt afgevoerd. Aan de zijkanten dient dan een afwatering te zijn met 
goten en kolken of ingegraven drainage in doorlatend materiaal( grof zand of grint). De 
afwateringssystemen dienen schoongehouden te worden. 
Het onderhoud bestaat uit eenmaal per jaar los maken, opnieuw profileren en eventueel 
aanvullen met materiaal en aanwalsen. Eventueel kunnen gedurende het jaar nazakkingen 
nog een keer met materiaal worden uitgevuld. 
Het verwijderen van onkruiden, mossen e.d. kan machinaal gebeuren door regelmatig (1 tot 
2 keer per maand) slepen. Hardnekkige onkruiden regelmatig handmatig verwijderen. Ook 
kan gekozen worden voor chemische bestrijding of combinaties van machinaal met 
chemische bestrijding. 

Grastegels  
Grastegels zijn tegels met openingen die vaak gemaakt zijn van beton of gerecycled 
kunststof. De tegels zijn aangelegd op zeer schrale teelaarde (bomenzand), met daaronder 
eventueel een extra fundering van lava, betongranulaat of repak. De gaten in de tegels zijn 
ingezand met schrale teelaarde en ingezaaid, waardoor een grasoppervlak is ontstaan. Dit 
grasoppervlak dient in het groeiseizoen regelmatig te worden gemaaid (ca. 20 keer per jaar). 
Verder dient het onderhoud gericht te zijn op het vlak houden van het opperviak. Eventueel 
verzakte tegels dienen te worden opgehaald. De openingen in de tegels dienen vol met 
grond te blijven. Bij navullen indien nodig ook inzaaien. Met deze maatregel een keer per 
jaar rekening houden. 

Klinkerverhardingen  
Klinkerverhardingen dienen vlak, schoon en afwaterend te blijven. Dit verhardingstype is 
aangelegd op een zandbed, eventueel met een extra fundering van lava, betongranulaat of 
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repak in de constructie. Dit type verharding is veelal niet erg waterdoorlatend en dient af te 
wateren (min. 1 cm per m) naar de zijkant, waar het water weg moet zakken in de 
aangrenzende groenstrook, eventueel met behulp van drainage aangelegd in grof zand of 
grintkoker. Ook kan de afwatering geregeld zijn met kolken met of zonder goot. De goten en 
kolken dienen minimaal 1 a 2 keer per jaar te worden gereinigd. De drainage dient eens per 
3 tot 5 jaar te worden doorgespoten. 
Om het oppervlakte voldoende vlak te houden, kan het gewenst zijn plaatselijk delen te 
herstraten. Rekening dient gehouden te worden met ca. 3 tot 5 % van het oppervlak per jaar. 
Als het oppervlak groter wordt, moet overwogen worden de complete verharding te 
herstraten. Dit is een renovatiemaatregel. 
Schoonhouden van het verhardingsoppervlak kan zowel handmatig, machinaal als chemisch 
uitgevoerd worden. Bij handmatig en machinaal moet vooral bij weinig gebruikte 
verhardingen rekening gehouden worden met een maandelijkse terugkerende maatregel. 
Machinaal kan door middel van borstelen, branden of stomen. Bij chemische behandeling 
kan de maatregel vaak tot 3 keer beperkt worden. Chemische bestrijding is vaak vanuit 
maatschappelijke overwegingen niet gewenst of zelfs niet toegestaan. 

Teoelverhardinoen  
De beheersmaatregelen voor tegelverhardingen zijn vergelijkbaar met die van 
klinkerverhardingen zoals hierboven uitgewerkt. 

Betonplaten  
Betonplaten dienen vlak, schoon en afwaterend te blijven. Dit verhardingstype is aangelegd 
op een zandbed, eventueel met een extra fundering van lava, betongranulaat of repak in de 
constructie. Dit type verharding is niet waterdoorlatend en indien de voegen zijn gedicht om 
onkruidgroei te voorkomen (gewenst) zal ook via de voeg geen water naar de ondergrond 
stromen. Het oppervlak dient af te wateren (min. 1 cm per m) naar de zijkant, waar het water 
weg moet zakken in de aangrenzende groenstrook, eventueel met behulp van drainage 
aangelegd in grof zand of grintkoker. Ook kan de afwatering geregeld zijn met kolken, 
meestal via een goot. De goten en kolken dienen minimaal den a twee keer per jaar te 
worden gereinigd. De drainage dient eens per 3 tot 5 jaar te worden doorgespoten. 
Indien goed aangelegd, zal het oppervlakte voldoende vlak blijven en kan worden volstaan 
met het eens per 10 tot 15 opnieuw aanbrengen tijdens de renovatie van omliggende velden 
e.d. 
Schoonhouden van het verhardingsoppervlak betreft alleen het schoon vege, indien 
noodzakelijk. Dit kan zowel handmatig als machinaal. 
Daarnaast dient de voegvulling in de naden jaarlijks gecontroleerd en eventueel hersteld te 
worden. Dat herstel is specialistenwerk. 

Asfaltverhardinq  
Ook bij asfaltverharding dient het beheer te zijn gericht op vlak, schoon en afwaterend 
houden. Asfalt is veelal afwaterend aangelegd op een fundering van lava, betongranulaat of 
repak. De afwatering verloopt veelal door middel van kolken en goten of doordat het water 
weg moet zakken in de aangrenzende groenstrook, eventueel met behulp van drainage 
aangelegd in grof zand of grintkoker. 
Schoonhouden betreft alleen het verwijderen van vervuiling. Dit kan zowel machinaal als met 
de hand geschieden. 
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Als het asfalt dermate is gesleten of beschadigd dat er gaten in vallen, dan kunnen die 
worden uitgevuld met warm of koud asfalt. Koud asfalt is in zakken verkrijgbaar en kan door 
de terreinmeester worden aangebracht. Na het aanbrengen het asfalt verdichten door 
aanstampen, trillen of walsen. De aanpak met warm asfalt is specialistenwerk. Als meer dan 
5% van het verhardingoppervlak is beschadigd, moet overwogen worden of het oppervlak 
niet moet worden gerenoveerd. 

4.2 Hekwerken 
Onderscheiden worden: 
- Terreinafrastering 
- 	Veldafrastering of leunhekwerk met of zonder reclameborden, slagplanken e.d. 
- Ballenvangers 
- Poorten 

Daarnaast kan men onderscheiden: 
- Spijlenhekwerk 
- Dubbelstaafmat hekwerk 
- Gaashekwerk 
- Netten hekwerk/ ballenvangers 

Spijlenhekwerk toont degelijker, maar wordt in de praktijk door vandalen vaak beschadigd 
door de spijlen te verbuigen. Herstel van het hekwerk in dit geval is vaak specialistenwerk en 
kostbaar. 
Bij beschadiging van het dubbelstaafmat hekwerk kan men dit vaak verhelpen door het 
vervangen van de matten met een gangbare lengte van 2,50 m. Deze werkzaamheden 
kunnen vaak uitstekend door de terreinmeester worden uitgevoerd. 
Ook schade aan gaashekwerk kan uitstekend door de terreinmeester worden hersteld. 
Echter door gebruik en vandalisme (kapot knippen of verbuigen is relatief gemakkelijk) is 
onderhoud frequenter nodig. Aanpassen van dit hekwerk naar dubbelstaafmat moet tijden 
renovatie worden overwogen. De extra aanlegkosten zijn in het beheer vaak snel 
terugverdiend. 
Netten worden het meest toegepast in ballenvangers en zijn daar ook uitermate goed voor 
geschikt. De onderste 2 meter wordt i.v.m. doorveren van het net vaak nog wel voorzien van 
gaas of dubbelstaafmat. Herstel van netten kan uitstekend door het dichtknopen van de 
mazen met speciaal voor dit doeleind geschikt koord. 

In veldafrastering en ballenvangers om het hoofdveld worden vaak reclameborden 
toegepast. Ook de reclameborden dienen heel en schoon gehouden te worden. Deze taak is 
vaak toebedeeld aan de vereniging die ook de eigenaar is. Als de reclameboden in speciale 
profielen zijn gemonteerd, dienen deze profielen uiteraard functioneel te blijven. Niet 
gebruikte delen van de reclamebordprofielen kunnen vaak gemakkelijk beschadigd worden. 
Van belang is dus dat de totale lengte van de profielen gevuld is, met al dan niet bedrukte 
reclameborden. 
Met name bij hockey worden zgn. slagplanken toegepast in het leunhekwerk en de ballen-
vangers. Het deel achter de doelen is vaak ca. 0,45 m hoog. Rond het overige veld volstaat 
een slagplank met een hoogte van ca 0,15 m. De slagplank is van hout, beton of gerecycled 
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kunststof verwaardigd. De slagplanken dienen uiteraard functioneel gehouden te worden. 
Tijdig vervangen bij beschadiging kan problemen voorkomen. 

Het hang- en sluitwerk bij poorten dient natuurlijk functioneel te blijven. Enkele keren per 
jaar smeren is gewenst. Bij goed hang- en sluitwerk moet dit 'een levenlang' meegaan. Bij 
schade dient uiteraard onderhoud te worden gepleegd of dienen schanieren, grendels of 
sloten te worden vervangen. 
Vaak wordt beheer van hekwerk pas uitgevoerd als er schade is ontstaan. Door regelmatig 
te inspecteren en een aantal keren per jaar preventief onderhoud uit te voeren, is onderhoud 
beter te plannen en kan beschadiging vaak worden voorkomen. 

4.3 Beregeningssystemen 
We onderscheiden: 
- Handmatig beregeningssysteem 
- Halfautomatisch beregeningssysteem 
- Automatische beregeningssysteem 

Handmatiq 
Met een handmatig systeem wordt bedoelt een systeem met een verplaatsbare pomp, 
voorzien van een eigen motor of met aandrijving door een tractor en leidingen bestaande uit 
buizen of slangen met sproeiers. De maatregel beregenen is een tijdrovende maatregel, 
omdat alles handmatig moet worden verplaatst. Het systeem behoeft onderhoud, m.n. aan 
de pomp en sproeiers. In de praktijk wordt dit systeem weinig meer gebruikt door 
vakspecialisten. 

Halfautomatisch  
Bij een halfautomatisch systeem is er vaak een vaste pompopstelling, meestal aangedreven 
door een elektromotor. Er ligt een hoofdleiding met hydranten naar de velden. Op deze 
hydranten worden leidingen aangesloten, bestaande uit buizen of slangen met losse 
sproeiers of een automatisch oprolbare haspelsysteem voorzien van 1 sproeier. Uitvoering 
van beregening met dit systeem is al een stuk eenvoudiger en kost minder handkracht. De 
verschillende onderdelen van dit systeem behoeven uiteraard onderhoud. In de 
winterperiode moeten alle onderdelen vorstbestendig gemaakt worden, door het water uit het 
systeem te verwijderen. 

Automatisch  
Een volautomatisch systeem verdient de voorkeur van de moderne terreinmeester. Het 
systeem bestaat uit een vaste pompopstelling veelal aangedreven door een elektromotor en 
het wordt bediend door een al of niet op afstand aangestuurde automaat. Alle leidingen zijn 
ondergronds en de sproeiers zijn vaak zgn. pop-up sproeiers of sproeiers met een vaste 
opstelplaats aan de zijkant van een veld op een vaste standaard. Het systeem behoeft wel 
veelvuldige controle en standaard onderhoud, waaronder het vorstbestendig houden in de 
winterperiode. De regelmatige controle dient gericht te zijn op een goede werking. De 
moderne systemen kennen een geautomatiseerd systeem, dat aangeeft bij welke sproeier(s) 
er problemen zijn. 
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4.4 Inrichtingselementen 
We onderscheiden: 
- Veldinrichting als lichtinstallatie, doelen, doelnetten, hoekvlaggen, scorebord en 

trainingsmaterialen 
- 	Parkinrichting als vuilnisbakken, parkverlichting, vlaggenmasten e.d. 

Veldinrichtinq  
De lichtinstallatie dient veilig en functioneel te zijn. Om deze reden wordt geadviseerd de 
installatie in beheer van de veldeigenaar te laten uitvoeren. De werkzaamheden dienen wel 
uitgevoerd te worden door specialistische bedrijven. Deze bedrijven hebben veelal 
onderhoudsabonnementen waarbij jaarlijks de installatie wordt gecontroleerd op werking en 
veiligheid. Bij een dergelijk abonnement wordt geadviseerd ook de lampen op te nemen. 
Deze worden dan preventief vervangen als de werkingsduur is verstreken. Ook de masten 
dienen gecontroleerd te worden op beschadigingen of roestvorming, die de sterkte van de 
mast kunnen beInvloeden. 
Doelen en doelnetten dienen uiteraard schoon en heel te zijn. Geadviseerd wordt het 
schoonhouden, schilderen van doelpalen en onderhoud, vervanging van doelnetten e.d. bij 
de verenigingen neer te leggen. Dit zijn werkzaamheden die zij uitstekend door vrijwilligers 
kunnen laten uitvoeren. Hoekvlaggen, trainingsmaterialen, scorebord e.d. zijn veelal in 
eigendom van de vereniging en dienen ook door hen te worden onderhouden, c.q. 
vervangen. Wel dienen afspraken gemaakt te worden over het verwijderen van bijv. 
hoekvlaggen en trainingsmaterialen i.v.m. onderhoud van de accommodatie. 

Parkinrichtinq 
Vuilnisbakken dienen werkend te zijn i.v.m. legen. Preventief onderhoud door smeren van 
schanieren en sluitingen is gewenst en kan een paar keer per jaar uitstekend door de terrein-
meester worden uitgevoerd. Betreft het legen van de bakken wordt geadviseerd dit door de 
verenigingen te laten uitvoeren. 
In verband met de sociale veiligheid op een sportpark moet de parkverlichting werken. 
Geadviseerd wordt het onderhoud preventief te laten uitvoeren door een specialist. Dit kan 
uitstekend worden gecombineerd met het onderhoud van de veldverlichting. 
Vlaggenmasten en andere inrichtingselementen zijn vaak in eigendom van een vereniging, 
die dan ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. In verband met onderhoud van het 
sportpark moet de locatie wel in overleg met de beheerder worden bepaald. De beheerder 
dient er ook op toe te zien dat een en ander veilig is en wordt gehouden. 

4.5 Groeninrichting 
Onderscheiden worden: 
- Grasoverhoeken die frequent gemaaid worden 
- Bermen en grasoverhoeken die niet frequent gemaaid worden 
- Sierbeplanting 
- Hagen 
- Bosplantsoen 
- Bomen 

Het onderhoud van grasoverhoeken is naast het maaien (20 tot 24 keer per jaar) ook het 
vlak en waterdoorlatend houden van het veld. Bij het vlak houden hoeven geen 
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sportveldeisen te worden aangehouden, wel dient rekening gehouden te worden met een 
veilig te belopen en gebruiken veld voor alternatieve activiteiten als balletje trappen, plaatsen 
van een feesttent of lets dergelijks. Zo nodig na dergelijke activiteiten de schade herstellen 
en (plaatselijk) doorzaaien. Afhankelijk van het gewenst beeld kan een extensieve bemesting 
worden toegepast. Als het veld op een goede ondergrond is aangelegd, zal beluchten niet of 
nauwelijks noodzakelijk zijn. Als een overhoek onder natte omstandigheden is gebruikt, kan 
het noodzakelijk zijn het veld te bezanden of te vertidraineren. 

Bermen worden vaak 1 tot 3 keer per jaar gemaaid. Geadviseerd wordt het vrijkomend 
materiaal op te nemen en of te voeren. 

Sierbeplanting heeft zijn functionele waarde als deze gesloten en schoon gehouden wordt. 
Schoonhouden door regelmatig (6 tot 8 keer per jaar) schoffelen. Gesloten houden door tijdig 
snoeien (2 keer jaar) en inboeten (1 keer per jaar) van eventueel uitgevallen beplanting. 

Afhankelijk van het soort moet de haag 1 tot 2 keer per jaar geknipt worden. Bij de keuze 
van de plantsoort tijdens de aanleg kan er rekening worden gehouden met de frequentie van 
knippen. Bij 1 keer per jaar knippen, moet dit ingepland worden in september. Bij 2 keer 
knippen moet met juni en september rekening gehouden worden. Knipsel dient normaliter 
geruimd te worden. Afhankelijk van het gewenst beeld, dient de haagvoet schoon gehouden 
te worden. Hier kan volstaan worden met 2 of 3 keer per jaar maaien met een bosmaaier of 
schoffelen (6 tot 8 keer per jaar). 

Bosplantsoen eens per 3-5 tot 7 jaar snoeien. Er kan gekozen worden uit kortzetten van de 
totale beplanting (1 x per 7 jaar) of uitdunnen (1 x per 3-5 jaar) afhankelijk van het gewenste 
beeld. Wil men geen kaalslag, dan is uitdunnen de juiste keuze. Jaarlijks dienen wel de 
overhangende takken te worden teruggesnoeid als deze voor de sport en/of het onderhoud 
in de weg hangen. Afhankelijk van de mate waarop de beplanting is gesloten ,kan men 
kiezen de vegetatie eronder te maaien of te schoffelen. Bij uitmaaien kan 2 tot 3 keer per jaar 
voldoende zijn. Bij zeer gesloten vegetatie is het alleen noodzakelijk de randen uit te maaien. 
Vooral bij jonge beplanting wordt wel eens geschoffeld. De frequentie is in dat geval 6 tot 8 
keer per jaar. 
Een goed alternatief is om de bodem tijdens de aanplant in te zaaien met Iaag blijvende 
vegetatie als microklaver. De bodem blijft dan bezet met groen dat weinig onderhoud 
behoeft. Voordeel van de klaver is het bindend vermogen van stikstof, dat gelijk weer een 
voedende waarde kan hebben voor de beplanting. 

Bij bomen wordt vormsnoei toegepast (eens per 5 jaar). Jaarlijks dienen de eventuele 
boompalen te worden gecontroleerd, vervangen of als deze niet meer functioneel zijn, te 
worden verwijderd. Ook dienen overhangende takken die problemen opleveren bij de sport 
en/of het onderhoud en dode takken te worden verwijderd. De boomkrans kan worden 
schoongehouden door schoffelen of maaien zoals bij bosplantsoen omschreven. 
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4.6 Watergangen 
De taluds van sloten dienen 2 of 3 keer per jaar te worden gemaaid. De watergang zelf dient 
ook minimaal 1 keer per jaar te worden gemaaid en/of gekroost. Vrijkomend materiaal indien 
deze niet op de oever of schouwpad kunnen blijven liggen, afruimen. Bij dit onderhoud dient 
wel rekening gehouden te worden met leidingen van drainage en of regenwaterafvoer die in 
de watergang lozen. Baggeren eens per 5 tot 7 jaar, afhankelijk van de mate van vervuiling. 
Deze maatregel wordt meestal in het meerjaren onderhoud opgenomen. 
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5. Renovaties en vervangingen 

In het rapport wordt gesproken over renovaties en vervangingen. Onderstaand een 
omschrijving van deze begrippen. 

5.1 Renovatie van een natuurgrasveld 
Om tot een geslaagde renovatie te komen, is het van belang om aan de hand van een veld-
inventarisatie en een bodemonderzoek (inclusief onderzoek naar de granulaire en 
chemische samenstelling van de grond) een goede inschatting te maken van de uit te voeren 
werkzaamheden. 

Er is onderscheid tussen een totale renovatie en een toplaagrenovatie. Een toplaagrenovatie 
zal eens per 8 tot 15 jaar nodig zijn. Bij een totale renovatie kan uitgegaan worden van eens 
per 25 tot 30 jaar, waardoor er normaliter na een toplaagrenovatie rekening gehouden dient 
te worden met een totale renovatie. Deze frequentie is mede afhankelijk van de draagkracht 
van de grond. Bijvoorbeeld bij vv Sportief to Noorden, dat is gelegen in een zwak 
draagkrachtig veengebied, zal rekening moeten worden gehouden met een hogere 
frequentie van renovatie. Hieronder worden de twee typen renovatie voor grassportvelden 
separaat behandeld: 

Totale renovatie  
Dit type renovatie betreft het verbeteren van het totale profiel van het grassportveld tot en 
met de grondwaterspiegel, eventuele drainage. Gelet op de aanwezige ervaring met 
natuurgras sportveldrenovaties, moeten de volgende activiteiten minimaal plaatsvinden. 
1. Draineren naar behoefte. 
2. Frezen van de oude grasmat. 
3. Breken van storende lagen in het profiel door verschraling en/of diverse 

grondbewerkingen. 
4. Het verbeteren van de toplaag door verschraling en bemesting incl. de nodige 

grondbewerkingen. 
5. Egaliseren van de toplaag. 
6. Inzaaien en het bemesten van de grasmat. 
7. Nazorg en uitzetten van het speelveld e.d. 
8. Vervangen van de veldinrichtingsmaterialen (paragraaf 4.3). 
9. Verbeteren of vervangen van elementen als beplanting, verhardingen, hekwerken en 

inrichting in de directe omgeving van het veld (paragraaf 4.3). 

Toplaaqrenovatie  
Dit type renovatie spitst zich toe op alleen het verbeteren van de toplaag. De toplaag, ook 
wel de leeflaag genoemd, is de Iaag waar de graspiant zich in wortelt en de voeding moet 
vinden om zolang mogelijk in stand to kunnen blijven. Deze Iaag dient voldoende afwaterend 
to zijn, om ervoor to zorgen dat de grasvelden snel opdrogen en bespeelbaar zijn na 
intensieve neerslag. Daarnaast dient de toplaag voldoende stabiel to zijn, waardoor het 
speloppervlak egaal blijft. 
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5. Renovaties en vervangingen 

In het rapport wordt gesproken over renovaties en vervangingen. Onderstaand een 
omschrijving van deze begrippen. 

5.1 Renovatie van een natuurgrasveld 
Om tot een geslaagde renovatie te komen, is het van belang om aan de hand van een veld-
inventarisatie en een bodemonderzoek (inclusief onderzoek naar de granulaire en 
chemische samenstelling van de grond) een goede inschatting te maken van de uit te voeren 
werkzaamheden. 

Er is onderscheid tussen een totale renovatie en een toplaagrenovatie. Een toplaagrenovatie 
zal eens per 8 tot 15 jaar nodig zijn. Bij een totale renovatie kan uitgegaan worden van eens 
per 25 tot 30 jaar, waardoor er normaliter na een toplaagrenovatie rekening gehouden dient 
te worden met een totale renovatie. Deze frequentie is mede afhankelijk van de draagkracht 
van de grond. Bijvoorbeeld bij w Sportief te Noorden, dat is gelegen in een zwak 
draagkrachtig veengebied, zal rekening moeten worden gehouden met een hogere 
frequentie van renovatie. Hieronder worden de twee typen renovatie voor grassportvelden 
separaat behandeld: 

Totale renovatie  
Dit type renovatie betreft het verbeteren van het totale profiel van het grassportveld tot en 
met de grondwaterspiegel, eventuele drainage. Gelet op de aanwezige ervaring met 
natuurgras sportveldrenovaties, moeten de volgende activiteiten minimaal plaatsvinden. 
1. Draineren naar behoefte. 
2. Frezen van de oude grasmat. 
3. Breken van storende lagen in het profiel door verschraling en/of diverse 

grondbewerkingen. 
4. Het verbeteren van de toplaag door verschraling en bemesting incl. de nodige 

grondbewerkingen. 
5. Egaliseren van de toplaag. 
6. Inzaaien en het bemesten van de grasmat. 
7. Nazorg en uitzetten van het speelveld e.d. 
8. Vervangen van de veldinrichtingsmaterialen (paragraaf 4.3). 
9. Verbeteren of vervangen van elementen als beplanting, verhardingen, hekwerken en 

inrichting in de directe omgeving van het veld (paragraaf 4.3). 

Toplaagrenovatie  
Dit type renovatie spitst zich toe op alleen het verbeteren van de toplaag. De toplaag, ook 
wel de Ieeflaag genoemd, is de Iaag waar de grasplant zich in wortelt en de voeding moet 
vinden om zolang mogelijk in stand te kunnen blijven. Deze Iaag dient voldoende afwaterend 
te zijn, om ervoor te zorgen dat de grasvelden snel opdrogen en bespeelbaar zijn na 
intensieve neersiag. Daarnaast dient de toplaag voldoende stabiel te zijn, waardoor het 
speloppervlak egaal blijft. 
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Gelet op de aanwezige ervaring met natuurgras sportveldrenovaties, moeten de volgende 
activiteiten minimaal plaatsvinden. 

1. Frezen van de oude grasmat. 
2. Verbeteren van de toplaag door verschraling en bemesting, incl. de nodige 

grondbewerkingen. 
3. Egaliseren van de toplaag. 
4. Inzaaien en het bemesten van de grasmat. 
5. Nazorg en uitzetten van het speelveld e.d. 
6. Verbeteren of vervangen van de veldinrichtingsmaterialen. 
7. Eventueel snoeien van de beplanting rond het veld. 

Om tot een goede ontwikkeling te komen van de grasmat, dient bij een sportveldrenovatie 
rekening te worden gehouden met een rustperiode van minimaal 16 tot 18 weken. Deze 
periode bestaat uit 2 weken uitvoeringsperiode (mits werkbare weers- en 
terreinomstandigheden) en 14 tot 16 weken herstelperiode. Het allerbeste is het om het veld 
een jaar over te laten liggen zonder bespeling, maar dat is in de huidige tijd 
planningstechnisch bijna niet meer haalbaar. 
Daarna is het aan te bevelen tot en met de winterstop het veld alleen te bespelen met 
jeugdteams. Vervolgens kan men vanaf maart starten met senioren. Dit is puur bedoeld om 
een stevige graszode te laten ontwikkelen, waardoor de kans van slagen van de renovaties 
worden vergroot. 

5.2 Renovatie van een WeTraveld 
Het renoveren van een WeTraveld gebeurt doorgaans door middel van het herstellen van de 
vlakheid van de constructie. Daarbij wordt de constructie niet of nauwelijks aangetast. Maar 
bij de velden met toevoegingen van vreemde componenten, zoals bijvoorbeeld lavakorrels, 
Iigt het meestal wat moeilijker. Hier zal de toevoeging in de toplaag moeten worden 
aangevuld. 

Voor sommige constructies kan het nodig zijn dat de toplaag verwijderd wordt, om opnieuw 
gemengd te worden met de toevoeging. Daarna wordt het mengstel van toplaag en 
toevoeging teruggebracht op het veld. Vervolgens wordt het veld opnieuw ingezaaid. Bij een 
dergelijke, grotere ingreep is het noodzakelijk dat de ontwatering goed gecontroleerd wordt. 

Bij WeTravelden wordt uitgegaan van een toplaagrenovatie van eens per 10-15 jaar en een 
totale renovatie eens per 25-30 jaar als omschreven bij natuurgrasvelden. 

5.3 Renovatie van een kunstgrasveld 
Ook een kunstgrasveld is op een gegeven moment versleten en zal moeten worden 
vervangen. Er is nog weinig ervaring met vervangen van kunstgras voetbalvelden vanwege 
de relatief korte periode dat de huidige kunstgras voetbalvelden zijn aangelegd. Uit de 
praktijk blijkt tot op heden dat een kunstgrasmat moet worden vervangen na ca. 12.000 tot 
15.000 speeluren, wat gemiddeld neerkomt op 10 jaar. Een toplaagrenovatie bestaat 
normaliter uit het vervangen van de kunstgrasmat met het infill (instrooimateriaal, zoals zand 
en rubber) en het drukverdelend doek direct onder de grasmat. Bij toepassing van een zgn. 
shockpad kan deze vaak wel worden hergebruikt. Daarnaast zal de sporttechnische Iaag op 
de sporttechnische eisen en vlakheid moeten worden gecontroleerd. Na gedegen onderzoek 
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zal blijken of kan worden volstaan met het losmaken en profileren van de sporttechnische 
Iaag, eventueel na toevoeging van nieuw materiaal, of dat de sporttechnische Iaag moet 
worden vervangen. Bij de toplaagrenovatie dient rekening te worden gehouden met het 
stellen van de opsluiting rond het veld en het herbestraten van de verharding. Ook zullen de 
hekwerken moeten worden opgeknapt of vervangen. Spelmaterialen als doelen en 
hoekvlaggen dienen eveneens te worden vervangen. 

Bij een totale renovatie van kunstgrasvelden worden naast de kunstgrasmat ook het 
drainagesysteem en de sporttechnische Iaag vernieuwd. Ook hekwerken en verhardingen 
worden bij totale renovatie vervangen. 

Bij renovatie/vervanging van kunstgrasvelden dient rekening gehouden te worden met 
afvoerkosten van de te vervangen materialen, waardoor de kosten behoorlijk kunnen 
oplopen. In verband met mogelijk uitlooggevaar van bijvoorbeeld rubberinfill dient bij iedere 
renovatie de milieutechnische kwaliteit van het drainagezand en de ondergrond te worden 
getoetst op mogelijke toename van vervuilende componenten. Momenteel loopt bij de 
Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek een onderzoek naar de gevolgen van 
renovaties/vervanging bij kunstgrasvelden waarvan de resultaten binnenkort verwacht 
worden. 

Een kunstgrasmat gaat naar verwachting (de ervaringen zijn nog beperkt aanwezig) 8 tot 12 
jaar mee. Hier is uitgegaan van een toplaagrenovatie van eens per 10 jaar en een totale 
renovatie van eens per 30 jaar. Dit komt dus neer op tweemaal een toplaagrenovatie met 
vervolgens een totale renovatie. 
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Onderhoudbecirotinq sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 2 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 341,92 

a controleren drainage incl. rep..cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 1.980.00 0,33 100% 0,35 228.69 
b doorsputten hoofddrain m 80,00 0.33 100% 0,90 23.76 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% • 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.651,33 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 74,20 3,00 20% 2,40 106,85 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 74,20 52,00 60% 0,24 555,61 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 74,20 26,00 100% 0,38 733.10 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 74,20 12,00 100% 0,42 373,97 
I navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, comer ed are 74,20 50,00 1% 13.50 500,85 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are 74,20 1,00 100% 11,50 853,30 
I diepreiniging kunstgrasmat are 74,20 2,00 100% 4,20 623,28 

m reparatie beschadigingen door specialist are 74,20 1,00 100% 4,50 333,90 

17. VERLICHTING 405,00 
a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvenichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armatures st. 12,00 1,00 100% 25,00 300,00 

18. HERSTELJ HEKWERKEN 654,21 
a onderhoud ballenvangers m 102,00 2,00 15% 9,75 298,35 
h onderhoud veldafrastering m 268,00 2,00 8% 6,20 265,86 
b onderhoud poorten veldafrastenng st 3,00 2,00 100% 15E0 90,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 78,30 
a apruimen zwerfvuil, papierprikken are - 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 - 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 0,90 3,00 100% 1,50 4,05 
b klinkerverharding herstraten m. - 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten m.  90,00 1,00 5% 16,50 74.25 
c doorsputten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken puttee en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+13 onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 2,00 100% vereniging 
e onderhoud avenge veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud fosse doelen st - 4.00 100% 

Totaal € 	6.130,76 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 735,69 
Afronding € 	 3,55 
Totaal excl. BTW € 	6.870,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 2 ja 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 7.488,00 
a herstel of vervangen ballenvanger m 72,00 1,00 100% 104,00 7.488,00 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 168,00 
a recht stellen doelen st 2,00 1,00 100% 84,00 168,00 

Totaal € 	7.656,00 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 918,72 
Afronding € 	 0,28 
Totaal excl. BTW € 	8.575,00 
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Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 5a 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 195.23 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 842,00 0,33 100% 0,35 97,25 
b doorspuiten hoofddrain m 110.00 0,33 100% 0,90 32,67 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 12,00 0,33 100% 12,20 48,31 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 2.129,70 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 220,00 12,00 100% 0,05 142,56 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 30.00 3,00 20% 2,40 43,20 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 30,00 52,00 60% 0,24 224,64 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 30,00 26,00 100% 0,38 296,40 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 30,00 12,00 100% 0,42 151,20 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 30,00 50,00 1% 13,50 202,50 
k navullen infill, rubber of zand hale veld are 30,00 1,00 100% 11,50 345,00 
I diepreiniging kunstgrasmat are 30,00 2,00 100% 4,20 252,00 

m reparatie beschadigingen door specialist are 30,00 1,00 100% 4,50 135,00 

17. VERLICHTING 205,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 4,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armatures st. 4,00 1,00 100% 25,00 100,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 480,20 
a onderhoud ballenvangers m 120,00 2,00 15% 9,75 351,00 
b onderhoud veldafrastering m 100,00 2.00 8% 6,20 99,20 
b onderhoud poorten veldafrastering st 1,00 2,00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 3,00 100% 1,50 
b klinkerverharding herstraten m2  1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten m2  1.00 5% 16,50 - 
c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 100% vereniging 

e !ages vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	3.010,13 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 361,22 
Afronding € 	 3,65 
Totaal excl. BTW € 	3.375,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 5a ja 

kosten bewerking in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 EXTRA ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 2.288,70 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 2,00 100% 450,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld - 26,00 100% 7,20 - 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld Sr - 12,00 100% 0,05 - 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 3,00 20% 5,95 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 52,00 100% vereniqinq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 30,00 1,00 100% 0,24 7,20 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are - 26,00 100% 0,40 - 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 30,00 1,00 100% 0,35 10,50 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 50,00 1% 13,50 
k navullen infill, rubber of zand hale veld are 30,00 1,00 100% 11,50 345,00 
I diepreiniging kunstgrasmat are 30,00 2,00 100% 2,10 126,00 

m bijleveren van sbr-rubber ton 7,50 1,00 100% 240,00 1.800,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 11.480,00 
a herstellen of vervangen ballenvangers m 60,00 1,00 100% 104,00 6.240,00 
b vervangen veldafrastering m 100,00 1,00 100% 52,40 5.240,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 165,00 
b tegelverharding herstraten m2  10,00 1,00 100% 16,50 165,00 

Totaal € 	13.933,70 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	1.672,04 
Afronding € 	 -5,74 
Totaal excl. BTW € 	15.600,00 
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Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 7 
kosten bewerking in cure 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totesl per onderdeel 
12. DRAINAGE 349,08 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 2.042,00 0,33 100% 0,35 235,85 
b doorspuiten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
I navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 505,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armaturen st. 16,00 1,00 100% 25,00 400,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 561,09 
a onderhoud ballenvangers m 90,00 2,00 15% 9,75 263,25 
b onderhoud veldafrastering m 270,00 2,00 8% 6,20 267,84 
b onderhoud poorten veldafrastering st 1,00 2,00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 9,59 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 1,80 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 1,80 3,00 100% 1,50 8,10 
b klinkerverharding herstraten m. 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverhardinq herstraten m. 1,80 1,00 5% 16,50 1,49 
c doorspuiten doolleiding m - 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 100% vereniqinq 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	6.271,88 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 752,63 
Afronding € 	 0,50 
Totaal excl. BTW € 	7.025,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskada veld 7 ja 

kosten bewerking in euro 
maatregel eenh. hoeveetheid frequentie percentage per eenheid Totaal per onderdeel 

13 EXTRA ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 3.666,71 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 2,00 100% 450,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 26,00 100% 7,20 - 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m - 12,00 100% 0,05 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 3,00 20% 5,95 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 52,00 100% vereniqinq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 1,00 100% 0,24 18,66 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 26,00 100% 0,40 - 

1 decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 1,00 100% 0,35 27,22 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 50,00 1% 13,50 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 210 326,59 

m bijleveren van sbr-rubber ton 10,00 1,00 100% 240,00 2.400,00 

Totaal € 	3.666,71 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 440,01 
Afronding € 	 -6,72 
Totaal excl. BTW € 	4.100,00 
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Onderhoudbegrotinq sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 8 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 349,08 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 

b doorspuiten drainage m 2.042,00 0,33 100% 0,35 235,85 

b doorspuiten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 

b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 

a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 

b inspectie op beschadiqingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 

c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 

d bosh-ill:ling algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqinq 

g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 

h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 

1 decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 

navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 

k navullen infill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 

I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 505,00 

a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 

b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% 

b onderhoud veldvedichtingl onderhoudcontract armaturen st. 16,00 1,00 100% 25,00 400,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 561,09 

a onderhoud ballenvangers m 90,00 2,00 15% 9,75 263,25 

b onderhoud veldafrasterinq m 270,00 2,00 8% 6,20 267,84 

b onderhoud poorten veldafrastering st 1,00 2,00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 9,59 

a opruimen zwerfvuil, papierpnkken are 1,80 52,00 10% vereniqinq 

a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 

a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 1,80 3,00 100% 1,50 8,10 

b klinkerverharding herstraten nf 1,00 5% 15,50 - 

b tegelverharding herstraten m' 1,80 1,00 5% 16,50 1,49 

c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 

c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 

a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st - 2,00 100% vereniginq 
 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniqinq 

e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 

c onderhoud dug-outs st - 2,00 100% vereniging 

e onderhoud avenge veldinrichting st 2,00 100% vereniqinq 

d onderhoud losse doelen m2 4.00 100% 

Totaal € 	6.271,88 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 752,63 

Afronding € 	 0.50 

Totaal excl. BTW € 	7.025,00 

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 8 ja 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 EXTRA ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.166,71 

a Klein herstehNerk, verzakking. brandschade € 500,00 1,00 100% 1,00 500,00 

b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 26,00 100% 7,20 

c bestrfiding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 12,00 100% 0,05 

d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are - 3,00 20% 5,95 - 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr.. vuinisb. legen veld 52,00 100% vereniqinq 

g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 1,00 100% 0,24 18,66 

h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 26,00 100% 0,40 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 1,00 100% 0,35 27.22 

j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are - 50,00 1% 13,50 - 

k navullen infill, robber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 

I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 2,10 326,59 

m bijleveren van sbr-rubber ton 10E0 1,00 100% 240,00 2.400,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 3.250,00 

a herstelwerk ballenvangers € 1.500,00 1,00 100% 1,00 1.500,00 

b herstelwerk veldafrasterinci € 1.500,00 1,00 100% 1,00 1.500,00 

b onderhoud poorten veldafrastering € 250,00 1,00 100% 1,00 250,00 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 84,00 

a herstel doelen st 2,00 1,00 100% 42,00 84,00 

Totaal € 	7.500,71 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 900,09 

Afronding € 	 -0,80 

Totaal excl. BTW € 	8.400,00 
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Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 9 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid Totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 359,97 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 

b doorspuiten drainage m 2.050,00 0,33 100% 0,35 236,78 

b doorspuiten hoofddrain m 100,00 0,33 100% 0,90 29,70 

b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 19,00 0,33 100% 12,20 76,49 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 5.006,78 

a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150.00 

b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 

c bestrfiding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 255,00 12,00 100% 0,05 165,24 

d bestrfiding algen en onkruiden kunstgrasveld are 81.90 3,00 20% 2,40 117,94 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqinq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 81,90 52,00 60% 0,24 613,27 

h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 81,90 26,00 100% 0,38 809,17 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 81,90 12,00 100% 0,42 412,78 

j navullen Mfill, rubber of zand, doel, penaltystip, rniddenstip, cornered are 81,90 50,00 1% 13,50 552,83 

k navullen infill, rubber of zand hele veld are 81,90 1,00 100% 11,50 941,85 

I diepreiniging kunstgrasmat are 81,90 2,00 100% 4,20 687.96 

m reparatie beschadigingen door specialist are 81,90 1,00 100% 4,50 368,55 

17. VERLICHTING 505,00 

a connote veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 

b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - - 
h onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract arrnaturen st. 16,00 1,00 100% 25,00 400,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 427,95 

a onderhoud ballenvangers m 60,00 2,00 15% 9,75 175,50 

b onderhoud veldafrastering m 194,00 2,00 8% 6,20 192,45 

b onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15,00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 4,69 

a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 0,88 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gestoten verharding are 3,00 100% 125,00 - 

a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 0,88 3,00 100% 1,50 3,96 

b klinkerverharding herstraten m2  - 1,00 5% 15,50 

b tegelverharding herstraten m2  0,88 1,00 5% 16,50 0,73 

c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 

a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniqinq 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 

e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 

c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniqinq 
e onderhoud avenge veldinrichting st 2,00 100% vereniging 

d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	6.304,38 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% E 	 756,53 

Afronding € 	 -0,90 

Totaal excl. BTW € 	7.060,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 9 ja 

kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid Totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 1.650,00 

0 onderhoud hekwerken terreinafrastenng m 1,00 12% 20,50 
0 onderhoud poorten terreinafrastering st - 1,00 100% 75.00 - 

a stelpost reparatie ballenvangers ballenvangers € 500,00 1,00 100% 1.00 500,00 

b stelpost reparatie leunhekwerk € 1.000,00 1,00 100% 1,00 1.000,00 

b stelpost reparatie poorten veldafrasterinq € 150,00 1,00 100% 1,00 150,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 240,00 

b tegelverharding herstraten m2  10,00 1,00 100% 24,00 240,00 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 250,00 

a herstelwerk doelen € 250,00 1,00 100% 1,00 250,00 

Totaal € 	2.140,00 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 256,80 

Afronding € 	 3,20 
Totaal excl. BTW € 	2.400,00 
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Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 12 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 347,86 

a controleren drainage incl. rep.i-cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 

b doorspuiten drainage m 1.980,00 0.33 100% 0,35 228.69 

b doorspuiten hoofddrain m 100,00 0,33 100% 0.90 29,70 

b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 5.063,82 

a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 

b inspectie op beschadiqingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 

c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 

d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 81.70 3,00 20% 2,40 117,65 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqinq 

g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 81,70 52,00 60% 0,24 611,77 

h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 81,70 26,00 100% 0,38 807,20 

i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 81,70 12,00 100% 0,42 411,77 

j navullen infill, rubber of zand, doe" penaltystip, middenstip, cornered are 81,70 50,00 1% 13,50 551,48 

k navullen infill, rubber of zand hale veld are 81,70 1,00 100% 11,50 939,55 

I diepreiniging kunstgrasmat are 81,70 2,00 100% 4,20 686,28 

m reparatie beschadigingen door specialist are 81,70 1,00 100% 4,50 367,65 

17. VERLICHTING 405,00 

a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 

b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% 

b onderhoud veldverlichtingl onderhoudcontract armatures st. 12,00 1,00 100% 25,00 300,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 563,10 

a onderhoud ballenvangers m 60,00 2,00 15% 9.75 175,50 

b onderhoud veldafrastering m 300,00 2,00 8% 6,20 297,60 

b onderhoud poorten veldafrastering st 3,00 2,00 100% 15,00 90,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 4.79  

a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 0,90 52,00 10% vereniqing 

a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 

a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 0,90 3,00 100% 1,50 4,05 

b klinkerverhardinq herstraten m2  - 1,00 5% 15,50 - 

b tegelverharding herstraten m' 0,90 1,00 5% 16,50 0,74 

c doorspuiten doolleiding m 0,33 100% 1.00 

c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+13 onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniqinq 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniginq 

e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 

c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniginq 

e onderhoud avenge veldinrichting st 2,00 100% vereniging 

d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	6.384,57 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 766,15 

Afronding € 	 -0,72 

Totaal excl. BTW € 	7.150,00 

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 12 ia 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 1.500,00 

a stelpost reparatie ballenvangers ballenvangers € 1.500,00 1,00 100% 1.00 1.500,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 240,00 

b tegelverharding herstraten m2 10,00 1,00 100% 24,00 240,00 

Totaal € 	1.740,00 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12.0% € 	 208,80 

Afronding € 	 1,20 

Totaal excl. BTW € 	1.950,00 
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Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 17 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 419,40 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 2.280,00 0,33 100% 0,35 263,34 
b doorspuiten hoofddrain m 170,00 0,33 100% 0,90 50,49 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 22,00 0,33 100% 12,20 88,57 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 6.019,20 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2.00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrlding(handrnatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 400,00 12,00 100% 0,05 259.20 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 98,60 3,00 20% 2,40 141,98 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52.00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 98,60 52,00 60% 0,24 738,32 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 98,60 26,00 100% 0,38 974,17 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 98,60 12,00 100% 0,42 496,94 
I navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 98,60 50,00 1% 13.50 665,55 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are 98,60 1,00 100% 11,50 1.133,90 
I diepreiniging kunstgrasmat are 98,60 2,00 100% 4,20 828,24 

m reparatie beschadigingen door specialist are 98,60 1,00 100% 4,50 443,70 

17. VERLICHTING 605,00 
a controle veldverfichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armaturen st. 20,00 1,00 100% 25,00 500,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 456,80 
a onderhoud ballenvangers m 2,00 15% 9,75 
b onderhoud veldafrastering m 400,00 2,00 8% 6,20 396,80 
b onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15,00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are - 52,00 10% vereniginq 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 3,00 100% 1,50 
b klinkerverharding herstraten m2  - 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten m2  - 1,00 5% 16,50 - 
c doorspuiten noolleiding m 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2.00 2,00 100% vereniginq 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniginq 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 - 
c onderhoud dug-outs st - 2,00 100% vereniging 

 

e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniginq 
d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	7.500,40 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 900,05 
Afronding € 	 -0,45 
Totaal excl. BTW € 	8.400,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 17 ja 

kosten bewerkinq in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 2.000,00 
b herstel leunhekwerk € 2.000,00 1,00 100% 1,00 2.000,00 

Totaal € 	2.000,00 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 240.00 
Afronding 
Totaal excl. BTW € 	2.240,00 

blz. 1 van 1 





Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft, Dagelijks OnderhoudPlan 
	

BAS • • • 
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Onderhoudbeciroting sportcomplex Sportpark Pauwmolen veld 20 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 473,62 
a controleren drainage incl. rep .,cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17.00 
b doorspuiten drainage m 3.190,00 0,33 100% 0,35 368,45 
b doorspuiten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 16,00 0,33 100% 12,20 64,42 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
h inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden veor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaitystip, middenstip, corner ed are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 

k navullen infill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4.20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 405,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b anderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armaturen st. 12,00 1,00 100% 25,00 300,00 

18. HERSTELI HEKWERKEN 631,76 
a onderhoud ballenvangers m 80,00 2,00 15% 9,75 234,00 
h onderhoud vetdafrastering m 280,00 2,00 8% 6,20 277,76 
b onderhoud poorten veldafrastering st 4,00 2,00 100% 15,00 120,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 1.080,00 
a epruimen zwerfvuil, papierprikken are 2,88 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 2,88 3,00 100% 125,00 1.080,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are - 3,00 100% 1,50 
b klinkenrerharding herstraten rn. - 1,00 5% 15.50 - 
b tegelverharding herstraten m. - 1,00 5% 16.50 - 
c doorspuiten rioolleiding m - 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ winisbakken st 1.00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 2.00 100% vereniginq 
e onderhoud avenge veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	7.437,51 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12.0% € 	 892,50 
Afronding € 	 -0.01 
Totaal excl. BTW € 	8.330,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Pauwmolen veld 20 ja/ nee 

kasten bewerking in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 3.820,12 
g schoonhouden veer borstelen of decompacteren are 77,76 1,00 100% 0,24 18,66 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 1,00 100% 0,35 27,22 
k navullen infill, rubber of zand hele veld, 3 mm are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I bijleveren rubber ton 12,00 1,00 100% 240,00 2.880,00 

m reparatie beschadigingen door specialist are - 1,00 100% 4,50 - 

Totaal € 	3.820,12 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 458,41 
Afronding € 	 1,47 
Totaal excl. BTW € 	4.280,00 
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Onderhoudbectrotinq sportcomplex Sportpark Kerkpolder veld 47 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 593,25 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorsputten drainage m 1.980,00 0,33 100% 0,35 228,69 
b doorspulten hoofddrain m 18,00 0,33 100% 0,90 5,35 
13 opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 85,00 0,33 100% 12,20 342.21 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 5.368,82 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150.00 
h inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 380,00 12,00 100% 0,05 246,24 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 87,01 3,00 20% 2,40 125,29 

schoonmaken veld, incl. apruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden your borstelen of decompacteren are 87,01 52,00 60% 0,24 651,53 
h slepen zandkunstgras met harde dliehoeksbezem are 87,01 26.00 100% 0,38 859,66 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 87,01 12,00 100% 0,42 438,53 

navullen infill, rubber of zand, doel, penallystip, middenstip, corner ed are 87,01 50,00 1% 13,50 587,32 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are 87,01 1,00 100% 11,50 1.000,62 
I diepreiniging kunstgrasmat are 87,01 2,00 100% 4,20 730,88 

m reparatie beschadigingen door specialist are 87,01 1,00 100% 4,50 391,55 

17. VERLICHTING 355 00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract arrnaturen st. 10,00 1.00 100% 25,00 250,00 

18. HERSTEU HEKWERKEN 602,03 
a onderhoud ballenvangers m 70,00 2,00 15% 9,75 204,75 
h onderhoud veldafrastering m 340,00 2,00 8% 6,20 337,28 
h onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15,00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 99,18 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 1,14 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 - 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 1,14 3,00 100% 1,50 5,13 
b klinkerverharding herstraten rW 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten ri? 114,00 1,00 5% 16,50 94,05 
c doorspuiten rioolleiding m- 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+b onderhoud caste doelent aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakkent vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 2,00 100% vereniging 
e onderhoud avenge veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	7.018,27 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 842,19 
Afronding € 	 -0,46 
Totaal excl. BTVV € 	7.860,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Kerkpolder veld 47 nee 
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Onderhoudbegrotinq sportcomplex Sportpark Kerkpolder veld 47a 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 177,25 
a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 

doorspuiten drainage m b 780,00 0,33 100% 0,35 90,09 
b doorspuiten hoofddrain m 60,00 0,33 100% 0,90 17,82 
b apgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 13,00 0,33 100% 12,20 52,34 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 2.067,16 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 216,00 12,00 100% 0,05 139,97 
d bestrijding altien en onkruiden kunstgrasveld are 28,91 3,00 20% 2,40 41,63 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqing 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 28,91 52,00 60% 0,24 216,48 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 28,91 26,00 100% 0,38 285,63 
1 decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 28,91 12,00 100% 0,42 145,71 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penattystip, middenstip, corner ed are 28,91 50,00 1% 13,50 195,14 
k navullen Will, rubber of zand hele veld are 28,91 1,00 100% 11,50 332,47 
I diepreiniging kunstgrasmat are 28,91 2,00 100% 4,20 242,84 

m reparatie beschadigingen door specialist are 28.91 1,00 100% 4,50 130,10 

17. VERLICHTING 205,00 
a controle veldverlichfing veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 4,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armaturen st. 4,00 1,00 100% 25,00 100,00 

18. HERSTEU HEKWERKEN 389,50 
a onderhoud ballenvangers m 70,00 2,00 15% 9,75 204.75 
b onderhoud veldafrastering m 156,00 2,00 8% 6,20 154,75 
b onderhoud poorten veldafrastering st 1.00 2,00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN - 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are - 52,00 10% vereniqing 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 - 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are - 3,00 100% 1,50 
b klinkerverharding herstraten m' - 1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten m2  - 1,00 5% 16,50 - 
c doorspuiten rioolleiding m - 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniqing 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniqing 
e onderhoud overage veldindchting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	2.838,91 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12.0% € 	 340,67 
Afronding € 	 0,42 
Totaal excl. BTW € 	3.180,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Kerkpolder veld 47a ja 

kosten bewerking in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 2.090,23 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld - 2,00 100% 450,00 - 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld - 26,00 100% 7,20 - 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m - 12.00 100% 0,05 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are - 3,00 20% 5,95 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld - 52,00 100% vereniqing 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 28.91 1,00 100% 0,24 6,94 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 1,00 100% 0,40 - 
1 decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 28,91 1,00 100% 0,35 10,12 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penallystip, middenstip, corner ed are - 50,00 1% 13,50 - 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are 28,91 1,00 100% 11,50 332.47 
I diepreiniging kunstgrasmat are 28,91 1,00 100% 2,10 60,71 

rn bijleveren sbr ton 7,00 1,00 100% 240,00 1.680,00 

Totaal € 	2.090,23 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 250,83 
Afronding € 	 -1,06 
Totaal excl. BTW € 	2.340,00 
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Onderhoudbegrotinq sportcomplex Sportpark Tanthof veld 65 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. I 	hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 347,12 

a controleren drainage incl. repfrcont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorsputten drainage m 2.025,00 0,33 100% 0,35 233,89 
b doorsputten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0.90 23,76 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. apruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, corner ed are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 

k navullen infill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 305,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armaturen st. 8,00 1,00 100% 25,00 200.00 

18. HERSTEU HEKWERKEN 816,40 
a onderhoud ballenvangers m 160,00 2.00 15% 9,75 468,00 
b onderhoud veldafrastering m 200,00 2,00 8% 6,20 198,40 
b onderhoud poorten veldafrastering st 5,00 2,00 100% 15,00 150,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are - 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are - 3,00 100% 1,50 - 
b Idinkerverharding herstraten m' - 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten m' 1,00 5% 16,50 - 
c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+13 onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	6.315,64 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 757,88 
Afronding € 	 1,48 
Totaal excl. BTVV € 	7.075,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Tanthof veld 65 nee 
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Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft, Dagelijks OnderhoudPlan 
	

BAS••• 

Onderhoudbearotind sportcomplex Sportpark Tanthof veld 62 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 344,89 
a controleren drainage incl. rep.ocont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 1.980,00 0,33 100% 0,35 228.69 
b doorspuiten hoofddrain m 90,00 0,33 100% 0,90 26,73 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. Kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c hestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding akien en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2.40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqinq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582.27 
h slepen zandkunstgras met horde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0.38 768,27 
I decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen Will, rubber of zand, doe', penattystip, middenstip, corner ed are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 
k navullen intill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparafie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 305,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
h onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armaturen st. 8,00 1,00 100% 25,00 200,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 903,39 
a onderhoud ballenvangers m 205,00 2,00 15% 9,75 599,63 
b onderhoud veldafrastering m 155,00 2,00 8% 6,20 153,76 
b onderhoud poorten veldafrastering st 5,00 2,00 100% 15,00 150,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN - 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 52,00 10% vereniqinq 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 - 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, !clinkers, etc.) are 3,00 100% 1,50 - 
b klinkerverharding herstraten m.  1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten nV - 1,00 5% 16,50 - 
c doorspuiten rioolleiding m - 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken panes en kolken st 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+13 onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldimichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	6.400,40 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 768,05 

Afronding € 	 1,55 
Totaal excl. BTW € 	7.170 00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Tanthof veld 62 nee 
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Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft, Dagelijks OnderhoudPlan 

Onderhoudbegrotinq sportcomplex Sportpark Tanthof veld 66 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 347,12 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 

b doorspuiten drainage or 2.025,00 0,33 100% 0,35 233,89 

b doorsputten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 

b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 

a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 

b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 

c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 

d bestrUding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqinq 

g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 

h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 

i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 

j navullen inf ill, rubber of zand, doe), penallystip, middenstip, corner ed are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 

k navullen infill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 

I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 305,00 

a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 

b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - - 

b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armaturen st. 8,00 1,00 100% 25,00 200,00 

18. HERSTEU HEKWERKEN 730,37 

a onderhoud ballenvangers m 160,00 2,00 15% 9,75 468,00 

h onderhoud veldafrastering m 204,00 2,00 8% 6,20 202,37 

b onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15,00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN - 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 52,00 10% vereniqinq 

a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 - 

a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, !clinkers, etc.) are - 3,00 100% 1,50 - 

b klinkerverharding herstraten m.  - 1,00 5% 15,50 - 

b tegelverharding herstraten m.  - 1,00 5% 16,50 - 

c doorspuiten rioolleiding m - 0,33 100% 1,00 

c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 

a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 

e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 

c onderhoud dug-outs st - 2,00 100% vereniginq 

e onderhoud avenge veldintichting st - 2,00 100% vereniging 

d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	6.229,61 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 747,55 

Afronding € 	 2,84 

Totaal excl. BTW € 	6.980,00 

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Tanthof veld 66 nee 
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Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2034 sportvelden in de gemeente Delft 

Veldnr. 	 Beschrijving sportvioer 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	 2021 

1?1154, 
Oranjewoud, DD-Grassmaster (Desso) 

Onderbouw 

Oranjewoud, DD-Grassmaster (Desso) 

Onderbouw 

Oranjewoud, DD-Grassmaster (Desso) 

Onderbouw 

2025-2029 	2030-2034 

€ 314.893 € 1.899.804 
Brasserskade 

*44041802(iihl-65  

OndejFjgiv 

2 C,B$444, 	 §BR 

314.893 

78.500 

165.176 

281.664 

377.932 

334.607 

28.820 

311.641 

321.464 

2022 2023 	 2024 
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MIP 
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prijspeil 2016 

Pauwmolen 281.518 98.401 

269.989 

11.529 

98.401 

Biesland 116.419 

Buitenhof € 	115.767 

96.750 

96.750 

294.545 

310.596 € 

310.596 

104.113 € 

19.116 50.068 

98.305 € 102.274 € 

102.274 

Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2034 sportvelden in de gemeente Delft 
Beschrijving sportvloer 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	 2021 2025-2029 	2030-2034 2022 2023 	 2024 Veldnr. 

244.477 

104.113 

97.303 

30A 	:AH yrii loCCeiiitir•mg....bioenontuizviOp 15P 
DridtdzO: 

98.305 

20 Greeiifields$BR 
OnderboUw 

21 	Oranjewoud, DD-Grassmaster (Desso) 
Onderbouw 

21A 

22 

115.767 
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314.824 

85.134 

111.888 

143.102 244.337 

284.068 

Kruithuisweg - Fortuna Temous 258.630 

105.883 

127.664 

25.083 

Kerkpolder 

47 	tBCSP0ri;:6OlOtiOn'PluS (SBR) 

Oncierboow 

47A 	AH Vrij Socceniiii:14,Diarnond PU 105.16P 

Onderbouw 

424.749 € 60.600 284.068 • 	716.016 

346.943 304.579 

120.170 113.343 

60.600 

58.708 143.102 

50 	Oranjewoud, DD-Grassmaster (Desso) 

Onderbouw 

50A BeachVOI100: 

prijspeil 2016 

Kruithuisweg - Blue Birds € 201.840 

96.032 

105.809 

195.920 

118.905 

€ 217.376 

106.850 

110.526 

112.489 

131.848 
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MIP 
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102.088 

Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2034 sportvelden in de gemeente Delft 
Beschrijving sportvloer 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	 2021 2022 	 2023 	 2024 	2025-2029 	2030-2034 Veldnr. 

prijspeil 2016 

Tanthof 813.071 131.872 102.088 1.021.765 € 81.149 96.645 

276.763 

268.086 

268.222 

1.758.088 

65 	Grontniij; DOMO Zele - Vario Slide C2F 

Onderbouw 

66 	Grontrnij, GM:Flectie`)idetBailigtiS. 
K. 

Onderbbtkv. 

Totalen per jaar alle parken 

96.645 

2.035.435 € 3.638.743 

394.120 

131.872 

81.149 

489.786 722.389 1.912.551 719.937 752.916 221.162 92.234 

313.698 

313.947 
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7.776 € 	32,00 € 
€ 42,00: € 

1 € 41.320,00 € 

16.€ 1.51200i6 
1.834,00 1 € 

86,00 1€ 

2 € 4.091,00 € 

62,50 j € 
268 € 	34,00 € 

268 € 	62,35 

30 € 	45,00 i € 
72 , 	45,00 1 € 
30 € 	121,50 € 

11,50 € 

288'' € 	58,50'.€ 

64,00 j 

m2 
m2 

stuk 

stuk 
stuk 
stuk 

stuk 

rn 

rn 

rn 
m2 

m2 

m2 
m2 
m2 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 

288 € 	11,50 1€ 
€ 39,00 l € 
€ 240,00 € 
€ 458,00 '.€ 
vereniging 
vereragg 

15660 

0 	786001 

296632'  

41320 

9680 maaitegel 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

nvesteringsoverzicht per sporlpark 	 ISportpark Brasserskede 
prijspeil 2016 

element 	 1131Jzonderheden/ omschrljvIng 

   

Hoeveel• ' Kenton per 
held , eenheld 

 

Planning 

 

   

    

toplaagrenovatie gras 
constructierenovatie incl. drainage 
vervangen door Klesse III atletiek 

Veldverlichting 	verlichting 75 lux 
: armaturen vervangen 

Beregening (rokonin,1 	Werkzaamheden bij toplaagrenovatie 
gohomion mot 55444 leidingen met sproeiers 

harotiarincl 	 pomp. automaat vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichling 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb 
vervengen 
terreinafreslering 
veldefrastering renoveren 

He werken 	
veldefrastering vervangen met leunbuis 
1,15 m hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 
asfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 
parkbenken vervangen 
Vlaggenrnesten 

Veldrenovatie 
itoplaegrenovatie 	kunstgras 	 2020/ 2032 : 
: constructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse II 6 masterV 12 

2032 
Veldverlichting 	•arrpaturen vervengen 

armaturen vervangen 	 2020 
lvoetbaldoelon P-model vervangen 	2020/ 2032 
ihoeloAggen vervangen 	 2020/ 2032 
'dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 2020 
vervangen 
terreinafrestering 
velderrastering renoveren 	 2020 
veldefrastering vervengen dsmat met 2032 

Hekwerken 	 leunbuis 1,15 m hoog 
•ballenvangers 5 m. renoveren 	 2020 
ballenvengere 5 m. renoveren 	 2032 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 	 2032 
betonpleetverharding herstreten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 	 2032 
• 
esfaltverhardiegrenoverenNervangen 
.elementenverharding herstraten 	 2020 

Verherdingen 	vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbekken vervangen 

Overige inrichting 	parkbenken vervangen 
:Vlaggenmesten 

30.780 15 30780 
58.140 30 

35.760 40 35760 

20 
3.920 30 3020.  

15.680 30 15680 
15 
15 
1 

30 

20 
15 

15.750 30 15750 

15 
30 
15 
40 

15 
4.680 30 4680 

15 
20 
15 

248.832 12 248632.  
38, 

91.320 as 

24.192 24192 
3.668 3868' 

394 3441 

8.182 0102' 

24: 
9.112 12:  9112 

16.710 24' 

1.350 	: 12 IMO 
3.240 1 12 
3.645 24 

12' 

16.848 

3.312 3312 

	

7.600 € 	4,05 € 

	

7,600 € 	7,65 € 

1 € 35.760,00 € 

€ 1.512,00 € 
1 € 3.920,00 € 
1 € 15.680,00 € 

€ 16.800,00 € 
€ 1.834,00 € 
€ 86,00 € 

€ 4.091,00 € 

€ 62,50 € 
€ 34,00 € 

	

450 € 	35,00 € 

€ 45.00 € 
€ 121,50 € 
€ 11,50 € 
€ 58.50 € 
€ 64.00 € 
€ 11.50 € 

	

120 € 	39,00 € 
€ 240,00 € 
€ 458,00 € 
vereniging 
vereniging 

2017 
2032 
	m2 

2017 	stuk 

sluk 
2017 	veld 
2032 	sproeiers 

stuk 
stuk 
stuk 

stuk 

2032 

2017 

m2 
m2 
m2 
m2 

2017/2032 	m2 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 

Veldrenovate 

Overige inrichling 

TOTAAL 

Veldinrichting 

58140 

18848 
1tbv vervengen 
betontegels 
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223561 	22356 1 	22354. 	223561 	22356'  

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 

MIP 
13-/kS• • 

0et.1:11, 

Sourciermairri 

Invezle0ngsoverzichl per sportpark 
prijspell 2016  

  

  

?09 , 

 

 

°AP/de Cii€406101115  Opmorkingen 

  

    

topleagrenovatie gras 
conslructierenovehe Incl. drainage 
wedslnid verlichting klasse III 2 mastent 2 

Veldverlichting 	ermeturen verve ngen 
armaturen verve ngen 

Beregening puxoniny 	werkzaamheden bij lopleagrenovelle 
worm yohoudon molaanlop leidingen met sproeiers 
homponing) 	 pomp. automeal vervangen 

voerbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb 
vervangen 

lerreinafrastering 
veldefraste ring renoveren 

Hekwerken 	
veldafreslering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

bellenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoop vervangen 
belonplaalverharding herstraten 

Gesloien verharding 	beLonplaat verherding vernouwen 
asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardmgen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw Mellen 
vulinisbakken vervangen 

Overige inrichling 	parkbenken vervangen 
Vlaggenmasten 

2018 m2 1.600 	€ 	4.05 	€ 6.480 15 6480 

2033 m2 1.600 	€ 	7,65 	€ 12.240 30 12240 

2033 stuk 1 	€ 	13.960.00 	€ 13.960 40 13880 

2018 sluk 2 	1.512.00 	€ 3.024 20 

veld € 	3.920.00 	€ 30 
sproeors € 15.660,00 	€ 30 

stuk € 16.800,00 	€ 15 
sluk € 	1.834,00 	€ 15 

sluk € 	86,00 	€ 1 

sluk E 	4.091,00 	€ 30 

€ 	62,50 20 
€ 	34,00 	€ 15 

62,35 	€ 30 

2033 48 	6 	45,00 2.160 15 7160 

€ 	121,50 30 

2033 m2 40 	11,50 	€ 460 15 400 
m2 € 	58,50 	€ 40 

m2 € 	64,00 	€ 
m2 € 	11,50 15 

m2 € 	39.00 	€ 30 

sluk 240,00 	€ 
stuk € 	458,00 	€ 15 

sluk vereniging 20 
sluk vereniging 15 

Veldrenovalle 

221.11111111111111111111111111111111 	 11111111111111:111111311111111111111111•111111111111111U11111111111111111111121111111 

esfaltverharding renoveren/vervangen 	 m2 
elementenverharding herstraten 	 m2 

Verherdingen 	 vervangen elementenverharding 	 m2 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 	 stuk 
vullnisbakken vervangen 	 slur, 

Overige orienting 	parkbanken vervangen 	 sluk 
Vleggenmasten 	 sluk 

l.1r 1'17:7 ! 
'toplaeglenoverie gras 	 rn2 

Veldrenevelie 	 2017 Vm 

2021 

Beregening frakonind 	werkzaernheden bij topleagrenovelie 	
2017 tiro 

.moral conouaon mot uunlog 	 2021 

50rodonic90 	 lleidingen met sproeiers 	 2038 
pornp+ putomeet vervangen 	 2023 

€ 15 
€ 264.384 30 264354 

€ 41.320 40 

€ 18.144 20 113144 

€ 30 
€ 30 
€ - 15 
€ 3.668 15 3000 
€ 344 1 344 

€ 8.182 30 0102 

€ - 30 
€ 10.880 15 

€ 19.952 30 19952 

€ 1.800 15 
€ 30 
€ 3.312 15 

€ 14.976 40 14916 

€ 
€ 15 
€ 30 
€ 
€ 15 

20 
15 

I i el e 01 329650 ej 01  61 01 O 

€ 15 

€ 76.500 30 15300 15300 15300 15300 15300 

€ 35.280 30 7056 7056 7955 7050 7050 

€ 15.680,00 1 € 
1 € 16.800,00 € 
	

16,800 	15, 

Veldrenovatie 	
toplaagrenovatie gras 	 m2 	 € 	4,05 
constructierenovotie incl. drainage 	 2022 	m2 	 7.776 € 	34,00 

wedstrijd verlichting klesse 116 master/ 12 
2037 	stuk 	 1 € 41.320,00 Veldverlichting 	armaturen vervangen 

armaturen vervangen 	 2022 	sluk 	 12 € 1,512,00 

Beregening (rokonoe 	werkzaemheden bij topleagrenovatie 	 veld 	 € 3920,00 
word) gohoudon mot aanlog leidingen met sproeiers 	 sproeiers 	 € 15.680,00 
wirueuroo 	 pomp+ outomeat vervangen 	 stuk 	 € 16,800,00 

voelbaldoelen P-model vervangen 	 2022 	stuk 	 2 € 1.834,00 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 	 2022 	stuk 	 4 € 	86,00 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervengen 

terreinefrestering 	 m 	 € 	62,50 
veldefrestering renoveren 	 2037 	m 	 320 € 	34,00 
veldafrastering vervangen dsmat met Hekwerken 

	

	 2022 	m 	 320 € 	62,35 
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvengers 5 m. renoveren 	 2037 	m 	 40 € 	45,00 
bellenvangers 5 m. hoog vervangen 	 m 	 € 	121,50 
betonplaatverharding herstraten 	 2037 	m2 	 288 € 	11,50 

Gesloten verhard mg 	betonplaet verherding vernieuwen 	 2022 	m2 	 256 € 	58,50 

2022 	stuk 	 2 € 4.091,00 

€ 64,00 
€ 11,50 
€ 39,00 
€ 240,00 
€ 458,00 

vereniging 
vereniging 

€ 4,05 

constructierenovatie incl. drainage 	 m2 	 10.000 € 	7,65 , 

holes 

sproeiers 
sluk 

9 € 3.920,00 

(by vervangen 
botontegels 

e 
	

el 
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Investerinosoverzicht per spertpark 
prijs eil 2016 	1 

Element 	-• IBII0ortde8geak671/*achfi;fnii 

	

' 	' 	• 

Sportpark Brasserskade 

1 

Planning 	Eanhaid 	
Hoeveel. Koetan per Keaton toteal 	afschr:  

held  municsom 	2028 11 11: 111211: 

oar 2017 t/m 2034 

2031 	2232 	2033 	2034 Opmer kin gen 

topleagrenovelie kunsIgras 
	

2020 
	

m2 
constructierenovatie kgr. Incl. drainage 

	
2032 
	

m2 
wedstrijd verlichting klesse 111 4 marten/ 4 	

2032 
	

sluk 
armaturen vervangen 
ermeturen vervangen 
	

2020 
	sluk 

voelbeldoelen P-model vervangen 
	 sluk 

hoekyleggen vervengen 
	 sluk 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 	 stuk 
vervangen 
terreinefreslering 
veldefraslering renoveren 

	
2032 

veldafreslering vervangen dsmet met 
leunbuis 1,15 m hoog 
bellenvangers 5 m. renoveren 

	
2032 

ballenvangers 5 m. hoog vervengen 
	

2020 
betonpleeaverharding herstraten 

	 m2 

Gas 	verharding 	betonpleal verharding vernieuwen 
	

2032 	m2 

asfaltverherding renoveren/vervengen 
	 m2 

elemergenverherding herstraten 	 m2 
Verherdingen 	vervengen elementenverharding 

	 m2 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 	 stuk 
vuilnisbakken vervangen 

	 stuk 
Overige inrichting 	parkbanken vervangen 	 stuk 

Vlaggenmesten 
	 stuk 

1 

Veldrenovatie 	:toelktgrenovatie kunstgres 	 2025 	m2 
:constructierenovatie kgr.incl. drainage 	2037 	m2 
wedstrijd verlichting klasse 11 6 masten/ 12 	2037  

stuk 
Veldverlichting 	: ermaturen vervangen 

!armaturen  vervangen 	 . 	2025 	.. 	stuk 
voetbaldoelen P-model vervangen 	' 2025/ 2037 ! 	sluk 

Veldinrichting 	
lhoekvlaggen vervengen 	 2025/2037 1 	stuk 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 2025 	stuk 
vervangen 
terreinafrastering 	 m 
veldefrestering renoveren 	 2037 	m 
veldafrestering vervengen dsmet met 

2025 	m 
Hekwerken 	 leunbuis 1,15 m hoog  

bellenvengers 4 m renoveren 	 2037 	m 
ballenvangers 5 m. renoveren 	 2037 	m 
bellenvengers 4 rrb hoog vervengen 	 2025 	m 
ballenvangers 5 m hew vervangen 	 2025 	m 
belonplaatverharding herslralen 	 m2 

Gesloten verherding 	betenpleet verharding vernieuwen 	 2037 	m2 

esfellverharding renoveren/vervangen 	 m2 
elernentenverharding herstreten 	 2025 	m2 

Verhardingen 	vervengen elementenverherding 	 m2 
kotken vervengen/ opnieuw stellen 	 stuk 
vuilnisbakken vervengen 	 stuk 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
,V1eggenmesten 	 stuk 

OTAAL 

12 96000 
36 

36 

10 6048 
12 

24 

24 
12 

24 

12 
24 
12 

36 

12 
24 

12 
24 
12 

01  01 0 1093381 01 0 0 

12!  246232.  

36. 

36 

24102 

1 3888 
344 

8182 

24' 

•  
24 16835 

12 
12. • 
24 3460 

24 7300 

12, 

38 

12 2070 
24 - 

12:  
24' 
12 

01 

a000 
a000 

1 

e 	32,00 
€ 	42,00 

€ 20.080,00 

€ 
96.000 

126.000 

20.080 

4 € 	1.512,00 € 6.098 
6 	1.834,00 € 
€ 	86,00 € 

4,001,00 € 

€ 	62,50 € 
100 € 	34,00 € 2400 

€ 	62,35 € 

120 € 	45,00 € 5400 
60 € 	121,50 € 7290 

€ 	11,50 € 

176 € 	58,50 € 10296 

€ 	64,00 € 
€ 	11,50 € 
€ 	39,00 € 
€ 	240,00 € 
€ 	458,00 € 
vereniging 
vereniging 

7,776 :  € 	32,00 ' € 248.832 	1 
7.776 • € 	42,00 6 326.592 	: 

1 	' 6 41.320,00 € 41.320 	! 

16 € 	1.512,00 € 24.192 	: 
2 : 6 	1.834,00 1 € 3.668 	1 
4 : € 	86,00 16 344 	1, 

2 ' € 	4.091,00 € 8.182 

62,50 € 
270 6 	34,00 € 9.180 

270 € 	6235 € 16.1335 

30 € 	42,00 € 1.260 
60 € 	45,00 € 2.700 	- 
30 € 	116,00 € 3.480 	: 
60 € 	121,50 € 7.290 

€ 	11.50 6 

288 € 	58.50 € 16.848 

64,00 € 
180 € 	11.50 € 2.070 	. 

€ 	39,00 € 
€ 	240,00 € 
€ 	958,00 € 

stuk vereh1ging 
vereniging 

Veldre novelle 

Veldverlichling 

Veldinrichling 

Hekwerken 

TOTAAL 

126000 

20080 

3200 

5400 

10296 
tbv vervengen 
betontegels  

165170 

lby vervangen 
W661661916  
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toplaagrenovaUe kunslgras 
constructlerenovatie kgr. Inc. drainage 
wedstrijd verlichting klasse II 6 master/ 12 

Veldverlichting 	arrnaturen vervangen 

armaturen vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 
hoekvlaggen vervangen 

dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervangen 

terreinafrastering 
veldalrastering renoveren 

veldalrastering renoveren 
veldafrestering vervangen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 

ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
belonpleatverharding herstralen 

Gesloten verharding 	belonplaat verharding vernieuwen 

asfeltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding hersbaten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw slellen 
vullnisbakken vervangen 

Overige inrichlIng 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

loplaagrenovatie kunstgras 
constructierenovabe.kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse II 6 master/ 12 
armature° vervangen 
armeturen vervangen 
voelbeldoelen P-model vervangen 
hoekvlaggen vervangan 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering renoveren 

veldahastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldefrasiering vervangen derma met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 

ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplealverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverhvading 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	perkbanken vervangen 
Vlaggenrnasten 

2019/2031 m2 8.190 	6 	32,00 	€ 262.080 12 262080 262030 

2043 

2043 

m2 

stuk 

€ 	42,00 	€ 

	

€ 41.320,00 	€ 

36 

36 

2031 sluk 7 	€ 	1.512,00 	€ 10.584 18 10684 

2019/ 2031 stuk 1.834,00 	€ 3.668 12 3668 

2019/ 2031 stuk 4 	86,00 	€ 344 1 344 

sluk € 	4.091,00 	€ - 24 

m 5 	62,50 	5 - 24 

2019 m 192 	€ 	34,00 	€ 6.528 12 6528 

2031 m 104 	€ 	34.00 	€ 3.536 12 3536 

2019 m 104 	€ 	62,35 	€ 6.484 24 6484 

2031 m 192 	€ 	62,35 	€ 11.971 24 119/1 

m € 	42,00 	€ 12 

2019 m 60 	€ 	45,00 	€ 2.700 12 2700 

r11 € 	116,00 	€ 24 

2031 m 60 	C 	121,50 	€ 7.200 24 7290 

2031 

m2 

m2 

€ 	11,50 	€ 

208 	6 	58,50 	€ 12.158 

12 

36 17168 
tbv vervangen 

betentegels 

m2 C 	64,00 	€ 

2019 m2 130 	€ 	11,50 	€ 1.495 12 1095 

m2 C 	39,00 	€ 24 
sluk € 	240,00 	C 
stuk € 	958,00 	C. 12 

stuk vereniging 24 

stuk vereniging 12 

01 0, 2832891 11 O e 0 311641 

2019/2031 	• m2 90 	€ 	32,00 	€ 262.0130 12 202060 262080,  

 2043 m2 42,00 	€ 38 

2043 stuk € 41.320,00 	€ 36 

2031  stuk 16 	1.512,00 	€ 24.192 18 24192 

2019/ 2031 	
. 

stuk 2 	€ 	1.834,00 	€ 3.668 12 36613'  3668, 

2019/2031 stuk 86,00 1 € 344 	' 1' 300.  340' 

2019 sluk 2 	€ 	4.091,00 	€ 8.182 24 8182 

€ 	62,50 24 

2019 188 	€ 	34,00 :  6.392 12 6322 
€ 	34,00 	€ 12 

62,35 	€ 24 

2031 188 	€ 	62,35 	€ 11.722 24 11722 

€ 	42,00 12 

2019 60 	€ 	45,00 	€ 2.700 12 2700.  

€ 	116,00 24 

2031 60 	€ 	121,50 	€ 7.290 .  24 7290 

2031 

m2 

m2 

€ 	11.50 	€ 

208 	€ 	58,50 	€ 12.168 

12.  

36 12168 
tbv vervangen 
betontegels 

m2 64,00 	€ 
2019 m2 130 	€ 	11,50 	€ 1.495 12 1095 

m2 39,00 	€ 24 

stuk € 	240,00 	€ 
stuk € 	458,00 	€ 12 

stuk vereniging 24 .  
stuk vereniging 12 

Veldrenovatie 

Veld onchung 

Veldrenovalie 

Veldverlichting 

Veldinrichling 

tsar 2017 Vm 2034  

Kostin toted! r, 

1;,p  st:,rilgszv  zichl 	portpark 

HooVeel- Ko;stani»r 2026 	2027 	2928 30 afsehr. 	2017 Ili_ 	 Inialli: 	0pm/irking/in Element 	 Bljzcmcktrixiden/ornschiijvIn'g  
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jeer'. 2017 Um 2034 

"Mon 
per 

 Keaton WWI 
held "Ph," 

Veldrenovatie 
loplaagrenovatie gras 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 8 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening jtokomr, 	werkzaamheden bij topleagrenovatie 
xorel gonoueon mot aanlog leidingen met sproeiers 
boregor0807 	 pomp* automeat vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichfing 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

vervangen 
terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 

Hekwerken 	
veldetrestering vervangen dsmal met 

leunbuis  1.15 m hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
bellenvengers 5 m. hoog vervangen 
belonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwan 
asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervengen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

parkbanken vervangen 
Vlaggeninasten 

TOTAAL 
9 IV 

:rpliegrenovatie gras 
;conslructierenovetie incl. drainage 
-wedslrijd verlichting klesse Ill 8 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
:armeturen vervangen 

Beregening (.0n1no 	werkzaamheden bij topleagrenovatie 
wore) gohauclon mol aanlog leidingen met sproeiers 
toroponing) 	 :pomp* autorneat vervengen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvleggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

;vervangen 
terreinafrastering 

veldefrestering renoveren 

Hekwerken 	
veldafrastering vervengen dsmat met 
leunbuis 1,15 rn hoog 
bellenvangers § m. renoveren 
bellenvangers 5 m. hot3g vervengen 
betonpjaelverherding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 
asfeltverharding renoverenNervengen 
alementenverherding herstraten 

Verhardingen 	 vervengen elernentenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken  vervangen 

Overige inrichling 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

m2 € 	4,05 	€ 

2021 m2 8.200 	€ 	34,00 	€ 

2036 stuk 1 	€ 33.460,00 	€ 

2021 stuk a 1.512,00 	€ 
veld 3.920,00 	€ 

2021 sproeiers 1 15.680,00 	€ 
stuk 16.800,00 	€ 

2021/2036 sluk 2 1.834,00 	€ 

2021 stuk 4 86,00 	€ 

stuk 4.091,00 	€ 

62,50 	€ 

m 34,00 	€ 

2021 m 350 	€ 	62,35 	€ 

2036 47 	€ 	45,00 	€ 

€ 	121,50 	€ 
2036 m2 39 	€ 	11,50 	€ 
2021 m2 280 	€ 	58,50 	€ 

m2 € 	64,00 	€ 

m2 11,50 	€ 

m2 € 	39,00 	€ 

sluk € 	240,00 	€ 

sluk € 	458,00 	€ 
stuk vereniging 
stuk vereniging 

m2 
I 

4,05 : 

2021 rn2 8.200 	34,00 I € 

2036 	; stuk 1 	€ 33,480,00 ! € 

2021 stuk 
veld 

8 ' e 	
3.920,00
1.51200 l : 

€ 

2021 sproeiers 1 	€ 15.68osa 1. € 
stuk € 16.800,00 . € 

2021/2036 stuk 2 	€ 	1.834,00 1 € 

2021 stuk 4 	€ 	86,00 1  € 

stuk 6 	4.091,00 ' € 

m € 	62,50 ! € 

m € 	34,00 	€ 

2021 In 350.€ 	62,35 , E 

2036 rn 53 	€ 	45,00 	6 

m € 	121,50', € 

2036 m2 43 	€ 	11,50__; € 

2021 m2 280 	€ 	58,50 i 6 

m2 € 	64,00 	€ 
rn2 € 	11,50 	€ 
m2  € 	39,00: € 

stuk € 	240,00 
stuk 458,00 	€ 
stuk vereniging 
stuk vereniging 

15 

	

278.800 	30 	 210800 

	

33.480 	40 

	

12.096 	20 	 120401 

30 

	

15.680 	30 	 15670 

15 

	

3.668 	15 	 3668 

	

344 	1 	 344 

ao 

30 

	

- 	15 

	

21.823 	30 

	

2.115 	15 
30 

	

449 	15 

	

16.380 	40 

15 
30 

15 
20 

15 

15 

30 

15 

20' 
15, 

Overige mrmhfing 

Veldrenovatie 

1 2.096 

€15' 

	

278.80-0 	30 

	

33.480 	40, 

30 

	

' 	20 

	

15.680 	; 	30 
15. 

	

3.668 	15 

	

344 	1 

30 

	

- 	30 
15 

	

21.823 ' 	30 

	

2.385 	r 	15 
30 

	

495 ! 	15.  

	

16.380 	40' 

lament'  Planning 

nvesterinqsoverzicht  per sportpark 
p 	ell 2016 

Sportpark Brasserskade 

Bljnonopghnden/ anIsghrOgIng I Oprnarkingen 

21823 

8 	01 	340701 

278800 

21823 

113380 

of 

  

 

0: 

  

onder leunhek 

onder leunhek erk 
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6170 6 	32,00 
€ 42,00 

1 6 40,200,00 

251.440 12 
36 

• 40.200 	36 

/280 

1664B 

01 	01 	334621 

05040' 

7400 

25056 

10121 

12 
24 
12 
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pnr",,:ps`L'Ir21-;:verz'a.'" 
thiecirideilie4n/ omsehillving 

 

2020/ 2032 
2044 

2044 

2020 
2020/ 2032 
2020/ 2032 

2020 

2032 

2020 

2032 

2020 
2032 

2020 

261440 
Veldrenovatie 	

topleagrenovalie kunstgras 
constructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse II 8 meslenr 12 

Veldverlichling 	ermaturen vervangen 
armaturen verve ngen 
voetbeldoelenl.irnodel vervangen 

Veldinrichiing 	
hoekvleggen vervengen 
dugouts 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
lerreinafrastering 
veldefrastering renoveren 
veldefrestering renoveren 
veldefrestering vervengen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldefreslering vervengen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvengers 4 m. renoveren 
bellenvengers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervengen 
bellenvengers 5 m. hoog vervangen 
betonpleatverherding herstralen 

Geslolen verharding 	betonplaat verherding verneuwen 

esfaltverherding renoveren/vervengen 
elernentenverharding herstralen 

Verherdingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervengerV opnieuw stollen 
vuilnisbekken vervengen 

Overige inrichling 	parkbanken vervengen 
Vlaggenmesten  

m2 
m2 

sluk 

stuk 	 12 6 1.512,00 6 	18.144 
stuk 	 2 € 1.834,00 € 	3.668 
stuk 	 4 6 	86,00 € 	 344 

stuk 	 2 € 4.091,00 € 	6.162 

	

6 	62,50 
	

24 

	

300 € 	34,00 
	

10.200 	12 
m 	 € 	34,00 6 	 12 

m 	 300 € 	62,35 

m 	 6 	62.35 € 	 - 	24 

m 	 € 	42,00 € 	 - 	12 
m 	 60 € 	45,00 € 	2.700 	12 
rn 	 6 	116,00 € 	 24 
m 	 60 6 121,50 € 	7.290 	24 

m2 	 288 € 	11,50 € 	3.312 	12 

m2 	 288 6 	58,50 6 	16.848 	36 

m2 	 6 	64,00 € 
m2 	 6 	11,50 € 	 12 
m2 	 0 	39,00 6 	 24 
stuk 	 € 240,00 € - 
stuk 	 € 458,00 € 	 12 
stuk 	 vereniging 	 24 
stuk 	 vereniging 	 12 

18 
12 

24 

• 18.705 	24 	 16.5 

18144 
3668 

344 

8182 

2816641 	01  1111111111111111MIN 
Veldrenovatie 

Veldverlichling 

Veld inrichting 

Hekwerken 

Gesloten verherding 

Verherdingen 

Overige inrichting 

, toplaegrenovetie kunstgras 	 2020 	m2 	 2.970 € 	32,00 ! 5 	95.040 ; 	12 
constructierenovatie kgr. incl. drainage 	2035 	m2 	 2.970 6 	92,00 : 6 	124.740 	36 
wedstrijd verlichting klasse II 6 mast./ 6 

2035 	stuk 	 1 € 27.320,00 ' 5 	27.320 . 	36 
armaturen vervangen 
armeturen vervangen 	 2020 	, 	stuk 	 6 6 1.512,00 1 6 	9.072 ' 	18 
tennisstendeerds 	 2020/ 2035 	stuk 	 4 € 1.850,00 , 6 	7.400 	12 
hoekvlaggen vervangen 	 stuk 	€ 	86,00 6 	 - 	1 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

stuk 	 6 4.091,00 6 	 24 
vervengen 
terreinafrestering 	 m 	 62,50 6 	 24 
veldefreslering renoveren 	 m 	 € 	34,00 , € 	 12.  
veldefrestering renoveren 	 m 	 6 	34,00 ! 6 	 12 
veldefrastering vervengen dsmat met 

m 	 6 	62,35 . € 	 24 
leunbuis 1,15 m hoog 
veldefrastering vervangen dsmat met 	 • 

m 	 6 	62,35 . € 	 24 
leunbuis 1,15 m how  
ballenvangers 4 m. renoveren 	 2035 	m 	 216  6 	42,00 , 6 	9.072 , 	12 .  
•ballenvengers 5 m. renoveren 	 m 	 . 6 	45,00 ! € 	 12 
ballenvengers 4 m. hoog vervangen 	 2020 	m 	 216 € 	116,00 € 	25.056' 	24 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 	 nt 	6 	121,50 : € 	 24 
belonpleatverharding herstraten 	 2035 	m2 	 173 € 	11,50 , € 	1.990 , 	12 

betonpleat verherding vernieuwen 	 2020 	m2 	 173 € 	58,50 • € 	10.121 • 	36 

esfeltverharding reneveren/vervangen 
elernenteriverharding heretraten 
veryengeb.elerbeMerlyerherEing 
kolken varvengen/ opnieuw stollen 
veilnislcakkan vervangen 
parkbanken vervangen 
Vleggenmes1en 

m2 
m2 
m2 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 

64,00 
€ 11,50 1 6 

39,00 ! € 
6 	240,00 ! 
€ 	458,00 ! € 
vereniging 
vereniging 	e  

24 
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Opmerkingen 

twirler 
leunefrastering 

tbv vervangen 
ibelontegels 

950401  

26056.  

10121 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 

MIP 

B•AS•  • 1 argrlehling 
Advl. 

Spurt rrrrrr rrrrrr 

nvesteringso erzicht per sportpark 
112016 

BlIzondarhedan/ arnachrliving 

Veldrenovetie 	
toplaagrenovetie gras 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd yodelling klesse II 6 mesten/ 12 

Veldverlichting 	armaturen uervangen 

armeluren vervangen 

Beregeng, (ravening 	workzeamheden bij topleagrenoyatie 
wordlgonouclan mot aanlog leidingen met sproeiers 
borogorang) 	 pomp+ automaal vervangen 

voetbaldoelen P-model vervengen 
hoekyleggen vervangen 

Veldinrichling 
dugouts 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinalrestering 
veldafrastering renoveren 

veldafrastering vervangen dsmat met 
Hekwerken 

leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervengen 
betonplealverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleal yerharding vernieuwen 

asfeltverharding renoveren/vervangen 
elemenlenyerharding herstreten 
vervangen elementenverharding 

kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervengen 
parkbanken vervengen 

Vlaggenmasten 

Verhardingen 

Overge inrichting 

TOTAAL 

Veldrenovete 

••••••,' 
toplaagrenovetie kunstgras 

jconstructierenovatie kgr. in drainage 
wedstrijd verlichting kiss. III 6 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervengen 
armeturen vervengen 
Itennisstandaards 
ihoekyleggen vervangen 

Veldinrichting 
1dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinefrestering 
veldafrestering renoveren 
veldafrastering renoveren 
veldefraslering uervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldefrestering uervangen dsmat met 

leunbuis 1,15 in hoog 
ballanyengers 4 m. rengveren 
ballenvengers 5 m. renoveren 

.ballenvangers 4 rn. hoog_vervKgen 
ballenvangers 5 tn. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verherding yornieuwen 

asfaltverherdingrenoveren/vervengon 
ielernentenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	perkbanken vervangen 
Vleggenmasten 

Planning Eanhald I 	•Hcv..1- Keaton Iota& 
helm., 

 

2024 m2 8.250 	€ 	4,05 	€ 33.413 15 

2039 m2 8.250 	€ 	7,65 	€ 63.113 30 

2039 stuk 1 	€ 13.960.00 	€ 13.960 40 

2024 stuk 12 	€ 	1.512,00 	€ 18.144 20 

2024 veld 1 	0 	3.920,00 	€ 3.920 30 

2039 sproeiers 1 	€ 15.680,00 	€ 15.680 30 

stuk € 16.800,00 	€ 15 

2024/ 2039 sluk 2 	€ 	1.834,00 	€ 3.668 15 

2024/ 2039 sluk 4 	5 	86,00 	€ 344 1 

2039 stuk 2 	€ 	4.091,00 	€ 8.182 30 

€ 	62,50 	€ - 20 

2039 60 	€ 	34,00 	€ 2.040 15 

2024 300 	€ 	62,35 	€ 18.705 30 

€ 	45,00 	€ 15 

€ 	121,50 	€ 30 

2039 m2 49 	€ 	11,50 	€ 564 15 

2024 m2 240 	€ 	58,50 	€ 14.040 40 

m2 € 	64,00 	€ 

m2 € 	11.50 	€ 15 

m2 € 	39,00 	€ 30 

stuk € 	240,00 	€ 

stuk € 	458,00 	€ 15 

stuk vereniging 20 

stuk yereniging 15 

2020 m2 2.970 	€ 	32,00 	€ 95.040 	' 12' 

2035 rn2 2.970 	€ 	42,00 15 124,740 	' 36 

2035 stuk 1 	€ 30.120,00 	€ 30.120 36 

2020 stuk 8 	€ 	1.512,00 i € 12.096 16 

2020/2035 stuk 4 	€ 	1.850,00 1  € 7.400 	112 

sluk 86,00 1-€ - 	r 

stuk € 	4.001,001 € - 	' 24 

62,50 i € 24.  

€ 	34,00 1 € 
€ 	34,00 i € 112  2' 

€ 	62,35 , € 

€ 	62,35,€  24.  

2035 216 	€ 	92,00 1 € j  9.072 	1 12,  

45,00.  e 
2020 2.16'€ 	1100 € 25,056 

€ 	121,50 € 

2035 m2 173 	€ 	11,50 € 1990 12 

2020 m2 173 	€ 	58,50 € 10.121 	' 36 

m2 64,00 € 

m2 € 	11,50 € 

m2 € 	39,00 € 

stuk • € 	240,00 € 

sluk • € 	458,00 € 12 

stuk vereniging 24 

stuk vereniging 12 

33413 

18144 
3920 

3660 
343 

18705 

14040 

of 01 922341  
o l, el 
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Investeringsoverncht per sportpark 
ij oil 2016 

Element 	 1131jsonderheden/ omschrijving 

Itoplaagrenovytie kynstgres 
constructierenovae kgt. incl, draineje 
•wedstrijd verlichting klasse II El mastert/ 20 

Veldverlichting 	'armaturen vervengen 
armaturen vervengen 
voetbaldoelen P-model vervangen 
hoekvlaggyn vervengen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervangen 
terreinafrestering 
veldafrastering renoveren 
veldalrastering vervengen dsmat met 

Hekwerken 	 leunbuis 1,15 m hoog 
bellenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 rn, renoveren 
bellenvengers 5 m. hoog vervengen 
betonplentverharding herstraten 

Geslolen verharding 	belonpleat verharding vernieuwen 

asfallverherding renoveren/vervangen 
elementenverhyrding herstralen 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervengen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervengen 

Overige inrichling 	parkbanken vervengen 
Vlaggenmesten 

Veldrenovaaa 

Veldinrichling 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 

MIP 

,BOrS••• 
—Tams 

Sportpark Bresserskade ear 12017 Um 2034 

Planning 	Eenheld 
Hoeveel. 	Keeton per 

held 	leenheld 
Kenton totael 	afschr. 20171 

1 
2018 2019.  2020.  20211 2022 2023 

1 
20201 2026• 20261 2027 20231 20291 2030i 2031 2032; 2033 2034 Opmerkingen 

2020/ 2032 rn2 3.860 	€ 	32,00 € 	315.520 	12 315520 315520 

m2 € 	42,00 i € 	 36 

2020 stuk 1 	€ 54.720,00 ' € 	54.720 	36 54720 54720 

2040 stuk 20 	€ 	1.51Z00 € 	30.240 	18 
2020/2032 sty!, 2 	€ 	1.834,00' € 	3.668 	: 	12 3888 3000_ 

2020/ 2032 stuk 4 	6 	86,00 : € 	 344 	1 3. 304 

2020 stuk 2 	€ 	4.091,00 € 	8.182 	24 11162 

m  € 	62,50: € 	 24 
rn 6 	34,00 € 	 12 

2020 400 	€ 	62,35 • € 	24.940 	24 24900 

rn € 	45,00 € 	 12 
in € 	45,00 € 	 12 
m € 	121,50' € 	 24 

2032 m2 320 	€ 	11,50 € 	3.680 	: 	12 .  3660: 
opsluiting ender 

2020 in2 320 	€ 	58,50 : € 	18.720 	36 18,20 
veldafrastering 

in2 € 	64,00 € 
m2 € 	11,50 € 	 12 
in2 € 	39,00 € 	 24 
stuk € 	240,00 € 
sluk € 	458,00  € 	 12.  
stuk vereniging 	• 24 
stuk vereniging 12.  
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. 	 . 

topleagrenovatie kunstgras 
constructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse II 6 masten/ 12 

VeldverItchling 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekviaggen vervengen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb 

vervangen 
terreinafrastering 
veldefrestering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
bellenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaelverharding herstreten 

Gesloten verharding 	belonpleat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverherding herstreten 

Verhardingen 	 vervengen elernentenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichling 	parkbanken vervangen 
Vieggenmasten 

Veldrenovalie 

Veldrenovatie 
onstructierenovetie incl. drainage 

wedstrijd verlichting klasse lit 6 (nester,/ 6 
Veldverlichting 	armaturen vervangen 

armaturen vervengen 

Beregening (rokon, 	werkzeamheden b ji lopleegrenovafie 

wordl pohouclan mot aanlog leidingen met sproeiers 
6o4994414M 	 pornp4 eutomeet vervengen 

voetbeldoelen P-model vervangen 

hookyleggen vervengen 
dug-outs 4 meter 4 inn polycarb. 
vervangen 

terreinafrastering 
veldefraslering renoveren 

veldafrastering vervengen dsrnal met 
leunbuis 1,15 m hang 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
belonpleetverharding heratraten 

Gesloten verharding 	betonplaet verharding vernieuwen 

asfeltverherdingrenoveren/vervengen 
elernentenverharding herstraten 

Verhardingen vervengen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vOnisbakken vervangen 
parkbanken vervengen 

yjIggenrnesten 

;topleggrenovatie gras 

Veldinrichting 

Hekwerken 

Overige inrichting 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

Investeringsoverzicht per sportpark 
	

Sp /park Peumnolen 

prijspeil 2016 

BilzonderhiaderitemachriMng • 	• Pliniiing 

BtAnS. • 
13,1r411 

lament' •. 

2026/ 2038 m2 7.776 	32,00 	€ 248.832 12 246832 

2050 rn2 € 	42,00 	€ 36 

2026 sluk 1 	€ 41.320,00 	€ 41.320 36 41320 

stuk € 	1.512,00 	€ 10 

2026/2038 stuk 2 	€ 	1.834,00 	€ 3,666 12 

2026/ 2038 sluk 4 	€ 	86,00 	€ 344 1 344 

2038 stuk 2 	€ 	4.091,00 	€ 8.182 24 

€ 	62,50 	€ 24 

2026 280 	€ 	34,00 	€ 9_520 12 9520 

2038 280 	€ 	62,35 	€ 17.458 24 

€ 	42,00 	€ 12 

2026 n't 80 	€ 	45,00 	€ 3,600 12 3600 

rrt € 	116,00 	€ 24 

2038 80 	€ 	121,50 	€ 9.720 24 

2026/2036 m2 288 	€ 	11,50 	€ 3.312 12 3312 
tbv vervengen 

m2 € 	58,50 	€ 36 betontegels 

m2 € 	64,00 	€ 

m2 € 	11,50 	€ 12 

m2 € 	39,00 	€ 24 

sluk € 	240,00 	€ 

stuk € 	458,00 	€ 12 

stuk vereniging 24 

stuk vereniging 12 

m2 E 	4,05 	€ 15 , 
2022 rn2 7.490 : € 	34,00 	€ 254.660 30, 2548801 

2037 stuk 1 	€ 27.320,00 27.320 40 

stuk € 	1_512,00 	€ 20 

veld 5 	3920,00 	€ 30 

sproeiers € 15.680,00 	€ 30 

stuk € 16.800,00 	5 15' 

2022/ 2037 stuk 2 	€ 	1.834,00 l 3.668 	, 15 3808 

2022 stuk 4 	6 	86,00 	€ 344 344 

stuk € 	4.091,00 	€ 30 

rn € 	82,50 	5 30 

2022 m 161 	€ 	34,00 	5 5.474 15 5474 

2037 161 	5 	62,35 : 5 10.038 30 

2022 rn 80 	€ 	45,00 ! € 3.600 . 15 .  31300 

2037 rn 80 	5 	121,50 l € 9.720 30 

2022/ 2032  m2 195 	5 	11,50 1 5 2.243 . 15!  2243 
'thy vervengen 

m2 5 	5E1,50 : € - 40 betontegels 

m2 € 	64,00 . € 

m2 € 	11,50 ' € 15 

m2  5 	39,00' 5 30 

stuk € 	240,00 : 5 
stuk 5 	458,00 I € 15.  

stuk  vareniging 	! 20. 

stuk vereniging 	i c  15 
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Investeringsoverwcht per sportpark 

pruspeil 2016 

Sportpark Pau molen 

Opmarkingan 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
	

B•A!S•  • 

MIP 
Spur iicrrr ren 

2022 	m2 	 2.100 € 	4.05 

2037 	m2 	 2.100 € 	7.65 

2037 	sluk 	 1 € 13.960.00 

2022 	sluk 	 2 € 1.512.00 

veld 	 € 3.920.00 

sproeiers 	 € 15.680,00 

sluk 	 € 16_800.00 
stuk 	 € 1.834,00 
stuk 	 € 	86,00 

stuk 	 € 4.091.00 

m 	 € 	62,50 

2037 	 m 	 65 € 	34,00 

m 	 € 	62,35 

2037 	 m 	 65 € 	45,00 
€ 121,50 

2037 	m2 	 104 € 	11,50 

m2 	 € 	58,50 

m2 	 € 	64.00 

m2 	 € 	11,50 
m2 	 € 	39,00 
stuk 	 € 	240,00 
stuk 	 € 	458,00 
stuk 	 vereniging 

stuk 	 vereniging 

topleagrenovelie gras 
constructierenovalie incl drainage 
wedstrijd verlichling klasse III 2 mesten/ 2 

Veldverlichting 	ermaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening (rorteninp 	werkzeamheden bij loplaagrenovelie 

warm gohautlon mot aanlog leidingen met sproeiers 
boragoning) 	 pomp+ automaal vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veginrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 

Hekwerken 	
veldafrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verhard,ng 	betonplaal verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elemenlenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige Inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmesten 

toplaagrenovafie grey 
. constructierenovetip incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse II 6 master,/ 12 

Veldverlichting 	ermaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening (rokoning 	werkzaamheden bij toplaagrenovalie 
worclt gonougon mot aanlog leidingen met sproeiers 
borogonLng) 	 pomp. automaat vervengen 

veetbaldoelen P-model vervangen 

VeIdinrichting 	
heekylaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinefrastering 

veldafraslering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmet met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 

ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. reneveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervengen 
betonplaalverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaet verharding vernieuwen 
asfeltverharding renoverenNervangen 

elementenverharding herstraten 
Verhardingen 	 vervangerleternentenverherging 

kolken vervangert/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbenken vervengen 
Vlaggenrnasten 

€ 8.505 15 8505 

€ 16.065 30 

€ 13.960 40 

€ 3.024 20 0020 

€ 30 

€ 30 

€ 15 

€ 15 
€ 1 

6 30 

€ 20 

€ 2.210 15 

€ - 30 

€ 2.925 15 
€ - 30 

€ 1.196 15 
€ - 40 
€ 
€ 15 

€ 30 

6 
€ 15 

20 
15 

1/1111M1111111.111.1EMICIIIIIIMIMI 

31.493 	. 15 31493 

59.486 30 612488 

40 

- 20 

3.920 30 3020 

15.600 30 15680 

• 
15. 

3.668 15 3668 3668.  

344 1 344 344 

8.182 	' 30 8182 

- 20.  

5.440 15 5440 

9.976 30 9676 

2.520  15 2520 

6.960 30 8960 

6.300 15 6300 

17.010 30 17010 

3.312 15 3312 

16.848 40 18848 

- 15.  
30 

15.  
20 
15.  

2017 
	

m2 
2032 
	

m2 

stuk 

stuk 
2017 	veld 
2032 	sproeiers 

Muir 
2017/2032 	sluk 
2017/ 2032 	stuk 

2017 	stuk 

2032 

2017 

2032 
2017 
2032 

2017 
2032 	m2 
2017 	m2 

m2 
rn2 
m2 
stuk 

slut, 
stuk 
stuk 

	

7.776. € 	4,05 € 

	

7.776 € 	7.65 € 

- € 

€ 1.512,00 € 

1 € 3.920,00  € 
1 € 15.680,00  € 

€ 16.800,00  € 
2  € 1.834,00 € 

	

4 € 	86,00 € 

2 € 4.091,00 € 

€ 62,50 € 

	

160 € 	34,00 € 

	

160 € 	62,35 € 

	

60 € 	42,00 . € 

	

60 € 	116,00. € 

	

140 € 	45,00 € 

	

140 € 	121,50 , € 

	

288 € 	11,50, € 

	

288 € 	58.50 € 
€ 64.00  € 

€ 11,50 , € 
€ 39,0.0 , € 
€ 240,00 € 
€ 458,00 € 
vereniging 
vereniging 

Veldrenovalie 

Veldrenovetie 
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Investeringsoverzicht per sportpark 
prijs•eil 2016 	1 

•-• 
lament 
	

Blizonderhadent omschrgving • 

Veldrenovatie 
toplaagrenovatie gras 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 10 master/ 

Veldverlichling 	12 armeturen vervangen 
armaturen vervangen 

aeregening pokokikp 	werlaaarnheden bij toplaegrenovatie 
word! goloubon mot aanlog leidingen met sproeiers 
50i035kikip 	 pomp* automaat vervangen 

Rugbypalen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
Lerreinafrastering 
veldafrestering renoveren 
veldefrastering vervangen dsmal met 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvengers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvengers 5 m. renoveren 
ballenVangerS 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverherding herstraten 

Gesloten verharding 	botonpleat verharding vernieuwen 
asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opniouw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

Veldrenovalie 	
toplaegrenovatie kunstgjas 
conslrootiarenovetie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 4 master/ 4 

Veldverlichting 	arrnaturen vervangen 
arrnaturen vervangen 
tennisstandaards 

Veldinrichting 	
hoekvleggen vervangen 
dugouts 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 
voldafrestering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmet met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen dsmet met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveron 
bellenvangers 5 m. renoveren 
ballonvangers 4 m. how vervangen 
bellenvengers 5 m. hoog vervangen 
betonplealverharding herstraten 

Gesloten verharding 	belonpleat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervengen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
'Vlaggenrnasten 

OTAAL 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
	

B•A•S• • 
MIP 

spv.u.rr.i o0  

1 Sportpark!land jaw, 2017 t/m 2034 

Planning 	Eenheld Kasten toteal 
held 	, afechr. 

1112=E: 
2021 2022 20231 2824 2031i• 2032 33 2034 Opmerkingen 

2017 m2 18.450 	€ 	9,05 	€ 	74.723 15 	74723 

2032 m2 18.450 	€ 	7,65 	€ 	141.143 30 .1143 

2032 sluk 1 	36.840,00 	€ 	36.840 40 38840 

2017 
2017 

stuk 
veld 

12 	€ 	1.512,00 	€ 	18.144 
1 	€ 	3.920,00 	€ 	3.920  

20 	16:2c,4 30 

2032 1 	€ 15.680,00 	€ 	15.680 3g 15080 sprOeter, 
stuk € 16.800,00 	€ 15 

2032 stuk 3 	€ 	1.834.00 	€ 	5.502 15 5502 

2017/ 2032 stuk 6 	€ 	86,00 	€ 	 516 1 	tie 516 

2032 stuk 2 	€ 	4.091,00 	€ 	8.182 30 8182 

m € 	62,50 	€ 20 
m € 	34,00 	€ 15 

2032 m 135 	€ 	62,35 	€ 	8.417 30 841/ 

m € 	42,00 	€ 15 
m 6 	116.00 	€ 30 

€ 	45,00 	€ 15 
2032 m 130 	€ 	121,50 	€ 	15.795 30 15795 

02 € 	11,50 	€ 15 
2032 m2 212 	€ 	58,50 	€ 	12.402 40 12402 onder &restoring 

rin2 € 	64,00 	€ 	 - 
m2 € 	11,50 	€ 15 
rn2 € 	39,00 	€ 30 

stuk € 	240,00 	€ 
stuk € 	458,00 	€ 15 
stuk vereniging 20 
stuk vereniging 15 

973031 0 6! 2434771 
O  

2027/ 2042 m2 2 450 : € 	32,00 : € 	78A00 12' 78400'  

m2 € 	42,00 	€ , 36 

2027 stuk 1 	€ 20.080,00 . € 	20.080 36 20080 

stuk € 	1.512,00 : € 18 
stuk € 	1.850,00 : € 12 
sluk € 	86,00 	€ , 1,  

sluk € 	4.091,00 ' € 24 

m ' € 	62,50 : € 24 
m € 	34,00 i € 12 
m € 	34,00 : € 12 

2027 m 43 	€ 	62,35 : € 	2.650 24 2050 

m € 	62,35 	€ 24 

m € 	42,00 l 6 12' 
m € 	45,00 : € 12 
m € 	116,00 : € 24 
m € 	121,50 : € 24.  
m2 :,c 	: € .it.g) t2 

'tbv vervangen 
2027 m2 51 	€ 	56,50 • 6 	2.984 : 	36 2084 betontegels 

m2  6 	64,00 l € 
m2 € 	11,50 : € 12 
m2 € 	39,00 :€ 24 
sluk € 	240,00 ' € 
sluk € 	45800 : € 12.  
sluk vereniging  29 
stuk  vereniging 	a  12, 

I 

04 
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jeer'. 2017 Um 2034 

Opmerkin pan 20211 	20321 	20331 	2036 Eenheld 
Ph-1"g 

42,00 € 
	

15 
€ 116,00 
	

30 
€ 45,00 € 
	

15 
€ 121,50 € 
	

30 
€ 	11,50 € 
	

15 
6 	58,50 € 
	

40 
€ 64,00 € 
€ 	11.50'€ 15 

39,00 	€ 30 
240,00;€ 
458,00 	€ 15 

verentgipg 20 
yereniging 15 .  

rn 

m2 
m2 
r02 
012 
m2 
stuk 
stuk 
sink 
stuk 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

Sportpark Bieslend Invesienngsoverzicht per sportpark 
pr 	eil 2016 

Element 	 !Bijzonderheden/ omechrlivIng !=d"held 	 7  

tepleagrenovetie gras 	 2017 	m2 	 4.720. € 	4,05 € 	19.116 ' 
,__ 	• _ • 	 _ 

	

Veldrenovatie
15: 	tette 

constructierenovatie incl. drainege 	 2032 	m2 	 4.720 6 	7,65: € 	36.108: 	30 

wedstrijd verlichling klasse III 2 mesten/ 2 
2032 	stuk 	 1 € 13.960,00: € 	13.960. 	40 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armstuftan vervangen _ 	 stuk 	 6 1.512.00 : € 	 - 	20 

Beregening uakotaris 	. werkzatamheden bij toplaagrenovalie 	 veld 	 € 3.920,00 I E 	 30 

wordl pohoudon mot aanlop leidingen met sproeiers 	 aProeiers 	 € 15.680,00 : € 	 30 
boroponing) 	pomp+ automaat vervangen 	 stuk 	 € 16.800,00 , € 	 15 

	

€ 	1.834,00 ! € Rugbypelen 	 stuk 	 15 .  

Veldinrichting 	
.hoekyleggen yervangen 	 stuk 	 € 	86.00 € 	 1 

dug-outs 4 rneter 4 mm polycarb. stuk 	 € 4.091,00 ' € 	 30 
vervangen 
terreinefrastering 	 rn 	 € 	62,50 ' € 	 20 
veldsfrastering renoveren 	 or 	 € 	34,00 € 	 15 
veldefrastering vervangen dsmat met 

	

6 	62.35 € 	 30 
Hekwerkeh 	 leunbuis 1.15 m  hoog  

ballenvengers 4 m. renoveren 
: ballenvengers 4 m. hpog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballsnvengers 5 m. hoog vervangen 
battonPleatverhsrding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 
asfallverherding renoverenNervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervengprd opnieuw Mellen 
vuilnisbekkan vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 
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Sportpark Buttenhof 

Eenheld katowtot.a • 

Investeringsoverzicht per sportpark 
prijs•ell 2016 
„.„ „. 
Element . 	 ElJzohderheden/ omschrlji.dna. 

- 	- 	_ 
Hoeveal Kmden Pe/ 

Mid .  400held 

Veldrenovatie 	
constructierenovatie incl. drainage 
toplaagrenovatie eras 

wedstrijd verlichling klesse III 8 masten/ 8 
Veldverlichting 	armaturen vervangen 

armaturen verve ngen 

Beregehing 	 werkzaamheden bij topleagrenovaLie 
coral gohoudan mot aanlo9 leidingen met serer:tiers 
botogonno) 	 pomp+ automaat vervangen 

voetbeldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvleggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 	

2017 	sluk 
vervangen 

terreinafrastering 
veldafrastering renoyeren 	 2032 

veldafrastering vervangen dsmat met 	
2017 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvengers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvengers 5 m. renoveren 	 2032 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 	 2017 
belonplaalverharding herstraten 	 2032 	m2 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 	 2017 	m2 
asfallverherding renoveren/vervangen 	 m2 
elementenverharding herstraten 	 m2 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 	 m2 

kolken vervangen/ opnieuw stellen 	 sluk 

vuilmsbakken vervangen 	 stuk 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 	 stuk 

Vlaggenmasten 	 stuk 

2017 
	

m2 
2032 
	

m2 

2047 
	

sluk 

2032 	stuk 

2017 	veld 
2032 	sproeiers 

stuk 
2017/2032 	stuk 

2017/2032 	stuk 

8.624 € 
8.624 € 

4,05 
7,65 

1.512,00 
3.920,00 

15.680,00 
16.800,00 

1.834,00 
86,00 

2 
4 

2 	4.091,00 

€ 	62,50 

360 	34,00 

360 	62,35 

42 
42 

337 

337 

42,00 

116,00 
45,00 

121,50 
11,50 
58,50 
64,00 
11,50 
39,00 

240,00 
958,00 

ereniging 
ereniging 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 

MIP 

€ 34.927 15 34927 

€ 65.974 30 

€ 40 

€ 12.096 20 

€ 3.920 30 3920 

€ 15.680 30 

€ 15 

€ 3.668 15 3668 

€ 344 1 344 

8.182 30 0182 

€ - 20 

5 12.240 15 

€ 22.446 30 22446 

15 
30 

1.890 15 
5.103 30 5103 

3.876 15 
19.715 40 19]15 

15 
30 

15 
20 
15 

98305 .1  

stuk 	 € 4.091,00 € 	 - 	24 
ervangen 

terreinafrastering 	 m 	 E 	62,50. € 	 24 

veldafrastering renoveren 	 m 	 € 	34,00 € 	 12 

veldafrastering vervangen dsmal met 
m 	 € 	62,35 € 	 - 	24 

Hekwerken 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 	 2023 	 m 	 158 € 	42,00 '€ 	 6.636 ' 	12 

ballenvengers 5 m. renoveren 	 2023 	 m 	 50 € 	45,00 € 	 2.250 	12.  

ballenvengers 4 m. hoog vervangen 	 2035 	 m 	 158 € 	116,00 . € 	18.328 	24 

ballenvengers 5 m, hang vervangen 	 2035 	 m 	 50' € 	121,50 € 	 6.075 	24.  

belonpleatverharding herstraten 	 m2 	 € 	11,50 , € 	 12, 

Gesloten verharding 	betonplaat verherding vernieuwen 	 2035 	m2 	 167 € 	58,50  € 	 9.770 . 	36 

asfaltverherding renoveren/vervangen 	 m2 	 € 	64,00 , € 

elementenverherding herstraten 	 2035 	m2 	 € 	11,50 , € 	 12 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 	 m2 	 39,00 : € 	 24 

kolken veryengen/ opnieuw stollen 	 stuk 	 € 	240,00 € 

vuilnisbakken vervangen 	 stuk 	€ 	458,00 € 	 12 

Overige inrichting 	parkbenken vervangen 	 sluk 	 vereniging 	 24.  

Vlaggenmasten 	 stuk 	 vereniging 	 12 

BAS 
A

lenlm  
rIvin 

659/4 

12096 

15680 

3858 
344 

12210 

1600 

3076 

onder afrastering 

01 oi op  0 115767 

83328 

8048. 
3668 

344 

8638 

22. 

Oeder afrastering 

aanbrengen  

Veldrenoverie 	
teplaagrenovatie kunstgras 	 2023 	m2 	 2.609 € 	32,00 , € 	03.328 , 	12 

constructierenovatie kgr. incl. dreinage 	2035 	m2 	 2.604 € 	42,00'. € 	109.368 	38.  
wedslrijd verlichting klasse III 4 	ten/ 4 

2035 	sluk 	 1 € 20.080,00 € 	20.080 	36 
Veldverlichting ermaturen vervangen 

armaturen vervangen 	 2023 	stuk 	 4 € 1.512,00 -€ 	 6.046 	18 

voetbeldoelen P-model vervangen 	2023/ 2035 	stuk 	 2 € 1.834,00 € 	 3.668 	12 .  

Veldinrichting 	
hoekyleggan vervengen 	 2023/2035 	stuk 	 4 5 	86,00 € 	 344 	1 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
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Investeringsoverpcht per sport park 

pri spell 2016 

I iiiji.P1i;;If);dii1Pllr;i2Inif'  

Sportpark Kruithuisweg 

I,. Planning.  erpcint,  
Ko.ten per 

eanbeld 1111:1111111121:1111CM Opmerkingen 

1500 

5300 

31388 

367. 

900 

6888 

59086 

84525 

1500 

0121 

antler °Pestering 18028 

10600 

rood 
1125 

21000.  

41320 

25003 

3000 

ender °Pestering 
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Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 

MIP 

BA7S-- 

toplaegrenovate gras 

vaidrenovatie 	
construclierenovalie incl. drainage 
toplasgrenovatie helfverharding 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 10 master)/ 

Veldverlichting 	12 ermaturen vervangen 
armaluren vervangen 

Beregening (rokoning 	werkzaemheden bij toplaagrenovatie 
word! gohoudon mat aanlog leidingen met sproeiers 
1.ro9ormg) 	 pomp♦ aulomeet vervangen 

eindpalen 
Veld inric hting 	 hoekvlaggen vervangen 

dug-outs 9.11 meter vervangen 

gaasafreslering 

veldafrestering renoveren 
veldafrastering vervengen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 7 m renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 7 m. 0009 vervangen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonpleetverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 
asfaltverhard ing renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichling 	parkbenken vervangen 
Vlaggeninasten 

2033 m2 7.750 € 	4,05 € 31.388 15 

2018 m2 7.750 € 	7,65 € 59.288 30 

2033 m2 2.450 € 	15,00 € 36.750 15 

2018 m2 2.450 € 	34,50 € 84.525 30 

stuk € 36_1340,00 € - 40 

stuk € 	1.512,00 € 20 

veld € 	3.920.00 € 30 

sprooers € 1E680,00 € 30 

stuk € 16.800,00 € 15 

2033 stuk 2 € 	450,00 € 900 15 

stuk € 	86,00 € 1 

2033 stuk 2 € 12.500,00 € 25.000 30 

2018/2033 or 24 € 	62,50 6 1.500 20 

2033 or 156 € 	34,00 € 5.304 15 

2018 156 € 	62,35 € 9.727 30 

2033 m 164 € 	42,00 € 6.88B 15 

2018 m 164 € 	116,00 € 19.024 30 
2018 m 36 € 	64,00 € 2.304 15 

2018 m 25 € 	45,00 € 1.125 15 

2033 in 36 € 	184,50 € 6.642 30 
2033 m 25 € 	121,50 € 3.038 30 

2033 m2 315 € 	11,50 € 3.623 15 
2018 m2 315 € 	58,50 6 18.428 40 

m2 € 	69,00 € 

m2 € 	11,50 € 15 
m2 € 	39,00 € 30 
stuk € 	240,00 € 
stuk € 	458,00 € 15 
stuk vereniging 20 

sluk vereniging 15 

=111111111111111111111.11111•111111111111=1.11111 11111111111111111M 18.201 	 a 	e 
	 of 	 el 	0) 	O 	9 	a 	0 	96032! 

• _ 

toplaegrenovelie gres 
constructierenovalie incl. drainage 

VeIdrenevatie 
tooleegrenovefie halfverharding 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse III 7 master)/ 13 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
,armatoren vervangen 

Beregening Kokorung 	Werkzaamheden bij toplaagrenovatie 
wordi gehouslon mot aanloo leidingen met sproeiers 
1099090ning) 	 pornot eutomeat vervangen 

eindpalen 
Veldinrichting 	 hoekvlaggen vervengen 

dug-guts 9-11 molar vervangen 
geasefrestering verreveldhekwerk 

geesefrestoring voor dugouts 

veldelreetering renoveren 
veldefrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervengen 
bellenvengers 7 or. renoveren 
bellenvengersE rn, renoveren 
ballenvengers 7 m. hoog vervangen 
bellanvangers 5 m. hoog vervangen 
_betonplae1yerhording herotreten 

Geslolen verharding 	betonpleet verherding vernieuwen 
aefeltverharding renoveren/vervangen 
elementenverhardiqg herstreten 

Verherdingen 	 vervengen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
yuiln1spokken vervangen 

Overige inrichting 	parkbenken vervengen 
Vlaggenmesten  

' 	• 
2033 	)312 	 2.450 € 	4,05 1 € 	 9.923 

2018 	m2 	 2.450 6 	7,65 : 6 	18.743 	30 
2033 	rn2 	 1.400 • € 	15,00 : € 	21.000 	15 

2018 	m2 	 1.400 6 	34,50 € 	48.300 	30 

2033 	stuk 	 1 6 91.320,00 6 	91.320 	40 

stuk 	 € 1.512,00 ' € 	 20 

veld 	 6 3.920,00' € 	 30, 

sproeiers 	€ 15.680,00  € 	 30 
stuk 	 € 16.800,00 € 	 15 

sluk 	 € 	450,00 ! € 	 - 	15 
stuk 	 € 	B6,00 : € 	 - 	 1 

2018 	stuk 	 2 € 12.500,00 € 	25.000 	30 	 25000 

2018 	 m 	 98 € 	57,50 ' € 	 5.635. 	20 	 5635 

2018 	 m 	 24 € 	62,50 • € 	 1.500 	20 	 1500 

2033 	 111 	 MO € 	34,00 € 	 3.400 	15 .  

2018 	 111 	 100 € 	62,35  € 	 6.235 	30 	 8235 

M 

 

	

€ 	42,00 € 	 - 	15 
rn 	 ' € 	116,00 6 	 30 

2018 	 91 	 28 € 	64,00 € 	 1.792 I 	15 	 1792i 

M 

 

	

€ 	45,00 6 	 15 

2033 	 m 	 28 € 	184,50 € 	 5.166 	30 
or 	 € 	121,50 € 	 30 

m2 	 6 	11,50 € 	 15 

2018 	 in2 	 200 € 	58,50 € 	11.700 	40 	 11700 

in2 	 € 	64,00 € 
m2 	 1.1,9 € 	 15 
m2 	 E 	39,00 I € 	 30.  
stuk 	 240,00 € 
stuk 	 € .155,00 € 	 15 
stuk 	 vereniging 	 20 
sluk 	 vereniging 	 15, 

48300 

15 	 0923) 

18743 



Investerngsoverzicht per sportpark 
prijspeil 2016 

  

Blizonderhedert/ onsthrlivinti- °mord 

 

  

Veldrenovatie 	
toplaagrenovafie kunstgres 
constructimenovatie kgr. Intl drainage 
vvedstrad verlichting klasse 114 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervengen 
armaturen vervangen 
korfpelen met korven 

Nieldinrichling 	
hookylaggen vervengen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb 
vervangen 
terreinafrastering 
veldafrastering renovoren 
veldafrastering vervangen dsmat met 

Hekwerkon 	
Munbuis 1.15 m hoog 
ballonvangers 4 m. renoveren 
ballonyangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. Snag vervangen 

belonplaatverharding herstraten 
Gesloten verharding 	belonplaat varharding verniemven 

asfaltverharding renoveren/veryangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elemenienverharding 
kol ken vervangen/ opnieuw stollen 
yuanisbakken vervangen 

()verge mrohtmg 	parkbanken vervangen 
Vleggenmasten 

I'LoPaP  
Veldrenovatie 

topleagrenovetie kunstgras 	• 
'constructlerenovetie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse 0 4 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
•armaturen vervangen 
korfpelen mot korven 
tennisstandeerds 

Veldinrichting 	 hoekyleggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

vervangen 
terreinafrestoring 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmai met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangors 4 in renoveren 

ballenvengers 5 in renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
bellenven_gers 5 m. hoog verve.ngen 
betonpleatverharding herstraten 

Gosloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 

asfeltverharding renoveren/vervangan 

.elemenlenverharding herstraten 
Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 

kolken vervangen/ opnieuw stollen 

vuilnisbakken vervangen 
Overige inrichting 	parkbenken vervangen 

V,11996Mna6Tee 

OTAAL 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

-41.11411187 

Sportpark Kruithuisweg 2017 em 2034 

Eenhaid 
' . 

H040/891. 
Keaton totem 	afachr. 	2017 

held=  
2018 111:1111:11 2021 2022 2023 2030 2631 2032 2033 2034 Opmerkingen 

2017/2032 m2 2.176 	C 	32,00 	 69.632 	12 	09632 60832 

2032 

m2 

sink 

€ 	42,00 	€ 	 36 

1 	€ 30.120,00 	€ 	 30.120 	36 30120 

2017 sink 8 	C 	1.512,00 	€ 	 12.096 	18 	12000 

2017/2032 sink 2 	€ 	650,00 	€ 	 1.300 	12 	1300 1300 

sluk € 	66,00 	€ 	 1 

2017 sink 2 	€ 	4.091,00 	€ 	 8.182 	24 	6102 

€ 	62,50 	€ 	 24 

2032 in 134 	€ 	34,00 	 4.556 	12 4556 

2017 in 134 	€ 	62,35 	€ 	 8.355 	24 	8355 

42,00 	€ 	 12 

45,00 	€ 	 12 

€ 	116,00 	€ 	 24 

€ 	121,50 	 24 

2032 m2 108 	11,50 	€ 	 1.242 	12 1242 

2017 m2 108 	€ 	58,50 	€ 	 6.318 	36 	6218 onder afrastenng 

m2 64,00 

m2 € 	11,50 	€ 	 12 

m2 39,00 	€ 	 24 

stuk € 	240,00 	C 
stuk 458,00 	€ 	 12 

stuk vereniging 	 24 

sink vereniging 	 12 

1068831 01 0, 106850 

2017/ 2032 m2 2.1767C 	32,00.1 € 	69.632 H 	12 	886321 

• 

8032' 

2032 

m2 

sink 

€ 	42,00 1  

1 	€ 30.120,00. € 	30.120 	36 30120.  

2017 sink 8 • 	1.512,00 1 E 	12.096 	1 	18 	12096. 

2017/ 2032 sink 2 	C 	650,00 , 	 1.300 ' 	12 	law 1380 

2017 sink 4 	€ 	1.850,00 	€ 	 7.400. 	12 	7400 

sink € 	86,00'.,€ 

2017 sink 2 	€ 	4.091,00 	 6.162 	24 	5182, 

62,50 1 C 	 24 

€ 	34,00 1  € 	 12 

C 	62,35 	 - 	• 	24 

2032 196 	42,00 1  € 	 6.232 12 8232 

€ 	45,00 	 '12,  

2017 196 . 	116,00 , 	 22.736 	24 	227361  

121,50 	€ 	 24 

2032 m2 108 	€ 	11,50 l € 	 1.242 - 	12 1242'  

2017 m2 108 	€ 	58,50 ! 	 6.318 	' 	36 	6316 

m2 64,00 	€ 

m2 C 	11,50,€ 	 12 

m2 € 	39,00 l 	 24 

stuk C 	240,00 1 
sink 458,00 	 12 

sink varentging 	 24.  

stuk vereniging 	 12 

127664 D' 110526.  O  
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tOplargrenovalie gran 
canstructierenovetie incl. brainege 
wedstrijd verlichting klasse III 2 masten/ 2 

Veldverlichting 	are 	vervengen 
armeturen vervangen 

Beregening bowmen 	werkyaemheden bij toplaagrenovelie 
nerd/ &louden mot aardoe leidingen met sproeiers 
baroporing) 	 pomp+ eutomaat vervangen 

Rugbypelen 

Veldinrichting 	
,haekvleggen vervangen 
dug-outs 4 meler4 mm polycerb. 
vervengen 

terreinafrestering 
veldefrestering renoveren 
veldefrestering vervengen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 le hoog 

bellenvengers 4 nn. renoveren 
ballenvengers 4 m. hoog vervangen 
ballenvengers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. how vervangen 
betonplaetverherding herstraten 

Gesloten verherding 	betonplaet verharding vernieuwen 
asfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervengen/ opnieuw Steven 
vuilnisbekken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervengen 
Vleggenmasten 

2017 rn2 4.600 	€ 	4,05 	€ , 18.630 	r  15 18830 

2037 m2 4.600 	€ 	7,65'€ 35.190 30 

2037 stuk 1 	€ 13,960,00 	€ 13.960 40 

2017 stuk 2 	€ 	1.512,00 	€ , 3.024 20 

veld € 	3920,00 ' € - 30 

sproeiers € 15.680,00 	€ 30 

stuk € 16.800,00 	€ 15 

stuk € 	1.834,00 	€ 15 

stuk € 	86,00 , € 1 

stuk € 	4.091,00 	€ 30 

m 325 	€ 	62,50 	€ 20.313 20 

2037 m € 	34,00 j € 15 
maar deal van 

2017 m 55 	€ 	62,35 	€ 3.429 30 3428 
hekwerk 

42,00 • € 15 
116,00 	€ 30, 

45,00 	€ 15 

€ 	121,50 	€ 30 

rn2 € 	11,50 	€ 15 

m2 € 	58,50 	€ 40 

m2 € 	64,00 

m2 € 	11,50 	€ 15, 

rn2 € 	39,00 	€ 30 

stuk € 	240,00 	€ 
stuk € 	456,00 	€ 15 

stuk vereniging 20, 

stuk vereniging 15 

Veldrenovatia 

Investeringsoverzicht per spedpark 

prijspeil 2016 

{Sportpark Krulthuisweg ear: 1,2017 Yrn 2034 

Opmerkingen Eenheid j Heaves!. Kasten per 
I 	held 	eanheld Element 

	
Ithizonderheden/ omachrgving 

	
Planning 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
	

132S••• 
MIP 	 ..4.8.144 
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jeer: 2017 Um _2034 

Opmerkingen 

11560 

8505 

Ibv vervengen 

betontegels 

Ibv vervengen 
betontegels 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

B•A•S• • • 
ere Advico 
Spay acurirretA 

Investeringsoverzicht per sportpark 	 {Sportpark Kerkpolder 

prij eil 2016 

Element 	 BiJzonderhedem/ omsehrliving 	 Planning  2023I 	2024 	.2025 	2028 	2027 Eenhelg 
20311 	2032. 	2033! 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
2032 	sluk 	 2 € 4.091,00 € 	 8.182 	24 

vervengen 
terreinafrestering 	 m 	 € 	62,50 € 	 24 

veldafrastering renoveren 	 2020 	 to 	 340 € 	34,00 € 	 11.560 	12 

veldafrastering vervangen dsmat met 
2032 	 m 	 340 € 	62,35 € 	21.199 	24 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 	 m 	 € 	42,00 € 	 12 

ballenvengers 5 m. renoveren 	 2032 	 rn 	 70 € 	45,00 € 	 3.150 	12 

ballenvengers 4 to. hoog vervangen 	 rn 	 € 	116,00 € 	 24 

ballenvengers 5 rn. hoog vervangen 	 2020 	 rn 	 70 € 	121,50 € 	 8.505 	24 

betonpleetverharding herstraten 	 m2 	 € 	11,50 € 	 12 

Geslolen verherding 	betonplast verherding vernieuwen 	 2032 	m2 	 288 € 	58,50 € 	16.898 	36 

asfaltverherding renoveren/vervangen 	 m2 	 € 	64,00 € 

elementenverherding herstraten 	 2020 	m2 	 180 € 	11,50 € 	 2.070 	12 

Verhardingen 	 vervengen elementenverharding 	 m2 	 € 	39,00 € 	 24 

kolken vervangen/ opnieuw stellen 	 stuk 	 € 	240,00 € 

yuilnisbekken vervengen 	 s/uk 	 € 	458,00 € 	 12 

Ovenge innchting 	parkbenken vervengen 	 s/uk 	 vereniging 	 24 

Vlaggenmasten 	 stuk 	 vereniging 	 12 

. 	. 

Veldrenoyatie 	
topienrenovelie kunstgras 	 2020/ 2032 	m2 	 8.701 € 	32,00 € 	278.432 	12 

constructierenovefie kgr incl. drainage 	 m2 	 € 	42,00 € 	 36 

wedstnjd verlichling klasse III 6 mastert/ 10 
stuk 	 6 41.320,00 € 	 36 

VeldverlichtIng 	armaturen vervangen 
rmaturen vervangen 	 2032 	stuk 	 10 € 1.512,00 € 	 15.120 	18 

voetbaldoelen P-model vervengen 	 2020/ 2032 	stuk 	 2 € 1.834,00 € 	 3.668 	12 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervengen 	 2020/ 2032 	stuk 	 4 € 	86,00 € 	 344 	1 

278432 278432 

15120 
3668 
344 

8182 

21199 

3160 

16648 

Veldrenovetie 	
topleagrenovelte kunstgres 	 2020/ 2032 , 

constructierehovalie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse III 4 masten/ 4 

Veldverlichting 	arrnaturen vervengen 
,ermaturen vervengen 	 2032 

voetbaldoelen P-model vervengen 	 2020/ 2032 

VeIdinrichling 	
hoekvlaggen vervengen 	 2020/ 2032 

dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervengen 

terreinafrestering 
veldafrestering renoveren 	 2020 

veldefrestering renoveren 	 2032 

veldafrastering vervengen dsmat met 
2032 

leunbuis 1,15 rn hoog 
Hekwerken 	 veldefrastering vervengen dsmat met 

2020 
leunbuis 1,15 rn hoog 
bellenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 	 2032 

bellenyangers 4 m. hoog vervengen 
ballanyangers 5 tn. hoog vervangen 	 2020 

betonpleetverharding herstraten 	 2032 

Gesloten verherding 	betonpleat verharding vernieuwen 	 2020 

esteltverharding renoveren/vervengen 
elernentenverharding herstraten 
vervengen elementenverherding 
kolken vervengen/ opnieuw stellen 

vuilniabakken vervengen 
parkbanken vervengen 
Vlaggenmasten  

	

I -- ---- 
m2 	 2,891 2,891 • € 	32,00 € 	92.512 

	

rn2 	 42,00 6 

	

stuk 	 € 91.320,00 : € 	 - 	36 

	

stuk 	 4  € 1.512,00 : € 	 6.048 ' 	18 

	

stuk 	 2 . € 1.834,00 I € 	 3.668 ' 	12: 

	

stuk 	 4 € 	86,00 I € 	 344 . 	1 

	

s/uk 	 € 4.091,00' € 	 24 

	

m 	 62,50 I € 	 24 

	

rn 	 60 € 	39,00 : € 	 2.040 . 	12 

	

m 	 60 . € 	34,00 t € 	 2.040 ' 	12.  

	

or 	 60 € 	62,35 • € 	 3.791 	24 

	

m 	 60 € 	62,35. € 	 3.741 	24 

	

m 	 42,00 I € 	 - 	12 

	

m 	 70 € 	45,00  € 	 3.150 	12 

	

m 	 € 	116,00 ' 6 	 24 

	

m 	 70 € 	121,50 : € 	 8.505 	24 

	

m2 	 160 € 	11,50 ' € 	 1.840 	12 

	

m2 	 160 € 	58,50 ' € 	 9.360 	36 

	

rn2 	 € 	64,00 I € 

	

m2 	 € 	11,50 : € 

	

m2 	 € 	39,00 ' € 
	

24 

	

stuk 	 € 	240,00 : € 

	

stuk 	€ 458,00  € 
	

12 

	

stuk 	 vereniging 
	

24 

	

stuk 	 yereniging 
	 12 

Verhardingen 

Overige inrichting 

12 .  

02512 

3608 
344 

2040 

3741 

8505 

9360 

92512 

9048 
3068,  

344 

2040,  

3741 

also 

1640 
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Sporlpa 

Kdaten table! 

Veldrenovatie 

:'"7...111:'......%_•:.L.Liti'f,J.,1 '-'-',--•:',:ff!"7:::: :-. 
lailaogrenoygo gas     
constructieronovetie incl. drainage 
•wedstrijd verlichting klesse Ill 6 mesten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening (rakoning 	. werk?pamheden bij toplaagrenovalie 
warm gohouclon mol aanlog leidingen met sproeiers 
borogoning) 	 pomp+ 66.1torreat vervangen 

vootbaldoelen p.model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

, 	0 
	 0, 

12000 
3820 

38881  

344.  

3045 
3542 

Aar 2017 Um 2034 

 

2017 

 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

Spur: rrrrrrrrrr 

nvesteringsoverzicht per sportpark 

prijspeil 2016 

Element 	IBIR-onilo'heckliV!mtleiltglAnn 

topleagrenovalie gras 
construcherenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 6 masten/ 6 

Veldverlichiing 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening pokoiiig 	werkzaamheden bij Loplaagrenovalle 
worm gunmen nveuvulog leidingen met sproeiers 
borogorling) 	 pomp+ automeal vervangen 

voetbeldoelen P-model vervangen 

Veldinnchting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 9 mm polycarb 
vervangen 

terreinafrastenng 
veldelrestering renoveren 
veldalrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m renoveren 
ballenvangers m hoog vervangen 
ballenvangers 5 m renoveren 

ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleal verharding vernieuwen 

aslaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardogen 	 vervangen elementenverharding 

kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige intichting 	parkbanken vervangen 
Viaggenmaslen 

:vervengen 
terreinafrastenng 

veldefrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 ballenvangers 4 m. Anoveren 

ballenvangers 4 m, hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 

ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonpleatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 
asfellverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmesten 

2022 m2 8 892 	€ 	4,05 	€ 36.013 15 26813 

2037 m2 8.892 	€ 	7,65 	€ 68.024 30 

stuk - 	€ 40 

2037 stuk 6 	€ 	1.512,00 	€ 9.072 20 

2022 veld 1 	€ 	3.920,00 	€ 3.920 30 

2037 sproeiers 1 	€ 	15.680,00 	€ 15.680 30 

stuk € 16.800.00 	€ - 15 

2022/ 2037 stuk 2 	€ 	1.834,00 	€ 3.668 15 

2022/2037 sluk 4 	6 	86,00 	€ 344 1 

2022 stuk 2 	5 	4.091.00 	€ 8.182 30 8102 

m € 	62.50 	€ 20 

IT € 	34,00 	€ 15 

m € 	62.35 	€ 30 

m € 	42,00 	€ 15 

rn € 	116,00 	€ - 30 

2037 m 50 	€ 	45,00 	€ 2.250 15 

2022 m 50 	€ 	121,50 	€ 6.075 30 6075 

m2 € 	11,50 	€ - 15 

2022 m2 41 	€ 	58,50 	€ 2.399 40 

m2 € 	64,00 	€ 
m2 € 	11,50 	€ 15 

m2 € 	39,00 	€ 30 
stuk € 	290,00 	€ 
stuk € 	458,00 	€ 15 

stuk vereniging 20 

stuk vereniging 15 

0 1  01  00800, O ol 

_ 	
2033 

 
m2 7.776 	€ 	4,05 31.493 	I 15- 

2018 m2 7,776 	€ 	7,65 : 59.486 ' 30 50488 

stuk - 	
€ 

40 

2033 stuk 8 	€ 	1.512,00' 12.096 20 

2033 veld 1 	€ 	3.920,00 1 € 3.920 30 

2018 sproeiers 1 	5 	5,680,00 	€ 15,680 30 15800 

stuk € 	6.800,00 ! € 15 

2018/2033 stuk 2 	€ 	1.834,00 ' € 3,668 	! 15 Mee 

2018/2033 stuk 4 	€ 	86,00 344 1 344 

2018 stuk 2 	€ 	4.091,00 	€ 8.182 30 0102 

m € 	62,50 	€ 20 

2018 m 360 	€ 	34,00 	€ 12.290 15 12290 

2018 m 360 	€ 	62,35 - € 22.446 30 2244e 

m 42,00 	€ 15 
rn 116,00 ' E 30 
m € 	45,00 	€ -  15 

2018 m 25 	€ 	121,50 	€ 3.038: 30 3038 

2033 m 30 	€ 	121,50 ! € 3.645 30 
2033 m2 308 	€ 	11,50 : € 3.542 15 

2078 m2 308 	€ 	58,50 ' € 18.018 40 18018 

m2 € 	64,00 	€ 
m2 € 	11,50 	€ 15 

m2 € 	39,00 	€ 30 

stuk € 	240,00 	€ 
stuk € 	458,00 	€ 15 

stuk vereniging 20 

stuk vereniging 15 

Veldrenovalie 

onder afrestering 

22 yen 27 
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lament • 

Invesleringsoverzcht per sportpark 

prijspeil 2016 

Kerkpolder jeer: 2017 Um 2034 

Bljzoriderleidenl emaclirkfrIng 
• , . 	. 

Roaten,Otaal • Eenhald 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 

MIP 

13-6••• 
,elilvie.1 

111:1=1113112E11511=----- 
Velarenovelle 

topleagrenovatie eras 	 m2 	 € 	4,05 € 	 15 

constructierenovetie incl. drainage 	 2025 	m2 	 7.420 € 	34,00 € 

wedslrijd verlichting klasse III 6 masten/ 6 
stuk 	 € 	- € 

Veldverlichling 	armaturen vervangen 
armeturen vervangen 	 2025 	stuk 	 8 € 1.512,00 € 

Beregening dokohah 	werkzaamheden bij toplaagrenovatie 	 veld 	 € 3.920,00 € 

wor41 pilaw:Ion mai aanlog leidingen met sproeiers 	 2025 	sproeiers 	 1 € 15.680,00 € 

with...knot 	 pomp+ automaat vervangen 	 stuk 	 € 16600,00 € 

voelbaldoelen P-model vervengen 	 2025 	stuk 	 2 € 1.834,00 € 

Veld inachttng 	
hoekyleggen vervangen 	 2025 	stuk 	 4 € 	86,00 € 

dug9auts 4 meter 9 mm polycarb 
sink 	 € 4.091,00 € 	 - 	30 

vervangen 

terreinefrestering 	 m 	 € 	62,50 € 	 - 	30 

veldefrestering renoveren 	 m 	 € 	34,00 € 	 15 

veldafrastering vervangen dsmet met 
He kwerken 

	

	 m 	 € 	62,35 € 	 30 
leunbuis 1,15 m hoog 

bellenvengers 5 m. renoveren 	 m 	 € 	45,00 € 	 15 

ballenvangers 5 m. hoog vervangen 	 m 	 € 	121,50 € 	 30 

batonpleatverharding herstralen 	 rn2 	 € 	11,50 € 	 15 

Gesloten verherding 	betonplaal verharding vernieuwen 	 m2 	 € 	58,50 € 	 40 

asfeltverharding renoveren/vervangen 	 m2 	 € 	64,00 € 

elementenverharding herstrelen 	 m2 	 € 	11,50 € 	 15 

Verhardingen 	 vervangen elementenverhereing 	 rt12 	 € 	39,00 € 	 30 

kolken vervengen/ opnieuw Mellen 	 stuk 	 € 	290,00 € 

voilnisbakken vervengen 	 stuk 	 € 	458,00 € 	 15 

Overige inrichting 	parkbenken vervangen 	 stuk 	 vereniging 	 20 

Vleggenmasten 	 stuk 	 vereniging 	 15 

tlay vervangen 
belonl5gels  

252.280 	30 	 252280 

40 

	

12.096 	20 	 12096 

30 

	

15680 	30 	 15680 

15 

	

3.668 	15 	 3668 

	

344 	1 	 344 

0 	284008
1 

	
01 
	

al  

Veldrenovehe 
	topleegfenoyahe 	 m2 	 € 	 12 

constructierenovatie kgr. incl. drainage 	2035 	m2 	 € 	 € 	 36 

weestrijd verlichting klasse 111 2 mesten/ 2 	
stuk 	 € 	- 	E 	 36 

Veldverlichting 	armaturen vervengen 
18.  armaturen vervengen 	 stuk 	 € 1.512,00 - € 

stuk 	 € 1.850,00 • € 	 12 

Veldinrichling 	
heekvlaggen vervangen 	 sink 	 € 	86,00 . € 	 1 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 	
stuk 	 € 4.091,00 € 	 24 

vervangen 
terreinafrastering 	 m 	 € 	62,50  € 	 24 

veldafrastering fenoveren 	 m 	 € 	34,00 € 	 12 

veldafrestering renoveren 	 m 	 € 	34,00 : € 	 12.  

valaafrestering vervangen dsmat met 	
m 	 € 	62,35 € 	 24 

leurtetes 1,15 m heog 
Hekwerken 	 veldefrestering vervengen dsmal met 

leunbuis 1,15 m hoog 	
m 	 € 	62,35 € 	 24

.  
bellenvangers 4 m. renoveren 	 rn 	 5 	42,00  € 	 12 

ballenvengers 5 m. renoveren 	 n't 	 € 	45,00 € 	 12 

bellenvangers 4 m. hoog vervangen 	 rn 	 € 	116,00 , € 	 24 

bratenvangers 5 rn. hoog vervengen 	 m 	 € 	121,50 . € 	 24 

betonpleetverharding herslraten 	 m2 	 € 	11,50 € 	 12 

Geslolen verharding 	betonplaet verharaing vernieowen 	 m2 	 € 	58,50 6 	 36, 

asfaltverharding renoveren/vervangen 	 m2 	 € 	64,00 € 

elementenverhardi.n_g  herstraten 	 m2 	 € 	11,50. € 	 12 

Verherdingen 	 vervangen elementenverharding 	 m2 	€ 	36,00 . € 	 24 

kolken vervangen/ opnieuw stollen 	 sink 	 € 	240,00 , €  

vuilnisbakken vervengen 	 sluk 	 € 	458,00 ' E 	 12 

perkbanken vervangen 	 sink 	 vereniging 	 24 

Vlaggenmesten 	 sluk 	vereniging 	 12.  
I€ 
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nvesleringsoveracht per sporipark 

1 

topleagrenovetie gras 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 6 maslen/ 

yeldyerlichling 	armeturen verve ngen 
armaturen vervangen 

Beregening p0a0mne 	werkzeamheden bij topleagrenovelie 
woram gohoudon mar aanlog I aiding. met sproelers 
borogonIng) 	 pomp+ autorneal vervangen 

voelbeldoelen P-model vervangen 

Veldinrichling 	
hoekvlaggen vervengen 
dug-Dubs 4 meter 4 mm polycarb. 

vervangen 
terreinefrastering 
veldefrestering renoveren 
veldafrastering vervengen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwarken 	 ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. hong vervangen 
betonplealverherding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaet verharding vernieuwen 
asfeltverharding renoveren/vervangen 
elementenverherding herslralen 

Verherdingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervengen/ opnteuw stollen 

vuilnisbakken vervangen 
Overige inrichting 	parkbanken vervangen 

Vlaggenmesten 

TOTAAL 

topleagrenoyetie kunstgres 
constructierenoyetio kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse 1114 master,/4 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 

.armaturen vervangen 
tennisstandeerds 

Veldinrichting 	
hopkvleggen vervangen 

dug-auts 4 meter 4 mm polycarb. 
ervengen 

terreinahastering 

veldefrastering renoveren 
veldefreatering renoveren 
veldefrestering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldefrestering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 
bellenvengers 4 m. renoyeren 
ballenvangers 5 m. renoyeren 
bellenvengers 4 m. hoog vervangen 
be0enyengars 5 m. hoog vervangen 
belonplealyerharding herstreten 

Gesloten verherding 	betonpleat verharding vernieuwen 

asfalLverharding renoverenNervengen 
elernentenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elemenlenverharding 
kalken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbenken vervangen 
.Vlaggenmasten 

TOTAAL 

prilspeil 2016 

Veldrenovatie 

Veldrenovatie 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
	

Bv6vS• • • 
MIP 

Sportpark Kerkprilder 

Planning Eanheld 

jaer. .2017 Um 2034 

ninclir• 	2017 • , 	2021 
•,.•, 

2022 	 2024 Hoavaal-KOstan 
Keeled tool 

held 	aanheld 

2032 m2 7.420 	€ 	4,05 	€ 30.051 15 

2017 m2 7.920 	€ 	7,65 	€ 56.763 30 16143 

2032 stuk 1 	€ 30.120,00 	€ 30.120 40 

2017 sluk 8 	E 	1.512,00 	€ 12.096 20 12088 

2032 veld 1 	€ 	3,920,00 	€ 3.920 30 

2017 sproeiers 1 	€ 	15.6130,00 	€ 10680 30 15088 

stuk € 16.800,00 	€ 15 

2017/2032 sluk 2 	€ 	1.834,00 	€ 3.668 15 3808 

2017/2032 sluk 4 	€ 	86,00 	€ 344 1 114 

2032 stuk 2 	€ 	4.091,00 	€ 8.182 30 

€ 	62,50 	€ 20 

2032 142 	€ 	34,00 	€ 9.1328 15 

2017 142 	€ 	62,35 	€ 8.854 30 8854 

€ 	92,00 	€ 15 

€ 	116,00 	€ 30 

2032 50 	€ 	95,00 	€ 2.250 15 

2017 50 	€ 	121,50 	€ 6,075 30 4075 

€ 	121,50 	€ 30 

2032 m2 154 	€ 	11,50 	€ 1,771 15 

2017 m2 154 	€ 	58.50 	€ 9.009 40 0000 

m2 € 	64,00 	€ 

m2 € 	11,50 	€ 15 

rn2 € 	39,00 	€ 30 

sluk € 	240,00 	€ 

stuk € 	458,00 	€ 15 

stuk vereniging 20 

stuk vereniging 15 

112489 O ol O 

2017 m2 Z 244 	€ 	32,00 I € 71.808  12 mos.  

2032 rn2 2.244 	€ 	42,00 . € 94,248 	I 36 

2017 stuk 1 	€ 20.080,00 	€ 20 080 36 20080 

stuk € 	1.512,00 	€ 18 

2017/2032 sluk 4 	€ 	1.850,00 	€ 7.400 12 /400 

stuk 86,00 . € 

stuk € 	9_091,00 	€ 24 

m 62,50 	€ 29 

m 34,00 	€ 12 
m € 	34,00 	€ 12 

m € 	62,35 	€ 24 

m € 	62,35 	€ 24 

2032 m 200 	€ 	42,00 	€ 8.400 12 

€ 	45,00 	€ 12 

2017 m 200 	€ 	116.00 	€ 23.200 .  24 23200 

IT € 	121,50 	€ 24 

20 32 m2 160 	6 	11,50'€ 1.840 12 

2017 m2 160 	€ 	58,50 	€ 9.360 36 0360 

m2 6 	69,00 I € 
m2 € 	11,50 	€ 12 
m2 E 	39,00 i € 24 .  
stuk € 	240,00 I € 
stuk € 	458,00 I € 12 .  
stuk  vereniging 	: 24 .  
sluk yereniging 	i 12, 

13180! 

241 134 °emceeingen 

30051 

30120 

3920 

7105 

344 

8102 

4829 

2250 

1771 
ander afrasterin 

0, 861341 0, 
04248.  

7400 

04001 

1840 .  

tby vervangen 
belontegels 

111 11,880:  
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Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
	 BA•S• • - 

MIP 	
Sporilerrelarn 

Invesleringsoverzicht per sportperk 
prijs•eil 2016 

- 	- • . 	. 

	

Eleelent 	 BIJzoedo hedoeJ oinechrlittnig 

toplaegrenovatie guts 
constructierenovetie incl. drainage 
wedstrijd verlichhng klesse II 8 mesten/ 24 

Veldverlichting 	ermaturen vervengen 

arrneturen vervangen 

Beregoning (rokonlng 	werkzeemheden bij topleagrenovelie 
wOrdi gohouclon mot aanlog leidingen met sproeiers 
borogonin9) 	 pomp* automaal vervengen 

voelbeldoelen P-model vervangen 

Veldinnchting 	
hoekvlaggen vervengen 

dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervengen 
terreinefrestering 
veldafrestering renoveren 
veldefrestering vervengen dsmat mel 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 
bellenyengers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 

ballenvengers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervengen 
betonpleetverherding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleet verharding vernieuwen 
esfaltverharding renoveren/vervangen 
elemenlenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervengen elernentenverharding 
kolken vervengen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	perkbanken vervangen 
Vlaggenmesten 

Veldr 	ale 	
toplaagrenovehe kunstgres 

enov  
.conetructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse III 8 mesten/ 8 

Veldverlichling 	arrneturen vervengen 
armaturen vervengen 
voetbaldoelen P-model vervengen 

hoekvleggen vervengen 	 . 

dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervengen 

terreinafrastering 
veldefrestering renoveren 
veldefrestering vervengen dsmet met 

Hekwerken 	
.leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvengers 4 m. renoveren 

ballenvengers 5 rot renoveren 
bellenvengers 4 m. hoog vervengen 
bellenvengers 5 m. hoog vervengen 
betonpleetverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleet verharding vernieuwen 

asfaltverherding renoveren/vervengen 
elementenverherding herstraten 

Verherdingen 	 vervangen elernentenverharding 
kolken vervengen/ opnieuw stellen 
vuilniebakken vervangen 

Overige inrichling 	perkbenken vervangen 
Vleggelimesten 

OTAAL 

Sporlpark Tenth° 

.-•• 	• 	• 	. 
Planning 	

Eenhaid  

jeer: 

lioeveel- 	Kosten per 
Kosten tobeel 

held 	eenheld 

2017 Vm 2034 

efechr. 	2017 2016' 2019 2020 	2021 	2022 1  20241 	x025 	2020 	2027 	2028 2029, 20301 2031.  20321 20331 20 	Opmerkingen 

2034 m2 8.701 	€ 	4,05 	€ 35239 15 
35239 

2019 m2 8.701 	€ 	7,65 	€ 66063 30 86583 

stuk 40 

2034 
2034 

stuk 
veld 

24 	€ 	1.512,00 	€ 
1 	€ 	3.920,00 	€ 

36.288 
3.920 

20 
30 

36288 
3920 

2019 sproeiers 1 	€ 15.680,00 	€ 15.680 30 15680 

2019/2034 
2019/2034 

stuk 
stuk 
stuk 

€ 16.800,00 	€ 

2 	€ 	1.834,00 	€ 

4 	€ 	66.00 	€ 
3.668 

344 

15 
15 

1 344 

3868 
344 

stuk € 	4.091,00 	€ 30 

m € 	62,50 	€ - 20 
10540 

2034 m 310 	€ 	34,00 	€ 10.540 15 

2019 m 310 	€ 	62,35 	€ 19.329 30 19329 

nr € 	42,00 	€ - 15 

2034 or 

€ 	116,00 	€ 

70 	€ 	45,00 	€ 

• 

3.150 

30 
15 3150 

2019 ro 70 	€ 	121,50 	€ 8.505 30 8505 
3496 

2034 m2 304 	6 	11,50 	€ 3.496 15 
ender efrestering 

2019 m2 304 	€ 	58,50 	€ 17.784 40 17784 

m2 € 	64,00 	€ 

m2 
m2 

€ 	11,50 	€ 
€ 	39,00 	€ 

- 15 
30 

stuk € 	240,00 	€ 

stuk € 	450,00 	€ 15 

sluk vereniging 20 

stuk vereniging 15 

0 '318721  O al 01 0 O I O 1 al ss.15l 

2017 m2 7,776 	€ 	32,00 	€ 248.832 12' 240032 

2029 m2 7,776 	€ 	42,00 	€ 326.592 	' 36 320592 

stuk € 40 

2029 stuk 8 	€ 	1.512,00 : € 
• 

12.096 20 12088 

2017/ 2029 stuk 2 	€ 	1.834,00 1 6 3.558 	: 12 3008 36618 

2017/ 2029 stuk 4 ' € 	86,00 I € 344 	, 1 344.  344 

2017 sluk 2 	€ 	4.091,00: E 8.182 	' 24 ere2 

m € 	52.50 	E 24 

2017 m 155 	€ 	34,00 • € 5.270 12 5270 

2029 on 155 	€ 	62,35 i € 9.664 	i 24 9804 

m .€ 	42,00 : € 12 

2017 m 205 	6 	45,00', € 

m 

9.225 12 9220_ 

€ 	116,00 : 6 24.  

2029 or 205 	€ 	121,50 ' € 24.908. 24. 24908 

m2 6 	11,50 : € 12 .  
Ibv vervengen 

2029 m2 288 	€ 	58,50 i € 16.848 36 10848 
betontegels 

m2 € 	54,00 i € 

2017 m2 108 	€ 	11,50 ' 6 1.242  12 1242 

m2  € 	39,001 € 24 

stuk € 	240,00 	€ , 

stuk  € 	458,00 	€ 12 

stuk vereniging 24 

stuk vereniging 	i 12 

394120 

Veldrenovalie 

Veldinrichhng 
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nvesteringsoverzicht per sportpark 
ri•speil 2016 	1 

Sporipark Tanthol 

  

ear' 2017 Um 2034 

  

      

IOW 

 

 

ailsontwrhedenr omacteuvincl 

    

Kosten totail 

 

Opmerkingan 

   

hold, aohhold 

  

         

toplaagrenovalie gres 
constructierenovalie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse II 8 masterti 24 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening 0mi:woo 	werkzaamheden bit toplaagrenovatie 
warm gohoudon n.3.100 leidingen met sproeiers 
boragoning) 	 pomp+ automeet vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinnchhng 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb 
vervangen 
terrei nafraste ring 
veldafraste ring renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hood vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 or. hood vervangen 
be tonplaalverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verherding vernieuwen 
asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken versa ngen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

topleggrenovatiegree 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting Masse II 8 mesten/ 24 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Boreeening ravening 	.werkzaamheden bij toplaagrenovetie 
wardt go.udon mot aanlog leidingen met sproeiers 
borogormg) 	 pplrpt autorneat vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	.hookyleggen vervengen 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 m hoog 
bellenvengers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvengere 5 m, hoog vervangen 
lbetoripleatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 
epfeltyerheretng renoveren/vervangen 
elernentenverherding herstraten 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnlettw etellen 
voilnisbekken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
•Viaggenmesten 

2022 m2 7.776 5 	4,05 € 31.493 15 31493 

2037 m2 7 776 7,65 € 594136 30 

sluk € 	- 40 

Mutt € 	1.512,00 € 20 
2022 veld 1 3.920,00 € 3920 30 3920 
2037 sproeiers 1 € 15980,00 € 15.680 30 

stuk € 16900,00 € 15 
2022/2037 sluk 2 € 	1.834,00 € 3.668 15 
2022/2037 stuk 4 € 	86,00 € 344 1 

2037 stub 2 € 	9091,00 € 8.182 30 

m € 	62.50 € - 20 
2037 m 360 € 	34,00 € 12.240 15 

2022 m 360 € 	62,35 € 22.446 30 22446 

€ 	42,00 € 15 
€ 	116,00 € 30 

2037 20 € 	45,00 € 900 15 
2022 20 € 	121,50 € 2.430 30 
2037 rn2 288 € 	11,50 € 3.312 15 
2022 m2 288 € 	58,50 € 16.848 40 16616 

rn2 € 	64,00 € 
€ 	11,50 € 15 

m2 € 	39,00 € 30 
stuk € 	240,00 € 
stub € 	458,00 € 15 
stuk vereniging 20 
stub vereniging 15 

0 811461 01 

2023 m2 7.776 € 	4,05 € 31.493 15 31493 
2038 rn2 7.776 € 	7,65 59.486 30 

stuk 40 

stub € 	1.512,0e: € - • 20 
2023 veld 1 € 	3.920,00 l € 3.920 39201 
2038 sproeiers 1 € 	15.680,00 i € 15.680  30 

stub € 16.800,00 € - 15 
2023/ 2038 stub 2 € 	1.834,00. € 3.666 	' 15 3660 
2023/2038 stub 4  € 	86,00 € 344 1 344 

2023 stub 2 € 	4.091,00 € 8.182 30 6162 

62,50 20 
2038 360 € 	34,00 € 12.240 15 

2023 360 € 	62,35 € 22.446 30 22.6 

€ 	42,00 € 15 
€ 	116,00 € 30 

2038 20 € 	45,00 € 900 15.  
2023 125 € 	121,50'. € 15.188 	• 30 15160 
2038 m2 288 € 	11,50 I 3.312 	: 15 
2023 m2 288 € 	58,50 € 16.848 40 16840 

m2 € 	64,00 € 
m2 € 	11,50 € 15 
m2 € 	39,00 € 30 
stuk € 	240,00  € 
stub € 	458.00 € 15 
stuk vereniging 20 
stuk vereniging 15 

Veldrenovatm 

Veldrenovelio 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinakastering 
veldefrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 

ander afrastering 

under afrestering 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

BA•S•-• 
Ilfteirli 

err Advil, 
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Investeringsover,oht per sportpark 

prijspeil 2016 

Veldrenovette 
toplaegrenovatie kunstgras 
constructierenovatie kgr. incl, drainage 
wedstrijd verlichting klasse 1116 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 

VeldinrIchimg 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinafrestering 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsrnet met 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 m hoog 

bellenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervengen 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
betonpleatverherding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervengen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichlIng 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

constructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse 111 6 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervengen 

.arrraturen vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polyoarb. 
vervangen 

terreinefrastering 
voldafrestering renoveren 
veldefrastering vervangen cisme( met 
leunbuis 1,15 m hoog 

ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervengen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
belonplaelverherding herstraten 

Gestoten verherding 	betonpleat verharding vernieuwen 
• 
asfaltverharding renoverenNervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 

voilniobokkon vervengen 
Overige inrichting 	parkbanken vervangen 

Vlaggenmasten 

Veldrenovabe 	
topteagrenovalky kunstgras 

Veldinrichling 

Hekwerken 

tin vervangen 
betontegels 

Bijlage V Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
MIP 

B•ieS••• 

jaar . 2017 t/m 2039 

Hoeveel-Keaton per Kosten Wend . • 
held 	eenheld 

2017/2029 m2 7.776 	€ 	32,00 	€ 248.832 12 248832 248832 

m2 € 	42,00 	€ 36 

stuk - 	€ 36 

2029 stuk 8 	€ 	1.512,00 	€ 12.096 18 12096 

2017/ 2029 stuk 2 	€ 	1.834,00 	€ 1668 12 0080 3668 

2017/ 2029 stuk 4 	€ 	86,00 	€ 344 1 044 344 

stuk € 	4.091,00 	€ 24 

€ 	62,50 	€ 

2017 200 	€ 	34,00 	€ 6.800 12 6800 

2029 200 	€ 	62,35 	€ 12.470 24 12470 

€ 	92,00 	€ 12 

2017 160 	€ 	45,00 	€ 7.200 12 MO 
€ 	116,00 	€ 

2020 160 	€ 	121,50 	€ 19.440 24 19440 

m2 € 	11,50 	€ 12 

2029 rn2 288 	€ 	58,50 	€ 16.848 38 16848 

rn2 € 	64,00 	€ 
2017 m2 108 	€ 	11.50 	€ 1.242 12 1247 

m2 € 	39,00 	€ 24 

stuk € 	240,00 	€ 
sluk € 	458,00 	€ 12 

stuk vereniging 24 

stuk vereniging 12 

268086 0 oi 81 
81 a ll 61  o 3136881 

2017/ 2029 . m2 7.776 	€ 	32,00 	€ 248.832 12 248832 248932 

at2 € 	92,00 36.  

stuk € 	- 	€ 36 

2029 stuff 8 	€ 	1.512,00 	€ 12.096 18 12038 

2017/2029 stuk 2 	€ 	1.839,00 	E 3.668 12 3868 3869 

2017/ 2029 stuk 4 	€ 	86,00 	€ 344 1 344 399 

stuk € 	4.091,00 	€ 24 

m € 	62,50 	€ 24 

2017 m 204 	€ 	34,00 	€ 6.936 12 8938 

2029 m 204 	€ 	62,35 12.719 24 12719 

m E 	42,00'.€ 12.  

2017 m 160 	€ 	45,00  7200 12 .  7200 

m € 	116,00 : 6 24 

2029 m 160 	€ 	121,50 ' 19.440 24 19940.  

m2 € 	11,50 	€ 12 

2029 m2 288 	€ 	58,50 	€ 16.84B 	. 36 16098 

m2 € 	64,00 	€ 
2017 m2 108 	€ 	11,50 	6 1.242 	1 12 1292 

m2 € 	39,00 	€ . 24 .  

stuk € 	240,00 : € 

sluk € 	458,00',€ 12 

stuk vereniging 24 

stuk  vereniging 12.  

Opmarkingan 

tby vervengen 
betontegets 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Tatale renovatie natuurgrasveld 

B•A•S• • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwijderen leidingen 
100010 Afdoppen bestaande drainage st. 19,00 € 	 5,75 € 	109,25 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st. 19,00 € 	20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 125 mm m 76,00 € 	 7,50 € 	570,00 

101 Verwijderen afrasteringen 
101010 Verwijderen leunhekwerk hoogte ca. 1,00 m m 0,00 € 	 2,75 € 	 - 
101020 Verwijderen ballenvangers m 0,00 € 	 8,50 € 	 - 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen sportvelden en omgeving are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 
111030 Spitten sportveld + aanrijden are 78,00 € 	 6,20 € 	483,60 
111040 Woelen, breken storende lagen are 78,00 € 	18,50 € 	1.443,00 
111050 Egaliseren veld met tonrondte van 0,15 m are 78,00 € 	 8,50 € 	663,00 

12 RIOLERING 

120 drainage veld 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm PP 450 voor frezen grasveld m 2.000,00 € 	 2,75 € 	5.500,00 
120020 Grond laden met transportband/ vervoeren naar zijstrook m3 195,00 € 	 4,50 € 	877,50 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 150,00 € 	28,65 € 	4.297,50 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 80,00 € 	18,50 € 	1.480,00 
120050 Aanbrengen controle putten drainage st. 19,00 € 	90,00 € 	1.710,00 

15 NATUURGRASVELD: AANLEG 
150010 Verwerken verschralingszand over het gelhele veld in een 

dikte van ca. 7,5 cm 
m3 585,00 € 	20,00 € 	11.700,00 

150020 Verwerken speciaal aangepaste voorraadbemesting over 
het veld 

are 78,00 € 	20,00 € 	1.560,00 

150030 Mengen van de grondlagen met verschralingszand en 
voorraadbemesting 

are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 

150040 Aanrijden en egaliseren met behoud van tonrondte 0,15 m are 78,00 € 	 9,50 € 	741,00 

150050 Leveren en aanbrengen verschralingszand 1 cm over de 
toplaag 

m3 78,00 € 	24,00 € 	1.872,00 

150060 Leveren en aanbrengen speciaal afgestemde 
startbemesting 

are 78,00 € 	 4,60 € 	358,80 

150070 lnzaaien 2 x diagonaal met SV 7 mengsel 3 kg per are are 78,00 € 	17,65 € 	1.376,70 
150120 Afwerken randen en bijzaaien ml 360,00 € 	 1,20 € 	432,00 

19 Groeninrichtingl afwerken 

192 Onderhoud velden 
192010 maaien veld tot ingebruikname uitgaande van 15 

maaibeurten 
are 1.170,00 € 	 0,85 € 	994,50 

192020 rollen voor eerste keer maaien are 78,00 € 	 1,45 € 	113,10 
192030 vegen van velden, uitgaande van 2 veegbeurten st. 156,00 € 	 1,40 € 	218,40 
192040 bemesten veld, uitgaande van 2 bemestingen are 156,00 € 	 2,40 € 	374,40 
192050 toplaagbeluchten, uitgaande van 3 keer toplaagbeluchten are 234,00 € 	 0,76 € 	177,84 
192060 schudbeluchten veld are 78,00 € 	 6,00 € 	468,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 100,00 € 	15,00 € 	1.500,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 € 	15,00 € 	150,00 

SUBTOTAAL € 	41.164,59 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Totale renovatie natuurgrasveld 

B•A!S••• 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	41.164,59 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 EUR 
910040 EUR 
910050 EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 10,27 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 1.810,27 N € 	1.810,27 

929990 Uitvoeringskosten EUR 1.646,58 N 

939990 Algemene kosten EUR 2.881,52 N 

949990 Winst en risico EUR 1.234,94 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	5.763,04 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1,00 V € 	3.000,00 € 	3.000,00 
951120 Stelpost afvoer vervuild materiaal EUR V € 	 - 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 61,75 N € 	 61,75 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 61,75 N € 	 61,75 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	51.861,39 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

15% € 	7.779,21 

TOTAAL m2 7.800,00 € 	59.640,60 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 7,65 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie natuurgrasveld 
Begeleiding 

---""=" en Advies'  
Sportterreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen sportvelden en omgeving are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 
111030 Spitten sportveld + aanrijden are 78,00 € 	 6,20 € 	483,60 
111040 Egaliseren veld met tonrondte van 0,15 m are 78,00 € 	 8,50 € 	663,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 
120010 Controle werking drainage m 2.000,00 € 	 0,40 € 	800,00 

15 NATUURGRASVELD: AANLEG 
150010 Verwerken verschralingszand over het gelhele veld in een 

dikte van ca 5 cm 
m3 390,00 € 	20,00 € 	7.800,00 

150020 Verwerken speciaal aangepaste voorraadbemesting over 
het veld 

are 78,00 € 	20,00 € 	1.560,00 

150030 Mengen van de grondlagen met verschralingszand en 
voorraadbemesting 

are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 

150040 Aanrijden en egaliseren met behoud van tonrondte 0,15 m are 78,00 € 	 9,50 € 	741,00 

150050 Leveren en aanbrengen verschralingszand 1 cm over de 
toplaag 

m3 78,00 € 	24,00 € 	1.872,00 

150060 Leveren en aanbrengen speciaal afgestemde 
startbemesting 

are 78,00 € 	 4,60 € 	358,80 

150070 lnzaaien 2 x diagonaal met SV 7 mengsel 3 kg per are are 78,00 € 	17,65 € 	1.376,70 
150120 afwerken randen en bij zaaien ml 360,00 € 	 1,40 € 	504,00 

192 Onderhoud velden 
192010 Maaien veld tot ingebruikname uitgaande van 15 

maaibeurten 
are 1.170,00 € 	 0,85 € 	994,50 

192020 Rollen voor eerste keer maaien are 78,00 € 	 1,45 € 	113,10 
192030 Vegen van velden, uitgaande van 2 veegbeurten st. 156,00 € 	 1,40 € 	218,40 
192040 Bemesten veld, uitgaande van 2 bemestingen are 156,00 € 	 2,40 € 	374,40 
192050 Toplaag beluchten, uitgaande van 3 keer are 234,00 € 	 0,76 € 	177,84 
192060 Schudbeluchten veld are 78,00 € 	 6,00 € 	468,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, in stand houden en verwijderen m 100,00 € 	15,00 € 	1.500,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 € 	15,00 € 	150,00 

SUBTOTAAL € 	21.469,34 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie natuurgrasveld 

B./.6 S•• • 
"Illoarmr, Begeleiding 

Advies 
Sportterreincrs 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	21.469,34 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 EUR 
910040 EUR 
910050 EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 364,06 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 2.164,06 N € 	2.164,06 

929990 Uitvoeringskosten EUR 858,77 N 

939990 Algemene kosten EUR 1.502,85 N 

949990 Winst en risico EUR 644,08 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	3.005,71 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1,00 V 	€ 	1.500,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer vervuild materiaal EUR V € 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 32,20 N € 	32,20 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 32,20 N € 	32,20 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	28.203,51 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	3.384,42 

TOTAAL m2 7.800,00 € 	31.587,93 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 4,05 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Totale renovatie natuurgrasveld 

Begeleidhlg 
en Advirs 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRUVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwiideren leidinoen 
100010 Afdoppen bestaande drainage st. 19,00 € 	 5,75 € 	109,25 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st. 19,00 € 	20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 125 mm m 76,00 € 	 7,50 € 	570,00 

101 Verwiideren afrasterinoen 
101010 Verwijderen leunhekwerk hoogte ca. 1,00 m m 0,00 € 	 2,75 € 	 - 
101020 Verwijderen ballenvangers m 0,00 € 	 8,50 € 	 - 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen sportvelden en omgeving are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 
111030 Zeven toplaaggrond are 67,32 € 	140,00 € 	9.424,80 
111040 Woelen, breken storende lagen are 0,00 € 	18,50 € 	 - 
111050 Egaliseren veld met tonrondte van 0,15 m are 78,00 € 	 8,50 € 	663,00 

12 RIOLERING 

120 drainage veld 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm PP 450 voor frezen grasveld m 2.000,00 € 	 2,75 € 	5.500,00 
120020 Grond laden met transportband/ vervoeren naar zijstrook m3 195,00 € 	 4,50 € 	877,50 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 150,00 € 	28,65 € 	4.297,50 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 80,00 € 	18,50 € 	1.480,00 
120050 Aanbrengen controle putten drainage st. 19,00 € 	90,00 € 	1.710,00 

15 NATUURGRASVELD: AANLEG 
150010 verrijken toplaag met .... m3 135,00 € 	35,00 € 	4.725,00 
150020 Verwerken speciaal aangepaste voorraadbemesting over 

het veld 
are 78,00 € 	20,00 € 	1.560,00 

150030 Mengen en egaliseren toplaag met spitfrees are 78,00 € 	11,50 € 	897,00 
150040 Aanrijden en egaliseren met behoud van tonrondte 0,15 m are 78,00 € 	 9,50 € 	741,00 

150050 Leveren en aanbrengen verschralingszand 1 cm over de 
toplaag 

m3 78,00 € 	24,00 € 	1.872,00 

150060 Leveren en aanbrengen speciaal afgestemde 
startbemesting 

are 78,00 € 	 4,60 € 	358,80 

150070 lnzaaien 2 x diagonaal met SV 7 mengsel 3 kg per are are 78,00 € 	17,65 € 	1.376,70 
150120 Afwerken randen en bijzaaien ml 360,00 € 	 1,20 € 	432,00 
150210 aanbrengen nieuwe vezel m2 6.732,00 € 	25,00 € 	168.300,00 

19 Groeninrichting/ afwerken 

192 Onderhoud velden 
192010 maaien veld tot ingebruikname uitgaande van 15 

maaibeurten 
are 1.170,00 € 	 0,85 € 	994,50 

192020 rollen voor eerste keer maaien are 78,00 € 	 1,45 € 	113,10 
192030 vegen van velden, uitgaande van 2 veegbeurten st. 156,00 € 	 1,40 € 	218,40 
192040 bemesten veld, uitgaande van 2 bemestingen are 156,00 € 	 2,40 € 	374,40 
192050 toplaagbeluchten, uitgaande van 3 keer toplaagbeluchten are 234,00 € 	 0,76 € 	177,84 
192060 schudbeluchten veld are 78,00 € 	 6,00 € 	468,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 100,00 € 	15,00 € 	1.500,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 € 	15,00 € 	150,00 

SUBTOTAAL € 	210.377,79 
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BijIage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 

Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Totale renovatie natuurgrasveld 

B-166•-• 
Begeleidin 
en Adries 
Sportterreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	210.377,79 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 EUR 
910040 EUR 
910050 EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 10,27 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 1.810,27 N € 	1.810,27 

929990 Uitvoeringskosten EUR 8.415,11 N 

939990 Algemene kosten EUR 14.726,45 N 

949990 Winst en risico EUR 6.311,33 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	29.452,89 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1,00 V € 	3.000,00 € 	3.000,00 
951120 Stelpost afvoer vervuild materiaal EUR V € 	 - 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 315,57 N € 	315,57 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 315,57 N € 	315,57 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	245.272,08 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

8% € 	19.621,77 

TOTAAL m2 7.800,00 € 	264.893,85 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 33,96 
afronden € 	 0,04 

€ 	 34,00 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld 

13•A.S• • • 
Begcleiding 
en Advies 
Spornerrrinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwijderen leidingen 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st 19,00 V 	€ 	 20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 	mm m 90,00 V 	€ 	 6,50 € 	585,00 
100040 Verwijderen drainageleidingen st. 2.000,00 V 	€ 	 1,90 € 	3.800,00 

102 Verwiideren kunstgras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill, shockpad 

en drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V 	€ 	 2,10 € 	16.178,40 

102020 Verwijderen en afvoeren sporttechnische laag m2 7.704,00 V 	€ 	 2,50 € 	19.260,00 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen omgeving sportvelden are 10,00 V 	€ 	 16,50 € 	165,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm pp 700 m 2.090,00 V 	€ 	 2,75 € 	5.747,50 
120020 Afvoeren uitkomende grond, verwerken elders op sportpark m3 234,00 V 	€ 	 7,50 € 	1.755,00 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 157,00 V 	€ 	 24,00 € 	3.768,00 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 84,00 V 	€ 	 15,50 € 	1.302,00 
120050 Aanbrengen controleputten drainage st 19,00 V 	€ 	 90,00 € 	1.710,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150010 Zand verwerken in cunet, M3C zand. m3 200,00 V 	€ 	 17,20 € 	3.440,00 
150020 Licht mengen en afwerken van zandbed. m2 7.704,00 V 	€ 	 0,50 € 	3.852,00 
150030 Leveren en aanbrengen sporttechnische laag, lava 0-16 m2 7.704,00 V 	€ 	 3,95 € 	30.430,80 
150040 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V 	€ 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, FIFA** met invulling 

en belijning 
m2 7.704,00 V 	€ 	 18,50 € 	142.524,00 

150060 Sporttechnische keuringen volgens FIFA/KNVB EUR 8.500,00 N 	€ 	 1,00 € 	8.500,00 
151010 Aanbrengen antiworteldoek m 360,00 N 	€ 	 12,00 € 	4.320,00 

49 Groeninrichting/ afwerken 

490 Grondwerk 
490010 Spitten, egaliseren, zaaiklaar maken are 10,00 V 	€ 	 42,00 € 	420,00 
480030 Zaaien are 10,00 V 	€ 	 27,15 € 	271,50 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V 	€ 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V 	€ 	 15,00 € 	300,00 
810110 Opstellen werkomschrijving onderhoud EUR 150,00 N 	 1,00 € 	150,00 

810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 	 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 	 1,00 € 	500,00 

SUBTOTAAL € 	261.281,60 
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Bipage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen -411111110AMP....i Begeleiding 

------ en Advies 
Sports erre inen 

BAS••• 
Totale renovatie kunstgrasveld 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	261.281,60 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 1.236,70 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 3.236,70 N € 	3.236,70 

929990 Uitvoeringskosten EUR 6.532,04 N 

939990 Algemene kosten EUR 11.757,67 N 

949990 Winst en risico EUR 7.838,45 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	26.128,16 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.500,00 V 	€ 	 1,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer vervuilt materiaal EUR 5.000,00 V 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 391,92 N € 	 391,92 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 391,92 N € 	 391,92 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	297.930,30 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

7% € 	20.855,12 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	318.785,43 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 41,38 
afronding € 	 0,62 
Totaal € 	 42,00 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld/ zandingestrooid 

B•PS••• 
Begeleiding 
en Advies 
SperBerreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwiideren leidingen 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st. 19,00 V 	€ 	 20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 	mm m 90,00 V 	€ 	 6,50 € 	585,00 
100040 Verwijderen drainageleidingen st. 2.000,00 V 	€ 	 1,90 € 	3.800,00 

102 Verwiideren kunstqras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill, shockpad 

en drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V 	€ 	 1,50 € 	11.556,00 

102020 Verwijderen en afvoeren sporttechnische laag m2 7.704,00 V 	€ 	 2,50 € 	19.260,00 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen omgeving sportvelden are 10,00 V 	€ 	 16,50 € 	165,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm pp 700 m 2.090,00 V 	€ 	 2,75 € 	5.747,50 
120020 Afvoeren uitkomende grond, verwerken elders op sportpark m3 234,00 V 	€ 	 7,50 € 	1.755,00 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 157,00 V 	€ 	 24,00 € 	3.768,00 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 84,00 V 	€ 	 15,50 € 	1.302,00 
120050 Aanbrengen controleputten drainage st 19,00 V 	€ 	 90,00 € 	1.710,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150010 Zand verwerken in cunet, M3C zand. m3 200,00 V 	€ 	 17,20 € 	3.440,00 
150020 Licht mengen en afwerken van zandbed. m2 7.704,00 V 	€ 	 0,50 € 	3.852,00 
150030 Leveren en aanbrengen sporttechnische laag, lava 0-16 m2 7.704,00 V 	€ 	 3,95 € 	30.430,80 
150040 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V 	€ 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, op shockpad met 

invulling en belijning 
m2 7.704,00 V 	€ 	 19,50 € 	150.228,00 

150060 Sporttechnische keuringen volgens EUR 5.000,00 N 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 
151010 Aanbrengen antiworteldoek m 360,00 N 	€ 	 12,00 € 	4.320,00 

49 Groeninrichting/ afwerken 

490 Grondwerk 
490010 Spitten, egaliseren, zaaiklaar maken are 10,00 V 	€ 	 42,00 € 	420,00 
480030 Zaaien are 10,00 V 	€ 	 27,15 € 	271,50 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V 	€ 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V 	€ 	 15,00 € 	300,00 
810110 Opstellen werkomschrijving onderhoud EUR 150,00 N 	 1,00 € 	150,00 
810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 	 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 	 1,00 € 	500,00 

SUBTOTAAL € 	260.863,20 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen_ 

Totele renovatie kunstgrasveldl zandingestrooid 

13•A•S• • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreirsen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	260.863,20 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 1.236,70 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 3.236,70 N € 	3.236,70 

929990 Uitvoeringskosten EUR 6.521,58 N 

939990 Algemene kosten EUR 11.738,84 N 

949990 Winst en risico EUR 7.825,90 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	26.086,32 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.500,00 V 	€ 	 1,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer vervuilt materiaal EUR 5.000,00 V 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 391,29 N € 	 391,29 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GVVW (0,15 %) EUR 391,29 N € 	 391,29 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	297.468,81 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

7% € 	20.822,82 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	318.291,63 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 41,32 

afronding € 	 0,68 

Totaal € 	 42,00 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld 

B•A•S• • • 
Begekiding 
en Advies. 

Sportterreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJNANG EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

102 Verwiideren kunstaras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill en 

drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V € 	 2,10 € 	16.178,40 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120070 Controle werking drainage m 2.090,00 V € 	 0,50 € 	1.045,00 

14 VERHARDING 

140 Verhardinq rond veld 1 
140030 Opnieuw stellen opsluiting kunstgrasveld m 368,00 V € 	 11,50 € 	4.232,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150020 Conigeren en bijleveren materiaal sporttechnische laag m2 7.704,00 V € 	 1,00 € 	7.704,00 
150030 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V € 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, FIFA** op shockpad 

met invulling en belijning 
m2 7.704,00 V € 	 18,50 € 	142.524,00 

150060 Sporttechnische keuringen volgens FIFA/KNVB EUR 8.500,00 N € 	 1,00 € 	8.500,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V € 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N € 	 1,00 € 	 300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V € 	 15,00 € 	300,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 EUR € 	 - 
810110 Opstellen werkomschrijving onderhoud EUR 150,00 N 1,00 € 	150,00 
810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 1,00 € 	 500,00 

SUBTOTAAL € 	192.755,80 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld 

BA!S• • • 
Begeleidiv 
ell Advies 
Sportterreincri 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	192.755,80 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 904,93 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 2.904,93 N € 	2.904,93 

929990 Uitvoeringskosten EUR 4.818,90 N 

939990 Algemene kosten EUR 8.674,01 N 

949990 Winst en risico EUR 5.782,67 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	19.275,58 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 5.000,00 V € 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 289,13 N € 	 289,13 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 289,13 N € 	 289,13 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	220.514,58 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

10% € 	22.051,46 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	242.566,04 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 31,49 
afronding € 	 0,51 
Totaal € 	 32,00 
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—4111111411 11r Begeleiding 
en Advies 
Spnriterreinen 

B•iVS••• Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld zandingestrooid 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

102 Verwiideren kunstgras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill en 

drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V € 	 1,50 € 	11.556,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120070 Controle werking drainage m 2.090,00 V € 	 0,50 € 	1.045,00 

14 VERHARDING 

140 Verhardino rond veld 1 
140030 Opnieuw stellen opsluiting kunstgrasveld m 368,00 V € 	 11,50 € 	4.232,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150020 Corrigeren en bijleveren materiaal sporttechnische laag m2 7.704,00 V € 	 1,00 € 	7.704,00 
150030 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V € 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, op shockpad met 

invulling en belijning 
m2 7.704,00 V € 	 19,50 € 	150.228,00 

150060 Sporttechnische keuringen .... EUR 5.000,00 N € 	 1,00 € 	5.000,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V € 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N € 	 1,00 € 	 300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V € 	 15,00 € 	 300,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 EUR € 	 - 
810110 Opstellen werkomschrijving onderhoud EUR 150,00 N 1,00 € 	 150,00 
810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 1,00 € 	 500,00 

SUBTOTAAL € 	192.337,40 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en veniangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld zandingestrooid 

13766- • 
Begefeiding 
et: Advies 
Spartterreirien 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	192.337,40 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 904,93 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 2.904,93 N € 	2.904,93 

929990 Uitvoeringskosten EUR 4.808,44 N 

939990 Algemene kosten EUR 8.655,18 N 

949990 Winst en risico EUR 5.770,12 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	19.233,74 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 5.000,00 V € 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 288,51 N € 	 288,51 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 288,51 N € 	 288,51 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	220.053,08 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

10% € 	22.005,31 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	242.058,39 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 31,42 
afronding € 	 0,58 
Totaal € 	 32,00 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld/ zandingestrooid 

B•AS• • • 
Beviciding 
en Advies 
Spornerreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 
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10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwiideren leidirmen 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm 19,00 V 	€ 	 - € 	 - 
100030 Verwijderen PVC 	mm 90,00 V 	€ 	 - € 	 - 
100040 Verwijderen drainageleidingen 1.000,00 V 	€ 	 1,90 € 	1.900,00 

102 Verwiideren halfverhardinq 
102010 ontgraven en vervoeren toplaag 2.450,00 V 	€ 	 0,65 € 	1.592,50 
102020 afvoeren en storten toplaagmateriaal 265,00 V 	€ 	 25,00 € 	6.625,00 
102030 ontgraven en naar depot vervoeren lava 2.450,00 V 	€ 	 1,20 € 	2.940,00 
102040 afvoeren en in depot zetten zandonderbouw 2.450,00 V 	€ 	 1,50 € 	3.675,00 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen 24,50 V 	€ 	 9,50 € 	232,75 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm pp 700 1.000,00 V 	€ 	 3,20 € 	3.200,00 

15 Halfverharding: AANLEG 
150010 Ontgraven cunet incl. vervoer grond 980,00 V 	€ 	 5,50 € 	5.390,00 
150011 Zand aanbrengen in cunet 650,00 V 	€ 	 5,50 € 	3.575,00 
150012 Bijleveren zand 245,00 V 	€ 	 15,50 € 	3.797,50 
150020 Licht mengen en afwerken van zandbed. 2.450,00 V 	€ 	 0,50 € 	1.225,00 
150030 lnrijden lava 270,00 V 	€ 	 6,20 € 	1.674,00 
150040 Bijleveren lava 0-16 118,00 V 	€ 	 32,50 € 	3.835,00 
150045 Profileren en verdichten 2.450,00 V 	€ 	 0,50 € 	1.225,00 
150050 Leveren en aanbrengen BARATOP 245,00 V 	€ 	 40,00 € 	9.800,00 
150055 Profileren en verdichten 2.450,00 V 	€ 	 0,75 € 	1.837,50 
150060 Sporttechnische keuringen volgens 3.500,00 N 	€ 	 1,00 € 	3.500,00 
151010 Aanbrengen honken 3.000,00 N 	€ 	 1,00 € 	3.000,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen 100,00 V 	€ 	 18,50 € 	1.850,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein 150,00 N 	€ 	 1,00 € 	150,00 
810300 Graven proefsleuven 10,00 V 	€ 	 15,00 € 	150,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 € 	 - 
810210 Onderhoud tot ingebruikname 500,00 N 	 1,00 € 	500,00 

SUBTOTAAL € 	61.674,25 
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R.A.S. • • Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveldl zandingestrooid 
-41111111kft, Begeleiding 

---- en Advies 
Sportierreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	61.674,25 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.000,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 0,00 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 1.300,00 N € 	1.300,00 

929990 Uitvoeringskosten EUR 1.541,86 N 

939990 Algemene kosten EUR 2.775,34 N 

949990 Winst en risico EUR 1.850,23 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	6.167,43 
951110 Stelpost, Heine leveringen en werkzaamheden EUR 1.500,00 V 	€ 	 1,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer vervuilt materiaal EUR 5.000,00 V 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 92,51 N € 	 92,51 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 92,51 N € 	 92,51 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	75.826,70 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	9.099,20 

TOTAAL m2 2.450,00 € 	84.925,90 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 34,66 

afronding € 	 -0,16 

Totaal € 	 34,50 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie halfverharde velden 

13•26 S••• -040Atio, Begeleiding 
en Advies 
Sporttcrreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

102 Verwiideren halfverharding 
102010 ontgraven en vervoeren toplaag m2 2.450,00 V 	€ 	 0,65 € 	1.592,50 
102020 afvoeren en storten toplaagmateriaal ton 265,00 V 	€ 	 25,00 € 	6.625,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120070 Controle werking drainage m 1.000,00 V 	€ 	 0,50 € 	 500,00 

15 HALFVERHARDING: AANLEG 
150020 Corrigeren en bijleveren materiaal sporttechnische laag m2 2.450,00 V 	€ 	 1,20 € 	2.940,00 
150050 Leveren en aanbrengen BARATOP ton 245,00 V 	€ 	 40,00 € 	9.800,00 
150060 Sporttechnische keuringen .... EUR 3.500,00 N 	€ 	 1,00 € 	3.500,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 100,00 V 	€ 	 18,50 € 	1.850,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 150,00 N 	€ 	 1,00 € 	 150,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 V 	€ 	 15,00 € 	 150,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 EUR € 	 - 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 	 1,00 € 	 500,00 

SUBTOTAAL € 	27.607,50 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie halfverharde velden 

BA,S••• 
Be 1, 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	27.607,50 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 250,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 0,00 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 750,00 N € 	750,00 

929990 Uitvoeringskosten EUR 690,19 N 

939990 Algemene kosten EUR 1.242,34 N 

949990 Winst en risico EUR 828,23 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	2.760,75 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.000,00 V € 	 1,00 € 	1.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 41,41 N € 	 41,41 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 41,41 N € 	 41,41 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	32.201,07 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	3.864,13 

TOTAAL m2 2.450,00 € 	36.065,20 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 14,72 
afronding € 	 0,28 

Totaal € 	 15,00 

Pagina 18 van 28 



Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

vervangen beregening 

13•AS• 
Regeleiding 
en Advies 
Sport :ermine.: 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Vervangen pomp en automaat beregening 

171 Vervangen pomp en automaat bereoeninq 
171010 Vervangen pomp en automaat st. 1,00 V € 	14.500,00 € 	14.500,00 

SUBTOTAAL € 	14.500,00 
Bijkomende kosten 12% € 	1.740,00 

Kosten per eenheid st. 1,00 € 	16.240,00 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Vervangen leidingen en sproeiers 

172 Vervangen leidingen en sproeiers 
172010 Vervangen leidingen met sproeiers veld 1,00 V 	€ 	14.000,00 € 	14.000,00 

SUBTOTAAL € 	14.000,00 
Bijkomende kosten 12% € 	1.680,00 

Kosten per eenheid veld 1,00 € 	15.680,00 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Aanpassen leidingen en sproeiers bij toplaagrenovatie 

172 laten zakken van leidingen en sproeiers 
172010 Vervangen leidingen met sproeiers veld 1,00 V € 	3.500,00 € 	3.500,00 

SUBTOTAAL € 	3.500,00 
Bijkomende kosten 12% € 	420,00 

Kosten per eenheid veld 1,00 € 	3.920,00 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

vervanging verhardingen 

B•ikS• • • , Begeleiding 
en Advies 
Sporlterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN BETONPLATEN 

104 Verwiideren verhardinoen 
104010 Opbreken elementenverharding met opsluiting m2 1,00 € 6,50 € 6,50 

140 Aanbrengen elementenverhardincren 
140010 Ontgraven cunet, afvoeren/ verwerken grond m2 1,00 € 1,50 € 1,50 
140020 Zand aanbrengen in cunet m2 1,00 € 5,20 € 5,20 
140030 Aanbrengen betonplaten 2x2/2x1 m m2 1,00 € 36,50 € 36,50 
140040 Voegvulling t.b.v. betonplaten m 0,50 € 4,50 € 2,25 

SUBTOTAAL € 51,95 
Bijkomende kosten 12% € 6,23 
Afronding € -0,18 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 58,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS- PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN TEGEL/KLINKER 

105 Verwiideren verhardinoen 
105010 Opbreken elementenverharding met opsluiting m2 1,00 € 4,50 € 4,50 

150 Aanbrengen elementenverhardinoen 
150010 Ontgraven cunet, afvoeren/verwerken grond m2 1,00 € 1,50 € 1,50 
150020 Zand aanbrengen in cunet m2 1,00 € 6,70 € 6,70 
150030 Aanbrengen opsluiting m 0,67 € 11,50 € 7,71 
150040 Aanbrengen tegels/klinkers m2 1,00 € 14,50 € 14,50 

SUBTOTAAL € 34,91 
Bijkomende kosten 12% € 4,19 
Afronding € -0,09 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 39,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS- PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 ASFALTVERHARDINGEN 

106 Verwiideren verhardinoen 
106010 Frezen en afvoeren m2 1,00 € 12,20 € 12,20 

160 Aanbrengen asfaltverhardinaen 
160010 Ontgraven cunet, afvoeren/ verwerken grond m2 1,00 € 1,45 € 1,45 
160020 Fundering bouwen m2 1,00 € 6,40 € 6,40 
160030 Aanbrengen asfaltverharding m2 1,00 € 37,00 € 37,00 

SUBTOTAAL € 57,05 
Bijkomende kosten 12% € 6,85 
Afronding € 0,10 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 64,00 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen Renovatie sportveld 

herstraten verhardingen 

B•A•S• • • 
Begekiding 
en Advies 
Sport  

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN BETONPLATEN 

170 Herstraten elementenverhardingen 
170010 Opnemen en herstraten verharding m2 1,00 € 	 5,50 € 	 5,50 
170020 Bijleveren zand m2 1,00 € 	 2,25 € 	 2,25 
170040 Voegvulling t.b.v. betonplaten m 0,50 € 	 4,50 € 	 2,25 

SUBTOTAAL € 	 10,00 
Bijkomende kosten 12% € 	 1,20 
Afronding € 	 0,30 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 11,50 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 

IN 
EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN TEGELJKLINKER 

180 Herstraten elementenverhardinoen 
180010 Opnemen en herstraten verharding m2 1,00 € 	 6,50 € 	 6,50 
180020 Bijleveren zand m2 1,00 € 	 2,25 € 	 2,25 
180020 Inboetmateriaal m2 0,10 € 	 13,75 € 	 1,38 

SUBTOTAAL € 	 10,13 
Bijkomende kosten 12% € 	 1,22 
Afronding € 	 0,16 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 11,50 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 

 EURO 

1 ASFALTVERHARDINGEN overlagen deklaag 

109 Verwikleren verhardinoen 
109010 Egaal frezen en afvoeren freesafval m2 1,00 € 	 8,80 € 	 8,80 

190 Aanbrengen asfaltverhardinoen 
190030 Aanbrengen asfalttoplaag m2 1,00 € 	 18,50 € 	 18,50 

SUBTOTAAL € 	 27,30 
Bijkomende kosten 12% € 	 3,28 
Afronding € 	 0,42 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 31,00 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld  

vervangen hekwerk 
-41111141111W--___ Begeleiding 

en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 VELDAFRASTERING 
110 Verwijderen afrastering 
110010 Verwijderen leunhekwerk hoogte ca. 1,00 m m 360,00 € 	 2,75 € 	990,00 
111 Veldafrastering dubbelstaafmat verzinkt 
111010 Aanbrengen leunhek met staafmat hoogte 1,10 m m 360,00 € 	 45,00 € 	16.200,00 
111020 Aanbrengen dubbele poort breedte 4,00 m st. 1,00 € 	1.150,00 € 	1.150,00 
111030 Aanbrengen enkele poort breedte 1,25 m st. 2,00 € 	850,00 € 	1.700,00 

SUBTOTAAL € 	20.040,00 

Bijkomende kosten 12% € 	2.404,80 
Afronding 
TOTAAL m 360,00 € 	22.444,80 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	 62,35 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL 
POST RESULTAATS - EENHEID IN BEDRAG 
NUMMER VERPLICHTING EURO IN EURO 
1 BALLENVANGER 4 METER HOOG 
112 Verwiideren ballenvanger 
112010 Verwijderen ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	 8,50 € 	 8,50 
113 Aanbrengen ballenvanger 
113010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	 95,00 € 	 95,00 

SUBTOTAAL € 	103,50 

Bijkomende kosten 12% € 	 12,42 
Afronding € 	 0,08 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	116,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL 
POST RESULTAATS - EENHEID IN BEDRAG 
NUMMER VERPLICHTING EURO IN EURO 
1 BALLENVANGER 6 METER HOOG 
114 Verwijderen ballenvanger 
114010 Verwijderen ballenvanger hoogte 5,00 m m 1,00 € 	 9,50 € 	 9,50 
115 Aanbrengen ballenvanger 
115010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 5,00 m m 1,00 € 	 99,00 € 	 99,00 

SUBTOTAAL € 	108,50 

Bijkomende kosten 12% € 	 13,02 
Afronding € 	 -0,02 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	121,50 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL 
POST RESULTAATS - EENHEID IN BEDRAG 
NUMMER VERPLICHTING EURO IN EURO 
1 TERREINAFRASTERING 
116 Verwiideren afrasterinq 
116010 Verwijderen terreinafrastering hoogte ca. 2,00 m m 100,00 € 	 4,50 € 	450,00 
117 Veldafrasterino dubbelstaafmat verzinkt 
117010 Aanbrengen terreinafrastering met staafmat hoogte 2,00 m m 95,00 € 	 54,00 € 	5.130,00 

SUBTOTAAL € 	5.580,00 

Bijkomende kosten 12% € 	669,60 
Afronding € 	 0,40 
TOTAAL m 100,00 € 	6.250,00 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	 62,50 
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Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 

bij veidrenovatie 

B•AS• • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie hekwerk  

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 VELDAFRASTERING 

118 Verwijderen afrastering 
118010 Demonteren leunhekwerk hoogte ca 1.00 m m 360,00 € 	 8,50 € 	3.060,00 
119 Veldafrasterina dubbel staafmat verzinkt herolaatsen met 

biileveren van materialen 
119010 Aanbrengen leunhek met staafmat hoogte 1,10 m m 360,00 € 	14,00 € 	5.040,00 
119020 Aanbrengen dubbele poort breedte 4,00 m st. 1,00 € 	1.150,00 € 	1.150,00 
119030 Aanbrengen enkele poort breedte 1,25 m st. 2,00 € 	850,00 € 	1.700,00 

SUBTOTAAL € 	10.950,00 
Bijkomende kosten 12% € 	1.314,00 
Afronding € 	-24,00 
TOTAAL m 360,00 € 	12.240,00 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	34,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS- PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 BALLENVANGER 4 METER HOOG 

120 Demonteren ballenvanger 
120010 Demonteren ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	13,00 € 	13,00 
121 Aanbrengen ballenvanger 
121010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	24,00 € 	24,00 

SUBTOTAAL € 	37,00 

Bijkomende kosten 12% € 	 4,44 
Afronding € 	 0,56 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	42,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS- PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 BALLENVANGER 5 METER HOOG 

122 Verwijderen ballenvanger 
122010 Verwijderen ballenvanger 5,00 m m 1,00 € 	14,00 € 	14,00 
123 Aanbrengen ballenvanger 
123010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 5,00 m m 1,00 € 	26,00 € 	26,00 

SUBTOTAAL € 	40,00 

Bijkomende kosten 12% € 	 4,80 
Afronding € 	 0,20 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	45,00 

Pagina 23 van 28 



Bijlage VI bij kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

verlichting 

13.26 S-• • 
"ftiokaip Begeleidr • • ng 

en Advies 
Sportierreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS PER 
EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 
IN EURO 

1 

124 
124010 

125 
125010 

125020 

Vervangen Iichtinstallatie Klasse III met 2 masten/ 2 
armaturen 

Verwiideren veldverlichtinq 
st. 

EUR 

EUR 

bijveld 

2,00 

9.000,00 

3.000,00 

12% 

1,00 

V 

V 

V 

€ 	232,00 

€ 	 1,00 

€ 	 1,00 

€ 	464,00 

€ 	9.000,00 

€ 	3.000,00 

Verwijderen Iichtmasten incl. kabels 

Veldverlichtina 
Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 
masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine 

SUBTOTAAL 
Bijkomende kosten 
Afronding 

Kosten per eenheid 

€ 	12.464,00 
€ 	1.495,68 
€ 	 0,32 ,  

—€ 	13.960 00 ,  

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS PER 
EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 
IN EURO 

1 

124 
124010 

125 
125010 

125020 

Vervangen Iichtinstallatie Klasse III met 4 masten/ 4 
armaturen 

Verwiideren veldverlichtinq 
st. 

EUR 

EUR 

bijveld 

4,00 

14.000,00 

3.000,00 

12% 

1,00 

V 

V 

V 

€ 	232,00 

€ 	 1,00 

€ 	 1,00 

€ 	928,00 

€ 	14.000,00 

€ 	3.000,00 

Verwijderen Iichtmasten incl. kabels 

Veldverlichting 
Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 
masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine 

SUBTOTAAL 
Bijkomende kosten 
Afronding 
Kosten per eenheid 

€ 	17.928,00 
€ 	2.151,36 
€ 	 0,64 
€ 	20.080,00 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS PER 
EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 
IN EURO 

1 

124 
124010 

125 
125010 

125020 

Vervangen Iichtinstallatie Klasse III met 6 masten/ 6 
armaturen 

Verwiideren veldverlichtinq 
st. 

EUR 

EUR 

bijveld 

6,00 

20.000,00 

3.000,00 

12% 

1,00 

V 

V 

V 

€ 	232,00 

€ 	 1,00 

€ 	 1,00 

€ 	1.392,00 

€ 	20.000,00 

€ 	3.000,00 

Verwijderen Iichtmasten incl. kabels 

Veldverlichtinq 
Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 
masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine 

SUBTOTAAL 
Bijkomende kosten 
Afronding 

Kosten per eenheid 

€ 	24.392,00 
€ 	2.927,04 
€ 	 0,96 
€ 	27.320,00 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS PER 
EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 
IN EURO 

1 

124 
124010 

125 
125010 

125020 

Vervangen Iichtinstallatie Klasse III met 6 masten! 8 
armaturen 

Verwiideren veldverlichtinq 
st. 

EUR 

EUR 

6,00 

22.500,00 

3.000,00 

V 

V 

V 

€ 	232,00 

€ 	 1,00 

€ 	 1,00 

€ 	1.392,00 

€ 	22.500,00 

€ 	3.000,00 

Verwijderen Iichtmasten incl. kabels 

Veldverlichtinq 
Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 
masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine 
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Bijlage VI bij kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen Renovatie sportveld 

verlichting 

13•AfS• • • 
Begeleiding 
en Advies '  
S orBerreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

PRIJS PER 
EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 
IN EURO 

SUBTOTAAL € 	26.892,00 
Bijkomende kosten 12% € 	3.227,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid bijveld 1,00 € 	30.120,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse II met 6 masten/ 12 

armaturen 

126 Verwiideren veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 

127 Veldverlichtinq 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 32.500,00 
V 

€ 	 1,00 € 	32.500,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	36.892,00 
Bijkomende kosten 12% € 	4.427,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 --€ 	41.320,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse II met 6 masten/ 16 

armaturen 

126 Verwiideren veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 

127 Veldverlichtinq 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 35.000,00 
V 

€ 	 1,00 € 	35.000,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	39.392,00 
Bijkomende kosten 12% € 	4.727,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 € 	44.120,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse II met 8 masten/ 8 

armaturen 

126 Verwiideren veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 

127 Veldverlichtinq 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 25.500,00 
V 

€ 	 1,00 € 	25.500,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	29.892,00 
Bijkomende kosten 12% € 	3.587,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 € 	33.480,00 
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Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld  

verlichting 
-414Now__, Begeleiding 

en Myles 
S ortterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS PER 

EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS PER 

EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO 

1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse II met 8 masten/ 16 
armaturen 

126 Verwiideren veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 8,00 V € 	232,00 € 	1.856,00 

127 Veldverlichting 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 38.000,00 
V 

€ 	 1,00 € 	38.000,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	42.856,00 
Bijkomende kosten 12% € 	5.142,72 
Afronding € 	 1,28 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 € 	48.000,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 

POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 

1 Vervangen armaturen 

128 Vervangen armaturen 
128010 Vervangen armaturen st. 1,00 V € 	1.350,00 € 	1.350,00 

SUBTOTAAL € 	1.350,00 
Bijkomende kosten 12% € 	162,00 
Afronding 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.512,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 

POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 

NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen orientatieverlichting 

128 Vervangen masten, bekabelinq e.d. 
128010 Vervangen mast met armatuur en bekabeling st. 1,00 V € 	1.540,00 € 	1.540,00 

SUBTOTAAL € 	1.540,00 
Bijkomende kosten 12% € 	184,80 
Afronding € 	 0,20 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.725,00 
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..411114111- 11111k Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BAS••• Bijlage VI bij Kwaliteitsinspectie sportvelden Delft 2016 
Ramingen renovatie en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

inrichting 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 DUG-OUTS 
129 Verwilderen overige inrichtingselementen 
129010 Verwijderen dug-out st. 2,00 V € 	170,00 € 	340,00 
130 Sportvelden 
130010 Leveren dug-out 4 m aluminium met 4 mm 

polycarbonaatplaat 
st. 2,00 V € 	3.100,00 € 	6.200,00 

130010 plaatsen dug-outs st. 2,00 V € 	382,50 € 	765,00 
SUBTOTAAL € 	7.305,00 
Bijkomende kosten 12% € 	876,60 
Afronding € 	 0,40 
Kosten per set st. 2,00 € 	8.182,00 

Kosten per eenheid st. 1,00 € 	4.091,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS- PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 Doelen P-model 
131 Verwilderen veldinrichtingselementen 
131010 Verwijderen doelen incl. fundering st. 2,00 € 	140,00 € 	280,00 
132 Sportvelden 
132010 Leveren en aanbrengen seniorendoelen, kooidoelen st. 2,00 € 	1.413,50 € 	2.827,00 

plaatsen doelen st 2,00 € 	84,00 € 	168,00 
SUBTOTAAL € 	3.275,00 
Bijkomende kosten 12% € 	393,00 
Afronding 
Kosten per set st. 2,00 € 	3.668,00 

Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.834,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS- PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 Doelen kooimodel 
131 Verwilderen veldinrichtingselementen 
131010 Verwijderen doelen incl. fundering st. 2,00 € 	140,00 € 	280,00 
132 Sportvelden 
132010 Leveren en aanbrengen seniorendoelen, kooidoelen St. 2,00 € 	1.527,50 € 	3.055,00 

plaatsen doelen st 2,00 € 	84,00 € 	168,00 
SUBTOTAAL € 	3.503,00 
Bijkomende kosten 12% € 	420,36 
Afronding € 	 0,64 
Kosten per set st. 2,00 € 	3.924,00 

Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.962,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS- PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 Klapdoelen 
131 Verwijderen veldinrichtingselementen 
131010 Verwijderen doelen incl. fundering st. 2,00 € 	140,00 € 	280,00 
132 Sportvelden 
132010 Leveren en aanbrengen seniorendoelen, kooidoelen st. 2,00 € 	2.544,00 € 	5.088,00 

plaatsen doelen st 2,00 € 	84,00 € 	168,00 
SUBTOTAAL € 	5.536,00 
Bijkomende kosten 12% € 	664,32 
Afronding € 	-0,32 
Kosten per set st. 2,00 € 	6.200,00 

Kosten per eenheid st. 1,00 € 	3.100,00 
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Ramingen renovatie en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

inrichting 

B•AS• • • 
Begeleiding 
en Advies 
S ortterreirien 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 hoekvlaggen 

134 Verwijderen veldinrichtinoselementen 
134010 Verwijderen oude hoekvlaggen st. 4,00 € 	 6,00 € 	 24,00 
135 Soortoark 
135010 Leveren hoekvlaggen st. 4,00 € 	 49,50 € 	198,00 
135020 Plaatsen hoekvlaggen st. 4,00 € 	 21,00 € 	 84,00 

SUBTOTAAL € 	 306,00 
Bijkomende kosten 12% € 	 36,72 
Afronding € 	 1,28 
Kosten per set st. 4,00 € 	344,00 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	 86,00 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 Afvalbakken 

134 Verwiideren veldinrichtinoselementen 
134010 Verwijderen afvalbakken st. 1,00 € 	 24,00 € 	 24,00 
135 Soortpark 
135010 Leveren en aanbrengen afvalbakken st. 1,00 € 	385,00 € 	385,00 

SUBTOTAAL € 	409,00 
Bijkomende kosten 12% € 	 49,08 
Afronding € 	 -0,08 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	458,00 
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Samenvatting 

De gemeente Delft wil kwalitatief goede sportvelden aanbieden die passen binnen de 
financiele mogelijkheden van de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft daarom 
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen opdracht gegeven de kwaliteit van de 
sportparken binnen haar gemeentegrenzen te beoordelen en een beheerplan voor de 
sportparken op te stellen. Het opstellen van het beheerplan bestaat uit: 

Het uitvoeren van een nulmeting, het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan, het 
opstellen van een Meerjaren InvesteringsPlan en een Buitensport AccommodatiePlan. 

De algemene doelstelling van het "Beheerplan sportparken gemeente Delft" met het 
Dagelijks OnderhoudsPlan, het Meerjaren InvesteringsPlan en het Buitensport Ac-
commodatiePlan is het zorgen voor veilige, bespeelbare sportvoorzieningen die vol-
doen aan de (sporttechnische) normeringen van de sportbonden en het inzichtelijk ma-
ken van de daarbij benodigde financiele middelen. 

De accommodaties zijn gedetailleerd geInventariseerd op kwaliteit. In onderstaande 
tabel wordt kort per sportveld het geadviseerde renovatie/vervangingsjaar aangegeven. 
Renovatie/vervangingsjaar van aangrenzende verhardingen, groenvoorzieningen en 
overige inrichtingselementen is, waar mogelijk, aan de betreffende velden gekoppeld. 

Atletiekbaan + technische nummers 
Gras4Middertterrein 

Kunstgras voetbalveld 
MinigraSIVCetbalveltivOld 	 2018 . 	. 

2017 

07 
2020 

2022 
2020 

	

Kunstgras voetbalveld 	 2025 

	

Kunstgras Oet6.0i4k1:. 	 261.9 

	

Kunstgras hoofdveld voetbalveld 
	

2019 

	

Grassmaster WeTra voetbalveld 
	

2021 

	

Grassmaster WeTra voetbalveld 
	

2021 

	

Onetr4i1.h*diieic.t.vOethal 
	

2020 

	

Gras hoofdveld voetbal 
	

2024 

	

KonstgrahOOfdveld:VOet4al' 
	

2020 

	

Kunstgras hoofdveld voetbal 	 2026 

	

Grassmaster WeTra voetbalveld 	 2022 

	

Mini gras voetbalveldveld 	 2022 

	

Gras voetbalveld 	 2017 

Grassmaster WeTra voetbalveld 
KunOgraS.Mini'vOetbialVeld.  
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Gras rugbyveld 2017 
Zand tiggs. fin616*y 2026  
Zand ingestrooid kunstgras korfbalveld 2026 
''Zand, ingestrooid litgitgi-ie..kiifOalVoli47,1 1; 6 
Zand ingestrooid kunstgras korfbalveld 2026 

bia* korfbalveld  

: 

2017,  

2018 
Softbalveld 2018 

and ingestrooid kunstgras  2017 
Zand ingestrooid kunstgras korfbalveld 2017 

#47 

Kunstgras hopfcNeki vOetba! .2020 
Kunstgras mini voetbalveld 2020 

• Gras voeib61;00 .202 
Gras voetbalveld 2018 

GrassmasterWeTra voetbalveld 
Beach volleybalveld 

Gras voetbalveld.. 

itaO*44:010144., 01* 
Kunstgras voetbalveld 2017 

Gras,.vOetalyeld' .2022 
Gras voetbalveld 2023 .- 

unStgras vOatbalveM, 
Kunstgras voetbalveld 
	

2017 

In hoofdstuk 3 is het dagelijks beheer gedetailleerd behandeld en worden de kosten 
daarvan berekend en weergegeven. Door uitvoeren van het dagelijks beheer en on-
derhoud worden de sportaccommodaties in stand gehouden om veilig binnen de sport-
technische normen te kunnen worden gebruikt. In de opgenomen tabellen is aangege-
ven wie (gemeente of vereniging) voor welke werkzaamheden in het dagelijks beheer 
verantwoordelijk is. Door het achterstallig onderhoud op korte termijn aan te pakken, 
verbetert de sportveiligheid op de velden. In hoofdstuk 3 van deze rapportage is ook 
het achterstallig onderhoud opgenomen. 

Als door het dagelijks beheer en onderhoud een sportaccommodatie niet meer op een 
veilig en/of sporttechnisch verantwoord niveau gehouden kan worden, moet deze wor-
den vervangen of gerenoveerd. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op wat er 
komt kijken bij vervanging en/of renovatie. De kosten van renovatie komen in dit hoofd-
stuk aan bod. 

Onderstaand overzicht geeft het totaal aan kosten van het beheer voor de komende 
8 jaar weer. Hierbij is geen rekening gehouden met inflatie. In hoofdstuk 4 is een over- 
zicht voor de komende 18 jaar opgenomen. 
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Kosten buitensportaccommodaties 2017 
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In hoofdstuk 5 is het Buitensport AccommodatiePlan (BAP) opgenomen. In dit hoofd-
stuk wordt gekeken naar de huidige capaciteit van de accommodaties en de behoefte 
van de verenigingen. Naar aanleiding van de uitkomsten worden conclusies getrokken 
en aanbevelingen gedaan. 

In het accommodatiebeleidsplan staat aangegeven hoe Delft met haar accommodaties 
wil omgaan. 

Geadviseerd wordt Delft breed tot een herindeling van accommodaties to laten komen, 
waardoor verenigingen ook voor de toekomst beter geaccommodeerd worden. 
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1 	Inleiding 

1.1 	Inhoud en doelstelling van de opdracht 

De gemeente Delft wil kwalitatief goede sportvelden aanbieden die passen binnen de 
financiele mogelijkheden van de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft daarom 
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen opdracht gegeven de kwaliteit van de 
sportparken binnen haar gemeentegrenzen te beoordelen en een beheerplan voor de 
sportparken op te stellen. Het opstellen van het beheerplan bestaat uit: 

Nulmeting: 
Inspectie van de huidige staat van de diverse velden, getoetst aan de normeringen 
van de sportbonden. Dit bestaat uit een cultuurtechnische inventarisatie van de 
sportvelden op de bij punt 1.2 genoemde sportparken. Dit betreffen diverse gras-
sportvelden, WeTravelden (Grassmaster) kunstgrasvelden (voetbal, korfbal en 
tennis), een honk- en softbalveld en een beachvolleybalveld. Naast een cultuur-
technische beoordeling worden de kunstgrasvelden ook getoetst aan de sport-
technische normen van de sportbonden. 
De inspectie dient als basis voor het Dagelijks OnderhoudsPlan en het Meerjaren 
InvesteringsPlan. 

Inspectie van de huidige staat van de sportparken. Dit bestaat uit een inventarisatie 
van de paden, bestratingen en groenvoorzieningen als gazons, bomen, hagen, 
sier- en bosplantsoen binnen de grenzen van de sportparken. De inspectie vindt vi-
sueel plaats op type, uiterlijk (bijvoorbeeld roestvorming, vervorming, losse of ka-
potte onderdelen en of de beplanting in goede staat is e.d.), functionaliteit en vei-
ligheid. 

Dagelijks OnderhoudPlan: 
Advies voor het dagelijks onderhoud op de sportvelden incl. het eventuele extra 
onderhoud dat nodig is om de velden in een acceptabele staat te houden. 
Wij noemen dit het Dagelijks OnderhoudsPlan (DOP). Daarin worden de onder-
houdshandelingen in beeld gebracht die nodig zijn om de accommodaties in stand 
te houden. Van deze onderhoudshandelingen worden ook de kosten uitgewerkt. 
Onderdeel van het DOP is het bemestingsadvies, waarvoor alle velden zijn be-
monsterd en onderzocht op chemische samenstelling. 
Daarnaast wordt het eventuele achterstallig onderhoud in beeld gebracht en in 
kosten uitgedrukt. 

Meerjaren InvesteringsPlan: 
Renovatieschema met geraamde kosten voor de uit te voeren renovaties. Wij 
noemen dat het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP). Hierin zijn de inventarisaties 
uitgewerkt in overzichten met een voorstel tot afschrijving en berekening van de 
herinvesteringen. Hierbij is een jarenoverzicht voor de komende 18 jaar uitgewerkt. 

Buitensport AccomodatiePlan: 
In het Buitensport AccommodatiePlan (BAP) wordt gekeken naar de huidige capa-
citeit van de accommodaties, de behoefte van de verenigingen en wordt een visie 
op de toekomst gegeven. Daarnaast is in paragraaf 5.2 een accommodatieplan op-
gesteld dat de uitgangspunten voor een duurzaam beheer naar de toekomst weer-
geeft. 
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De algemene doelstelling van het "Beheerplan sportparken gemeente Delft" met het 
Dagelijks OnderhoudsPlan, het Meerjaren InvesteringsPlan en het Buitensport Ac-
commodatiePlan is het zorgen voor veilige, bespeelbare sportvoorzieningen die vol-
doen aan de (sporttechnische) normeringen van de sportbonden en het inzichtelijk ma-
ken van de daarbij benodigde financiele middelen. 

1.2 Sportparken 

De gemeente Delft is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de sportpar-
ken voor zover deze eigendom zijn van de gemeente. Binnen de grenzen van de ge-
meente zijn de volgende sportparken aanwezig die onder het beheer van de gemeente 
vallen en zijn opgenomen in dit beheerplan. 

1. Sportpark Brasserskade: 1 atletiekbaan, 1 gras voetbalveld en 1 gras minivoetbal-
veld, 3 Grassmastervelden, 6 kunstgras voetbalvelden en 1 kunstgras minivoetbal-
veld. 

2. Sportpark Pauwmolen: 1 gras voetbalveld, 1 gras minivoetbalveld, 1 Grassmaster-
veld en 1 voetbal kunstgrasveld. 

3. Sportpark Biesland: 4 kunstgras korfbalvelden, 1 gras korfbalveld en 1 gras rugby-
veld. 

4. Sportpark Kruithuisweg: 1 gras korfbalveld, 2 kunstgras korfbalvelden, 1 honk- en 
1 softbalveld. 

5. Sportpark Kerkpolder: 3 gras voetbalvelden, 1 Grassmasterveld, 1 kunstgras voet-
balveld en 1 kunstgras minivoetbalveld en 1 beachvolleybalveld. 

6. Sportpark Tanthof Zuid: 3 gras voetbalvelden en 3 kunstgras voetbalvelden. 

In het kader van de besluitvorming rondom de uitkomsten van de bestuurlijke opdracht 
`Toekomstbestendige Sport' heeft het college eind april 2016 een zestal bezuinigings-
maatregelen op sportaccommodaties vastgesteld. Als gevoig van deze maatregelen 
komt een aantal gemeentelijke sportvoorzieningen to vervallen. Dit geldt voor: 

Sportpark Buitenhof: dit sportpark wordt per 1 juli 2017 opgeheven. 
De golfaccommodatie op sportpark Brasserskade: het volledige beheer wordt per 
1 januari 2017 overgedragen aan de vereniging. 
De zand ingestrooide kunstgrasvelden 12a en 13a op Sportpark Brasserskade: be-
heer en exploitatie wordt per 1 juli 2017 beeindigd. De gemeente is in gesprek met 
gebruiker over eventuele voortzetting door gebruiker. 
Het zand ingestrooide kunstgrasveld 51a op Sportpark Kerkpolder: beheer en ex-
ploitatie wordt per 1 juli 2017 beeindigd. De gemeente is in gesprek met gebruiker 
over eventuele voortzetting door gebruiker. 

Bovengenoemde sportvoorzieningen zijn derhalve niet opgenomen in dit beheerplan. 

1.3 Betrokken Partijen 

Opdrachtgever gemeente Delft: 

genwoordigen de gemeente. 

Uitvoering door B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen: 

verte- 

 

en 
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1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 Geeft een inleiding. 

Hoofdstuk 2 Behandelt de nulmeting per sportpark. 

Hoofdstuk 3 Geeft het Dagelijks OnderhoudsPlan weer van de sportparken inclusief 
achterstallig onderhoud. 

Hoofdstuk 4 Beschrijft het Meerjaren InvesteringsPlan voor de sportparken. 

Hoofdstuk 5 Betref het Buitensport AccommodatiePlan. Hierin wordt gekeken naar de 
huidige capaciteit van de accommodaties, de behoefte van de vereni-
gingen en wordt een visie op de toekomst gegeven. 

Aan het rapport zijn een aantal bijiagen toegevoegd. Daarin zijn de inspecties uitge-
werkt en is dieper op de materie ingegaan. Er wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op 
onderhoudsmaatregelen of er zijn onderbouwende berekeningen weergegeven. Alle 
direct van belang zijnde bedragen zijn in dit rapport opgenomen, waardoor het niet 
noodzakelijk is alle bijiagen to bestuderen. 
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2 	Nulmeting 

2.1 Inleiding 

Om het beheer en onderhoud op korte en langere termijn goed te kunnen inschatten, is 
het van belang dat de huidige kwaliteit van de sportparken en de daarbij behorende 
inrichtingselementen bekend zijn. In het kader van deze rapportage worden de hoe-
veelheden zo goed mogelijk ingeschat. 

De velden en inrichtingmaterialen zijn getoetst aan de hand van de sporttechnische en 
materiaaltechnische normen van NOC*NSF en de sportbonden. Daarbij is voor de 
kunstgrasvelden een vastgestelde norm voor bestaande velden gehanteerd. Voor 
grasvelden is er nog geen norm voor bestaande velden vastgelegd. Hiervoor hebben 
wij een cultuurtechnische beoordeling van de velden uitgevoerd, waarbij onze kennis 
en ervaring van sportvelden is ingezet. 

De inspecties van de sportparken zijn uitgewerkt en in bijlage I aan deze rapportage 
toegevoegd. Tijdens de inventarisatie is de kwaliteit van ieder element beoordeeld en 
vastgelegd. Om een eenduidig beeld te krijgen van de sportparken en inrichtingsele-
menten, worden deze afgezet tegen een kwaliteitsniveau. Daarvoor is voor de volgen-
de indeling gekozen: 

Goed: 
	

De kwaliteit van het element is geschikt, functioneel en veilig voor 
gebruik. Veelal betreft het elementen die 1-3 jaar oud zijn. Met stan-
daard regulier onderhoud blijft de kwaliteit nog jaren behouden. 

Voldoende: 	De kwaliteit van het element is geschikt, functioneel en veilig voor 
gebruik. Met kleine onderhoudsmaatregelen (lichte reparaties) is de 
kwaliteit gemakkelijk te handhaven. Het object kan nog geruime tijd 
mee. 

Matig: De kwaliteit van het element is geschikt, functioneel en veilig voor 
gebruik. Er zijn echter op korte termijn grote onderhoudsmaatregelen 
(vervangen van onderdelen) of renovatie noodzakelijk om de kwali-
teit, functionaliteit en veiligheid te behouden. Hierna kan het element 
weer geruime tijd mee. Het element bevindt zich net voor de renova-
tiefase. 

Onvoldoende: De kwaliteit van het element is ongeschikt, niet functioneel en/of vei-
lig voor gebruik. Het dient op zeer korte termijn vervangen of intensief 
gerenoveerd te worden om het weer op een acceptabel kwaliteitsni-
veau te brengen. 

Slecht: 
	

Kwaliteit van het element is ongeschikt, niet functioneel en onveilig 
voor gebruik. Het element kan niet meer als zodanig worden gebruikt 
en dient per direct buiten gebruik te worden gesteld. Indien noodza-
kelijk, vervangen. 
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Van alle grasvelden is middels grondonderzoek de bodemopbouw bepaald en zijn 
grondmonsters van de toplaag genomen om de chemische samenstelling van de grond 
te bepalen. Zie bijlage II voor de analyseresultaten. Deze zijn belangrijk voor het be-
mestingsplan tijdens het dagelijks beheer. 

Daarnaast zijn van de verschillende bodemlagen de grondsoort/samenstelling inge-
schat en beschreven aan de hand van NEN 5104. De ontwatering is beoordeeld waar-
bij ook het aanwezige drainagestelsel zo mogelijk is beoordeeld. De samenstelling van 
de grasmat is beoordeeld, evenals de vlakteligging. 

Indien een veld gerenoveerd of opnieuw aangelegd moet worden, zal ook gekeken 
moeten worden naar de granulaire samenstelling van in ieder geval de toplaag. In het 
kader van deze kwaliteitsinspectie is granulair onderzoek niet meegenomen. 

De kunstgrasvelden zijn visueel en middels sporttechnische metingen beoordeeld aan 
de hand van sporttechnische (gebruiks)normen en veiligheidsnormen. Middels bureau-
onderzoek (als aanlegrapporten beschikbaar zijn gesteld) is de constructieopbouw om-
schreven. Voor zover mogelijk is het drainagestelsel beoordeeld en beschreven. 

Ook de bij het veld behorende inrichtingsmaterialen (doelen, veldafrastering, ballen-
vangers, dug-outs, verhardingen binnen de veldafrastering) zijn beoordeeld. De hoe-
veelheden zijn middels inschatting verkregen. Daarnaast zijn de Iichtinstallaties beoor-
deeld waarbij moet worden opgemerkt dat dit een visuele beoordeling betreft. Wij heb-
ben geen metingen uitgevoerd naar de sterkte van lichtmasten. Om hiervan meer te 
kunnen zeggen, zal een treksterkteonderzoek noodzakelijk zijn. Ook de elektrische in-
stallatie hebben wij niet beoordeeld. 

Naast de velden is ook de huidige staat van de sportparken beoordeeld. Hierbij is de 
staat van de paden, bestratingen en groenvoorzieningen als gazons, bomen, hagen, 
sier- en bosplantsoen binnen de grenzen van de sportparken beoordeeld. De inspectie 
heeft visueel plaatsgevonden op type, uiterlijk (bijvoorbeeld roestvorming, vervorming, 
losse of kapotte onderdelen en of de beplanting in goede staat is e.d.), functionaliteit 
en veiligheid. 

Als streefwaarde wordt ervan uitgegaan dat de sportvelden en inrichtingselementen 
veilig en functioneel moeten zijn en dat deze tijdig gerepareerd, vervangen of gereno-
veerd worden voordat er onveilige of niet beheersbare situaties ontstaan. 

2.2 Sportparken 

In deze paragraaf zijn alle velden op de sportparken, zoals in paragraaf 1.2 opgesomd, 
kort beschreven. Voor de uitgebreide inspectieverslagen wordt verwezen naar bijlage I. 

2.2.1 	Sportpark Brasserskade 
Op dit sportpark zijn de volgende verenigingen gevestigd: 
- 	Atletiekvereniging AV'40: veld 1 gras middenterrein met kunststof atletiekbaan; 

Voetbalvereniging DHC: kunstgrasveld 17 en 2, grasveld 2a, Grassmasterveld 3; 
DSV Concordia, Golf: Op de grasvelden 3a, 4, 5 en 6 ligt een 9 holes golfbaan, 
langs de velden 10 en 11 zijn 2 greens aanwezig en tussen de velden 12 en 13a is 
een oefenstrook aanwezig; 
DSV Concordia, voetbal: kunstgrasvelden 5a, 8 en 9 en Grassmasterveld 10, tus-
sen de velden 8 en 9 is een cricketpitch aanwezig; 
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- Voetbalvereniging DHL: Grassmasterveld 11, kunstgrasveld 12 en 12a; 
- 	Voetbalvereniging DVC: kunstgrasveld 7 en 13a en grasveld 13. 

(Per 1 januari 2017 wordt het volledige beheer van de golfbaan overgedragen aan de 
vereniging. Per 1 juli 2017 beeindigd de gemeente het beheer en de exploitatie van de 
velden 12a en 13 a. De gemeente is met de betreffende verenigingen in gesprek over 
het eventueel overdragen van deze velden aan de vereniging. De golfbaan en de vel-
den 12a en 13a komen hiermee in dit beheerplan to vervallen. 

Op de volgende schets (figuur 1) is de ligging van de velden weergegeven. 
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Algemeen: het algehele beeld van het sportpark is matig tot voldoende. De inrichting 
van het sportpark en de daarbij behorende elementen is op diverse punten niet functi-
oneel en onderhoudsvriendelijk. Bij renovatie/vervanging adviseren wij goed te kijken 
naar de inrichting en functionaliteit van elementen en deze, indien mogelijk, aan te 
passen zodat zaken goedkoper en onderhoudsvriendelijker worden uitgevoerd. De vel-
den zijn in redelijke staat van onderhoud, maar er zijn verbeterpunten te halen die in 
hoofdstuk 3 worden behandeld. Hekwerken rond met name de oudere velden laten 
sterk te wensen over en zijn aan vervanging toe. Rond m.n. de nieuwe voetbalvelden is 
de staat redelijk. Hetzelfde geldt voor de veldinrichting. Lichtinstallaties kunnen verbe-
terd worden. Verhardingen binnen de hekwerken van de nieuwere velden voldoen 
veelal. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in bijlage I 'Inventarisatie sportcomplexen' weergegeven. 

Atletiekbaan AV40: 
- Geschatte baanoppervlakte: 4.800 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1989, in 2007 is de toplaag gerenoveerd 
- Status: onvoldoende 
- Ontwatering: diverse drainagesystemen; samengesteld hoh 4,5 m 
- Veldafrastering: 450 m leunafrastering - matig 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende tot onvoldoende 
- Verharding binnen veld: onvoldoende 
- Renovatieadvies: retopping rondbaan 2017 
- Vervangingadvies: gehele baan 2027 

Omschrijving: In 2007 is de toplaag van de rondbaan gerenoveerd. Uit de verschil-
lende inspecties die door de Atletiekunie en door B.A.S. zijn uitgevoerd, is gebleken 
dat zowel de kwaliteit van de rondbaan als van de technische nummers onvoldoende 
is. Met uitzondering van de technische nummers "hoogspringen" zijn de rondbaan en 
de technische nummers niet wedstrijdgeschikt. De uitstraling van dit veld, met de in-
richting, is gedateerd. 

Veld 1 middenterrein atletiekbaan: 
- Grasveld 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.600 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1989 
- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: diverse drainagesystemen; samengesteld hoh 4,5 m 
- Veldafrastering: 450 m leunafrastering - matig 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende tot onvoldoende 
- Verharding binnen veld: maaitegel - matig 
- Renovatieadvies: gelijktijdig met vervangen atletiekbaan 2027 

Omschrijving: Het veld is in 1989 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een redelijke toplaag van ca. 25 cm dik met daaronder kleilagen. Er is 
een dikke viltlaag van ca. 4 cm aangetroffen. Deze houdt teveel vocht vast in de top-
laag en zorgt ervoor dat het veld zacht en drassig aanvoelt. Het veld wordt hoofdza-
kelijk gebruikt voor de technische nummers bij atletiek. De uitstraling van dit veld met 
de inrichting is gedateerd. 
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Veld 2 voetbal bijveld DHC: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.770 m2  
- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruiksnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 102 m - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 268 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: gemetseld - matig 
- Veldverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende tot matig 
- Verharding binnen veld: 90 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC Ceelen Sport Constructies 
(CSC). De opbouw van het veld bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een leng-
te van ca. 60 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor 
wedstrijden als voor trainingen. Het veld wordt intensief gebruikt. Uit de sporttechni-
sche metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sporttechnische waarden. De ve-
zels van de kunstgrasmat liggen plat. Er zijn enkele puntjes van aandacht wat betreft 
de veiligheid en kwaliteit van de inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk, ballen-
vangers, dug-outs en veldverlichting. 

Veld 2a voetbal miniveld DHC: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 64 x 25 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 1.600 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1994 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 24 m gaas-net ballenvangers - slecht, spoedig vervan- 

gen 
- Veldverlichting 2 masten, 2 armaturen - voldoende tot onvoldoende (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2018 

Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd, waarschijnlijk ontstaan als overhoek 
tussen de velden 2 en 3 tijdens de aanleg van Grassmaster op veld 3. De opbouw van 
het veld bestaat uit een dikke zanderige toplaag, gelaagd gebouwd met verdichting in 
de toplaag. De grasmat bestaat wel uit goede grassen. Door de verdichting in het pro-
fiel oogt en functioneert dit veld matig. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed to worden aangepakt. 

Veld 3 voetbal Grassmaster DHC: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m (excl. uitlopen) 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1994 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 20 m gaas-net ballenvangers - slecht spoedig vervangen 
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- Veldafrastering: 320 m leunbuisafrastering - matig tot voldoende 
- Dug-outs: gemetseld - matig tot voldoende 
- Verharding: tegelrij onder veldafrastering kop van het veld- matig 
- Veldverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende tot onvoldoende (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van 33 cm dik, waarvan de bovenste 16-18 cm is ver-
rijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht die nog een gemiddel-
de lengte van 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn voorna-
melijk veenachtige kleilagen aangetroffen. De grasmat is redelijk open gespeeld, maar 
bestaat wel uit goede grassen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn slecht vlak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. Overige inrichting van het veld is redelijk en dienen tijdens 
renovatie aangepakt te worden. 

Veld 5a voetbal miniveld DSV Concordia: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 55 x 46 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 3.000 m2  
- Aanlegjaar: 2010, in 2011 is de kunstgrasmat vervangen 
- Status: matig tot voldoende, voldoet niet aan de gebruiksnorm, infillhoogte is matig 

- dient te worden aangevuld 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 120 m - matig tot onvoldoende - vervangen 
- Veldafrastering: 100 m leunafrastering met gaas - matig - vervangen door dubbel- 

staafmat 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende tot matig 
- Verharding binnen veld: alleen opsiuitband 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2010/2011 aangelegd door AH Vrij Groen Grond en Infra 
(AH Vrij). De opbouw van het veld bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een 
lengte van ca. 55 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt 
voor wedstrijden als voor trainingen met E- en F-elftallen. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische 
waarden. De rubberinfill is matig. Geadviseerd wordt als extra onderhoudsmaatregel 
rubber aan te vullen. De kwaliteit van de ballenvangers en veldafrastering is matig. 
Geadviseerd wordt tot vervanging over te gaan, om te zorgen voor een veilige situatie. 
Bij de volgende renovatie de armaturen van de veldverlichting vervangen. 

Veld 7 voetbal bijveld DVC: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.597 m2  
- Aanleg-/ renovatiejaar: 2001/2013 
- Status: goed, voldoet aan de aanlegnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 90 m - voldoende 
- Veldafrastering: 270 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: staalconstructie/ staalplaat - matig 
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- Veldverlichting 8 masten, 16 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 180 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2025 

Omschrijving: Het veld is in 2001 aangelegd en in 2013 door CSC gereno-
veerd/voorzien van een nieuwe kunstgrasmat. De opbouw van het veld bestaat uit een 
kunstgrasmat van vezels met een Iengte van ca. 60 mm. Op dit veld is wedstrijdverlich-
ting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sporttechnische 
aanlegwaarden. Wel is gebleken dat de infill sinds de aanleg met 4 mm is afgenomen. 
Geadviseerd wordt SBR rubber aan te vullen. De veldinrichting wordt als goed tot vol-
doende beoordeeld. 

Veld 8 voetbal bijveld DSV Concordia: 
Kunstgrasveld 

- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.190 m2  
Cricketmat in kunstgrasmat aanwezig: 71,5 m2  
Aanlegjaar: 2008 
Status: voldoende, voldoet aan de gebruiksnorm 

- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Ballenvangers: 60 m - voldoende 

- Veldafrastering: 192 m leunafrastering met dubbelstaafmat buitenkant - voldoende 
- Veldafrastering: 104 m leunafrastering met plaatselijk dubbelstaafmat tussen de 

velden 8 en 9 - matig met scherpe delen; aanpassen 
- Dug-outs: niet aanwezig 
- Veldverlichting 5 masten, 7 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 88 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2019 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een Iengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
trainingsverlichting aanwezig met de mogelijkheid van het spelen van een incidentele 
wedstrijd. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
De in de kunstgrasmat aanwezige cricketmat is als voldoende beoordeeld. De mat is 
opgesloten met 10x20 betonbanden. Betonbanden rondom de cricket is aan de opper-
vlakte niet toegestaan. Voorgesteld wordt om dit bij renovatie aan te passen. 
Er zijn enkele puntjes van aandacht voor wat betreft de veiligheid en kwaliteit van de 
inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk en ballenvangers. 

Veld 9 voetbal bijveld DSV Concordia: 
Kunstgrasveld 
Veldafmetingen: 100 x 64 m 

- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.190 m2  
- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruiksnorm 

Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 60 m - voldoende 

Veldafrastering: 84 m leunafrastering met dubbelstaafmat buitenkant - voldoende 
- Veldafrastering: 110 m leunafrastering zijde afslag driving range, waarvan een deel 

is voorzien met kettingen - voldoende 
Dug-outs: metselwerk - matig tot voldoende 
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- Veldverlichting 6 masten, 16 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 88 m2 veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2019 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
wedstrijdverlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trai-
ningen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
Er zijn enkele puntjes van aandacht voor wat betreft de veiligheid en kwaliteit van de 
inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk en ballenvangers. 

Veld 10 voetbal Grassmaster DSV Concordia: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1994 
- Status: voldoende tot matig 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 20 m gaas-net ballenvanger - matig vervangen 
- Ballenvangers: 1 stuks van 27 m gaas ballenvanger - slecht vervangen 
- Veldafrastering: 350 m leunbuis - matig 
- Dug-outs: niet van toepassing 
- Veldverlichting 8 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: renovatie 2021 

Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van ca. 45 cm dik, waarvan de bovenste 16-18 cm is 
verrijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht die nog een gemid-
delde lengte van ca. 205 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn 
voornamelijk veenachtige kleilagen aangetroffen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn slecht vlak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. De overige inrichting van het veld is redelijk en dient te 
worden aangepakt tijdens renovatie. 

Veld 11 voetbal Grassmaster DHL: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1994 
- Status: voldoende tot matig 
- Ontwatering: samengesteld hoh 5 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 20 m gaas-net ballenvanger - matig vervangen 
- Ballenvangers: 1 stuks van 33 m gaas ballenvanger - onvoldoende tot slecht - ver- 

vangen 
- Veldafrastering: 350 m leunbuis - matig 
- Dug-outs: niet van toepassing 

Veldverlichting 8 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
Renovatieadvies: renovatie 2021 
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Omschrijving: Het veld is in 1994 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van ca. 40 cm dik, waarvan de bovenste 16-18 cm is 
verrijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht die nog een gemid-
delde lengte van ca. 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder voor-
namelijk veenachtige kleilagen aangetroffen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn niet vlak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. De overige inrichting van het veld is redelijk en dient te 
worden aangepakt tijdens renovatie. 

Veld 12 voetbal hoofdveld DHL: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.170 m2  
- Aanlegjaar: 2008 

Status: voldoende, voldoet aan de gebruiksnorm 
Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Ballenvangers: 60 m - voldoende tot matig - klein herstel aan dubbelstaafmatten 
Veldafrastering: 300 m leunafrastering met dubbelstaafmat buitenkant - voldoende 
Dug-outs: metselwerk - matig - herstellen 
Veldverlichting 8 masten, 12 armaturen - voldoende 
Verharding binnen veld: 90 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
trainingsverlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trai-
ningen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
Er zijn enkele puntjes van aandacht voor wat betreft de veiligheid en kwaliteit van de 
inrichtingsmaterialen zoals doelen, hekwerk, ballenvangers en dug-outs. 

Veld 13 voetbal DVC: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 2011 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 25 m gaas-net ballenvanger - matig tot onvoldoende - 

vervangen 
- Ballenvangers: 1 stuks van 35 m gaas-net ballenvanger - voldoende tot matig - gaas 

vervangen door dubbelstaafmat 
- Veldafrastering: 300 m leunbuis - voldoende 
- Dug-outs: W&H aluminium constructie met plexiglas - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende tot matig 

(armaturen) 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2024 
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Omschrijving: Het veld is in 2011 voor het laatst gerenoveerd waarbij ook de drainage 
is vervangen. De opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 50 cm 
met daaronder kleilagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is matig vlak met veel speelschade. Ge-
zien de dikke viltlaag wordt affrezen van de grastoplaag als extra bewerking geadvi-
seerd. 
De ballenvangers rond dit veld zijn matig en dienen spoedig te worden hersteld of ver-
vangen. De overige veldinrichting is voldoende en kan voorlopig worden gehandhaafd. 
Gezien de hoogteligging van het veld t.o.v. de omgeving wordt bij renovatie wel aanbe-
volen de omgeving aan te passen aan de veldhoogte. 

Veld 17 voetbal hoofdveld DHC: 
Kunstgrasveld 

- Veldafmetingen: 105 x 69 m 
Geschatte kunstgrasoppervlakte: 9.860 m2  
Aanlegjaar: 2008 
Status: voldoende, voldoet aan de gebruiksnorm 

- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Ballenvangers: niet aanwezig 
Veldafrastering: 400 m leunafrastering met dubbelstaafmat - matig 
Dug-outs: metselwerk - matig tot voldoende 

- Veldverlichting: 8 masten, 20 armaturen - onvoldoende 
Verharding binnen veld: alleen opsluitband - voldoende 
Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een Iengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
wedstrijdverlichting aanwezig. Volgens opgave van het onderhoudsbedrijf dienen deze 
Iichtmasten op korte termijn te worden vervangen. Het veld is zowel geschikt voor 
wedstrijden als voor trainingen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog 
voldoet aan de sporttechnische waarden. De vezels van de kunstgrasmat liggen plat. 
Veldinrichting is voldoende en dient bij eerstvolgende renovatie vervangen te worden. 
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2.2.2 	Sportpark Pauwmolen 
Op dit sportpark is SV Wippolder gevestigd. Deze sportvereniging beschikt over 
1 kunstgrasveld, 1 Grassmasterveld, 1 gras miniveld en 1 gras bijveld. 

Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 2 Sportpark Pauwmolen 

Algemeen: het algehele beeld van het sportpark is matig tot voldoende. De inrichting 
van het sportpark en de daarbij behorende elementen is op diverse punten niet functi-
oneel en onderhoudsvriendelijk. Bij renovatie/vervanging adviseren wij goed te kijken 
naar de inrichting en functionaliteit van elementen en deze, indien mogelijk, aan te 
passen zodat zaken goedkoper en onderhoudsvriendelijker worden uitgevoerd. De vel-
den zijn in redelijke staat van onderhoud, maar er zijn verbeterpunten te halen die in 
hoofdstuk 3 worden behandeld. Hekwerken rond met name de oudere velden laten 
sterk te wensen over en zijn aan vervanging toe. Rond m.n. de nieuwe voetbalvelden is 
de staat redelijk tot goed. Hetzelfde geldt voor de veldinrichting. 
De lichtinstallaties kunnen verbeterd worden. De verhardingen binnen de hekwerken 
van de nieuwe velden voldoen. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is vermeld in bijiage I. 

Veld 20 voetbal hoofdveld SV Wippolder: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg-/ renovatiejaar: 2014 
- Status: goed, voldoet aan de aanlegnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 2,5 m 
- Ballenvangers: 80 m - goed 
- Veldafrastering: 280 m leunafrastering met dubbelstaafmat - goed 
- Dug-outs: ERMA Sport 2014 - goed 
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- Veldverlichting 6 masten, 12 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 346 m2  1,2x0,8 betonplaat - goed 
- Renovatieadvies: 2026 

Omschrijving: Het veld is in 2014 aangelegd door CSC. De opbouw van het veld be-
staat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is 
wedstrijdverlichting aanwezig. Het veld is zowel geschikt voor wedstrijden als voor trai-
ningen. Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld nog voldoet aan de sport-
technische aanlegwaarden. Wel is gebleken dat de infill sinds de aanleg met 4 mm is 
afgenomen. Geadviseerd wordt SBR rubber aan te vullen. 
De veldinrichting wordt als goed tot voldoende beoordeeld. 

Veld 21 voetbal Grassmaster SV Wippolder: 
- Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.490 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1996 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van totaal 80 m, gaas-net ballenvanger - slecht, spoedig ver- 

vangen 
- Veldafrastering: 161 m gaasafrastering - matig, vervangen 
- Dug-outs: niet aanwezig 
- Verharding: tegelrij onder veldafrastering - matig, vervangen 
- Veldverlichting 6 masten, 6 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 1996 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van 55 cm dikte, waarvan de bovenste 16-18 cm is 
verrijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht die nog een gemid-
delde lengte van ca. 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn 
voornamelijk kleilagen aangetroffen. De grasmat is redelijk open gespeeld, maar be-
staat wel uit goede grassen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn matig vlak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers en veldafrastering rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende de-
len en dienen met spoed te worden aangepakt. 
De overige inrichting van het veld is redelijk en dienen aangepast te worden tijdens re-
novatie. 

Veld 21a voetbal miniveld SV Wippolder: 
Grasveld 
Veldafmetingen: driehoekige overhoek 

- Geschatte grasoppervlakte: 2.100 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1996 

Status: matig - voldoende 
- Ontwatering: rechtstreeks op naastgelegen watergang, hoh 4 m 

Beregening: niet aanwezig 
Ballenvangers: 65 m gaas-net ballenvangers - slecht, vervangen 
Veldafrastering: 65 m gaas met staaldraden - slecht, vervangen 

- Veldverlichting 2 masten, 2 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 
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Omschrijving: Het veld is in 1996 aangelegd als een verhoogde overhoek met trai-
ningsdoeleinden. Waarschijnlijk is de hoogte het gevoig van een restant grond bij aan-
leg die men kwijt moest. 
De opbouw van het veld bestaat uit een zanderige toplaag met een dikte van ca. 50 cm 
met daaronder kleilagen. De grasmat bestaat uit matige grassoorten met veel onkrui-
den en een dikke viltlaag. Gezien het huidige matige gebruik hoeft dat niet direct tot 
problemen te leiden. 
De ballenvangers en veldafrastering rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende de-
len en dienen met spoed te worden aangepakt. 

Veld 22 bijveld voetbal SV Wippolder: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1996 
- Status: matig 
- Ontwatering: samengesteld hoh 5 m 
- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: totaal 200 m deels gaas-net ballenvangers - matig tot onvoldoende, 

vervangen bij veldrenovatie 
Veldafrastering: 216 m gaasafrastering - matig tot onvoldoende, vervangen bij veld-
renovatie 
Dug-outs: metselwerk - slecht, onbetrouwbaar metselwerk, verwijderen 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1996 aangelegd. De opbouw van het veld bestaat uit een 
zandige toplaag van ca. 60 cm met daaronder kleilagen. De grasmat is matig, zacht en 
met veel vilt. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is matig vlak met veel speelschade. 
De ballenvangers en veldafrastering rond dit veld zijn matig en dienen bij renovatie te 
worden vervangen. De dug-outs zijn van onbetrouwbaar metselwerk. Geadviseerd 
wordt de dug-outs te verwijderen of te vervangen. 

2.2.3 	Sportpark Biesland 
Op dit sportpark zijn de volgende verenigingen gevestigd: 
- 	Rugbyclub Delft: 1 grasveld 26; 

Korfbalvereniging Excelsior: 2 kunstgrasvelden 27 en 27a; 
Korfbalvereniging DKC: 1 kunstgrasveld 28; 
Korfbalvereniging DES: 2 kunstgrasvelden 29 en 29a. 

De velden 27, 28 en 29 zijn in 2016 gerenoveerd en niet meegenomen in het rapport 
"Kwaliteitsinspectie sportvelden". Deze velden zijn in het kader van de opdracht voor 
het opstellen van het beheerplan niet geInventariseerd. Om toch rekening te houden 
met de kosten in de DOP en de MIP is uitgegaan van de raming die is opgesteld ten 
behoeve van veld 40. Naar aanleiding van overleg met de gemeente en het KNKV ad-
viseren wij rekening te houden met vervanging van deze velden in 2026. 
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Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven., 

Figuur 3 Sportpark Biesland 

Algemeen: De velden zijn in redelijke staat van onderhoud, maar er zijn verbeterpun-
ten to halen die in hoofdstuk 3 worden behandeld. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in bijlage I weergegeven. 

Veld 26 rugbyveld RC Delft: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: ca. 140 x 79 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 18.450 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening aanwezig 
- Ballenvangers: totaal 130 m net ballenvanger - voldoende tot goed 
- Veldafrastering: 50 m. leunbuis met reclameborden; 85 m dubbelstaafmat hekwerk - 

voldoende. 
- Veldverlichting: 10 masten; 12 armaturen - voldoende 
- Dug-outs: hout - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 
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Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 50 cm, met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is een storende laag op 10-12 cm -maaiveld 
aangetroffen. De kleur van het veld is matig tot voldoende. Het veld is matig vlak met 
veel speelschade. 
De ballenvangers zijn van goede en de veldafrastering is van voldoende kwaliteit. 
De aanwezige reclameborden behoeven wat aandacht. 
Op het veld is trainingsverlichting aanwezig. Overige inrichting is van een redelijke 
kwaliteit. In verband met de dikke viltlaag in combinatie met de storende laag is geko-
zen voor toplaagrenovatie in 2017. 

Veld 27a kunstgras korfbalveld Excelsior: 
- Kunstgrasveld zand ingestrooid 
- Veldafmetingen: 50 x 50 m, uitlopend in een hoek 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.420 m2  
- Aanlegjaar: 2011 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruiksnorm, voldoet niet aan de maatvoering 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Veldafrastering: 42 m leunbuis - voldoende 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2026 

Omschrijving: Het veld is in 2011 aangelegd door AH Vrij. Er ligt een zand ingestrooi-
de kunstgrasmat. Waarschijnlijk door eenzijdig vegen van het kunstgras is er plooivor-
ming ontstaan. Hierdoor gaat de kunstgrasmat ook plaatselijk over de opsluitband. 

Veld 29a korfbalveld korfbalvereniging DES: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: L-vormig ca. 100/32 x 36/71 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 4.720 m2  

Aanleg-/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig 

Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Beregening aanwezig 
Veldverlichting: 2 masten; 2 armaturen - voldoende 
Dug-outs: hout - voldoende 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 25 cm met daaronder kleilagen. De gras-
mat is matig, zacht en met veel vilt. De kleur van het veld is matig tot voldoende. Naar 
het zich laat aanzien, wordt dit veld minimaal gebruik. 
Op het veld is veldverlichting aanwezig. Verder zijn geen inrichtingsmaterialen aanwe-
zig. Vanwege de matige toplaag met graszode is een toplaagrenovatie gelijktijdig met 
het rugbyveld in 2017 voorgesteld. 
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2.2.4 	Sportpark Kruithuisweg 
Dit sportpark bestaat uit twee delen. 

Ten westen van de Mekelweg is de honk- en softbalvereniging Blue Birds met honk-
balveld 38 en softbalveld 39 gevestigd. 

Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 4 Sportpark Kruithuisweg, honk- en softbal Blue Birds 

Algemeen: De velden dienen op korte termijn to worden gerenoveerd. De halfverhar-
ding functioneert niet naar behoren en de velden voldoen niet aan de afmetingen. 

Onderstaand een korte weergave van de honk- en softbalvelden. Een uitgebreide 
inventarisatie is in bijiage I aanwezig. 

Veld 38 honkbalveld Blue Birds: 
- Grasveld met halfverharding 
- Veldafmetingen: volgens de oude afmetingen met een verreveld van 98 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.750 m2  
- Geschatte oppervlakte halfverharding: 2.200 m2 
- Aanleg-/renovatiejaar: 1990/ 2002 (halfverharding) 
- Status: matig tot onvoldoende 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Backstop honkbal: 2 stuks 1 senioren (ca. 36 m) en een junioren (ca. 25 m) - matig 
- Veldafrastering: 156 m. leunhek met gaas - matig 
- Verreveldafrastering: 164 m, 3-5 m hoog - matig 
- Dug-outs: aanwezig met hekwerk ervoor - matig tot voldoende 
- Verharding: onder hekwerk. 
- Renovatieadvies: renovatie 2018 

Omschrijving: Het veld voldoet volgens de bond niet aan de officiele maatvoering. 
Hiervoor is, volgens opgave, dispensatie aanwezig. 
Het veld is in 1990 voor het Iaatst gerenoveerd; in 2002 is de halfverharding gereno-
veerd (toplaagrenovatie). De opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van 
25-50 cm met daaronder kleilagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is 
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een storende laag op 10 cm -maaiveld aangetroffen. De kleur van het veld is voldoen-
de. Het veld is matig vlak met veel speelschade. 
De halfverharding stond tijdens de inspectie onder water. Het toplaagmateriaal is ver-
sleten. Zie ook de laboratoriumuitslag van een mengmonster van de toplaag in 
bijlage II. 
De hekwerken rond dit veld zijn van een matige kwaliteit. Het gaas is versleten en ver-
toont scherpe delen. De dug-outs zijn van voldoende kwaliteit. De verharding dient ver-
vangen te worden. 
Geadviseerd wordt het totale veld te renoveren en daarbij, indien inpasbaar, ook de 
veldafmetingen aan te passen zodat deze weer voldoen aan de normen van de 
KNBSB. 

Veld 39 softbalveld Blue Birds: 
Grasveld met halfverharding 
Veldafmetingen: volgens de oude afmetingen met een verreveld van 60 m 

- Geschatte grasoppervlakte: 2.450 m2  
- Geschatte oppervlakte halfverharding: 1.400 m2 
- Aanleg-/renovatiejaar: 1990/ 2002 (halfverharding) 
- Status: matig tot onvoldoende 

Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Beregening: aanwezig 

- Backstop softbal: 1 stuks (ca. 28 m) - matig 
- Veldafrastering: 100 m, leunhek met gaas - matig 

Verreveldafrastering: 98 m gaas, 1,5 m hoog - matig 
Dug-outs: metselwerk met hekwerk ervoor - matig 

- Verharding: onder hekwerk. 
Renovatieadvies: renovatie 2018 

Omschrijving: Het veld voldoet volgens de bond niet aan de officiele maatvoering. 
Hiervoor is, volgens opgave, dispensatie aanwezig. 
Het veld is in 1990 voor het laatst gerenoveerd en in 2002 is de halfverharding gereno-
veerd (toplaagrenovatie). De opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van 
20-45 cm met daaronder kleilagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is 
een storende laag op 10 cm -maaiveld aangetroffen. De kleur van het veld is voldoen-
de. Het veld is matig vlak met veel speelschade. 
De halfverharding stond tijdens de inspectie onder water. Het toplaagmateriaal is ver-
sleten. Zie ook de laboratoriumuitslag van een mengmonster van de toplaag in 
bijlage II. 
De hekwerken rond dit veld zijn van matige kwaliteit. Het gaas is versleten en vertoont 
scherpe delen. Ook de dug-outs zijn van een matige kwaliteit. De verharding dient ver-
vangen te worden. 
Geadviseerd wordt het totale veld te renoveren en daarbij ook de veldafmetingen aan 
te passen zodat deze weer voldoen aan de normen van de KNBSB. 

Ten oosten van de Mekelweg is de korfbalvereniging Fortuna Tempus met 2 kunstgras 
korfbalvelden (velden 40 en 41) en 1 gras korfbalveld, veld 42 gevestigd. 
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Op onderstaande schets is de ligging van de velden weergegeven. 

Algemeen: De kunstgrasvelden dienen op kort termijn te worden gerenoveerd, want 
deze zijn versleten. De inzet van veld 42 is matig. Renovatie wordt niet direct aanbevo-
len tot dat dit veld meer wordt gebruikt. 

Onderstaand een korte weergave van de korfbalvelden. Een uitgebreide inventarisatie 
is aanwezig in bijlage I. 

Veld 40 korfbalveld Fortuna: 
- Kunstgrasveld zand ingestrooid 
- Veldafmetingen: 60 x 30 m, uitlopend in een hoek 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.176 m2  

Aanlegjaar: 1998 
Status: matig, voldoet aan de gebruiksnorm, kunstgrasmat is versleten 
Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 

- Veldafrastering: 196 m leunbuis - matig tot voldoende 
Dug-outs: staalconstructie met staalplaat - matig 
Veldverlichting 4 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 aangelegd met een kunstgrasmat van Edel Grass. 
Er ligt een zand ingestrooide kunstgrasmat. De ovalen zijn een keer vervangen. De 
kunstgrasmat is versleten en aan vervanging toe. De afmetingen van korfbalvelden zijn 
recent door de bond aangepast. Hier wordt geen rekening mee gehouden in dit 
rapport. De veldafrastering, veldinventaris en verhardingen rond het veld dienen bij de 
renovatie meegenomen te worden. 
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Veld 41 kunstgras korfbalveld Fortuna: 
Kunstgrasveld zand ingestrooid, dit veld wordt ook gebruikt voor tennis (4 banen) 
Veldafmetingen: 60 x 30 m uitlopend in een hoek 

- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.176 m2  
Aanlegjaar: 1998 

- Status: matig, voldoet aan de gebruiksnorm, kunstgrasmat is versleten 
Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Ballenvanger: 196 m gordijn-net ballenvanger boven veldafrastering - slecht 
Veldafrastering: 196 m leunbuis - matig tot voldoende 

- Veldverlichting 4 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 aangelegd met een zand ingestrooide kunstgrasmat 
van Edel Grass. 
Rond de korflocaties is 1 m2  kunstgras vervangen met een afwijkende mat. De kunst-
grasmat is versleten en aan vervanging toe. De afmetingen van korfbalvelden zijn re-
cent door de bond aangepast. Hier wordt geen rekening mee gehouden in dit rapport. 
De veldafrastering, veldinventaris en verhardingen rond het veld dienen bij de renova-
tie meegenomen to worden. 

Veld 42 korfbalveld Fortuna: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: rechthoekig veld van ca. 92 x 50 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 4.600 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig 
- Ontwatering: rechtstreeks hoh 4 m 
- Beregening: niet aanwezig 
- Veldverlichting: 2 masten; 2 armaturen - voldoende tot matig (armaturen) 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van 30-35 cm met daaronder kleilagen. De gras-
mat is matig, erg zacht en met veel vilt. De kleur van het veld is matig tot voldoende. Er 
zijn veel slechte grassen en onkruiden aanwezig. Naar het zich laat aanzien wordt dit 
veld minimaal gebruikt. Op het veld is veldverlichting aanwezig. Verder zijn geen inrich-
tingsmaterialen aanwezig. Vanwege de matige toplaag en graszode is een toplaagre-
novatie gelijktijdig met de kunstgrasvelden in 2017 voorgesteld. 

2.2.5 	Sportpark Kerkpolder 
Op dit sportpark zijn de volgende voetbalverenigingen gevestigd: 
- 	D.S.V. Fullspeed: 1 kunstgrasveld 47, 1 kunstgras miniveld 47a en 1 grasveld 48; 
- 	D.V.V. Delft: 2 grasvelden 49 en 50, 1 Grassmasterveld 50, 1 beachvolleybalveld 

50a en 1 zandkunstgrasveld 51a met 4 tennisbanen. 

(T.b.v. veld 50a geldt dat de kosten voor onderhoud van de vereniging zijn. De ge-
meente is wel verantwoordelijk voor het aanvullen van het zand). 
(Per 1 juli 2017 wordt de exploitatie van veld 51a beeindigd. Dit veld is derhalve niet 
opgenomen in dit beheerplan). 
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In onderstaande figuur is de ligging van de velden weergegeven. 

Figuur 6 Sportpark Kerkpolder 
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Algemeen: De velden verkeren in een redelijke staat van onderhoud. De verbeterpun-
ten voor de velden zijn meegenomen in hoofdstuk 3. Hekwerken rond met name de 
oudere velden laten soms te wensen over. Met name rond het beachvolleybalveld 
moeten belangrijke verbeterpunten worden doorgevoerd i.v.m. de veiligheid. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in te zien in bijlage I. 

Veld 47 voetbal hoofdveld D.S.V. Fullspeed: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 105 x 69 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 8.701 m2  
- Aanlegjaar: 2008 
- Status: voldoende, voldoet aan de gebruiksnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 70 m - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 340 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: aluminium constructie met polycarbonaat beplating - voldoende 
- Veldverlichting 6 masten, 10 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: 114 m2  veegtegel met opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2008 aangelegd door CSC. Er ligt een kunstgrasmat met 
vezels met een lengte van ca. 60 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is 
zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. Uit de sporttechnische metingen 
blijkt dat het veld nog voldoet aan de sporttechnische waarden. De vezels van de 
kunstgrasmat liggen plat. 

Veld 47a voetbal miniveld D.S.V. Fullspeed: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 55 x 45 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 2.891 m2  
- Aanlegjaar: 2010, in 2011 is de kunstgrasmat vervangen 
- Status: matig tot voldoende, voldoet niet aan de gebruiksnorm, infillhoogte aanpas- 

sen 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 70 m - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 120 m leunafrastering met gaas of dubbelstaafmat - voldoende 
- Dug-outs: niet aanwezig 
- Veldverlichting 4 masten, 4 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: opsluitband - voldoende 
- Renovatieadvies: 2020 

Omschrijving: Het veld is in 2011 aangelegd door AH Vrij. Er ligt een kunstgrasmat 
met vezels met een lengte van ca. 55 mm. Op dit veld is trainingsverlichting aanwezig. 
Uit de sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische 
waarden. Het veld is te hard en er is onvoldoende infill aanwezig. Geadviseerd wordt 
de infill aan te vullen. 

Veld 48 voetbal bijveld D.S.V. Fullspeed: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.250 m2  
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- Aanleg-/renovatiejaar: 2007. In 2008 is een nieuw drainagesysteem (samengesteld) 
aangelegd 

- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: rechtstreeks lozend op aangrenzende watergang, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 25 m, netballenvangers met schoren - voldoende 
- Ballenvangers: 2 stuks van ca. 28 m gaasballenvangers opgesteld in de hoeken van 

het veld - matig, doel van deze ballenvangers is onbekend. 
- Dug-outs: metselwerk - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 6 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 2007/2008 voor het laatst gerenoveerd (constructie). De 
opbouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 20 tot 50 cm met daaron-
der klei/veenlagen. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is matig vlak met veel speelschade. Ge-
zien de dikke viltlaag wordt affrezen van de grastoplaag als extra bewerking geadvi-
seerd. 

Veld 49 voetbal hoofdveld W Delft: 
- Grasveld 

Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
Aanleg-/renovatiejaar: 1998 
Status: matig tot voldoende 

- Ontwatering: rechtstreeks lozend op aangrenzende watergang, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 30 m dubbelstaafmat-net ballenvanger - voldoende 
- Ballenvangers: 1 stuks van 25 m netballenvanger met schoren - matig tot voldoende 

Veldafrastering: 360 m leunbuis met gaas - matig tot voldoende 
Dug-outs: aluminium met polycarbonaat plaat - voldoende 
Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 8 armaturen - voldoende 

- Renovatieadvies: constructierenovatie 2018 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 45 tot 60 cm met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is matig. Het veld is matig vlak met veel speelschade. De veld-
inrichting is over het algemeen matig. Geadviseerd wordt het totale veld inclusief inrich-
ting en omliggende verharding (niet opgenomen) in 2018 to renoveren. 

Veld 50 voetbal Grassmaster W Delft: 
Grasveld versterkt met kunstgrasvezels 
Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte grasoppervlakte: 7.420 m2  
Aanleg-/renovatiejaar: 1998 
Status: voldoende 

- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
Beregening: aanwezig 
Ballenvangers: 2 stuks van 60 m gaas-net ballenvangers - slecht 
Verharding: tegelrij onder ballenvangers - matig 

- Veldverlichting 6 masten, 6 armaturen - voldoende 
Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2025 
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Omschrijving: Het veld is in 1998 aangelegd als Grassmasterveld. De opbouw van 
het veld bestaat uit een zandlaag van 45 cm dik waarvan de bovenste 16-18 cm is ver-
rijkt met compost. Hierin is ook de kunstgrasvezel aangebracht die nog een gerniddel-
de lengte van 200 mm heeft en aan de bovenzijde is gekroesd. Hieronder zijn voorna-
melijk kleilagen aangetroffen. De grasmat is redelijk opengespeeld, maar bestaat wel 
uit goede grassen. 
De kleur van het veld is matig, de doelgebieden zijn matig viak en er is relatief veel 
speelschade aangetroffen. 
De ballenvangers rond dit veld zijn gevaarlijk i.v.m. uitstekende delen en dienen met 
spoed te worden aangepakt. 

Veld 50a Beachvolleybalveld: 
- Beachvolleybalveld 
- Veldafmetingen (totaal): 44 x 11 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 440 m2  
- Aanlegjaar: 1998 
- Status: matig, matig, sterk vervuild met organisch materiaal en kruiden, ongelijk. 
- Ontwatering: onbekend 
- Veldverlichting 2 masten, 2 armaturen - voldoende 
- Verharding binnen veld: alleen opsluitband met rubberen kop - voldoende 
- Renovatieadvies: 2016 schoonmaken en aanvullen zand, aanpassen hekwerk 

Omschrijving: Het veld is in 1998 aangelegd. De opsluiting bestaat uit een betonband 
met een rubberkop. Het veld is sterk vervuild met organisch materiaal en onkruiden. 
Het veld ligt tegen de terreinafrastering. Deze afrastering is in slechte conditie en is te-
yens te dicht op het veld gesitueerd. 
Geadviseerd wordt de onvolkomenheden direct aan te pakken. 

Veld 51 voetbal bijveld VV Delft: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.420 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1998 
- Status: matig 
- Ontwatering: rechtstreeks lozend op aangrenzende watergang, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 25 m gaas-net ballenvanger - matig tot onvoldoende 
- Ballenvangers: 1 stuks van 65 m dubbelstaafmat ballenvanger van 3 m hoog, zijde 

tennisbanen - voldoende; voor tennis niet toegestaan. 
- Veldafrastering: 142 m leunbuis met gaas - matig tot voldoende 
- Verharding: onder hekwerk - matig 
- Dug-outs: aluminium met polycarbonaat plaat - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 6 masten, 8 armaturen - voldoende tot matig 
- Renovatieadvies: constructierenovatie 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1998 voor het Iaatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 30 tot 40 cm met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. In de uiterste hoek is de toplaag `dor, zeer 
slecht waterdoorlatend. 
De kleur van het veld is matig. Het veld is matig vlak met veel speelschade. 
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De veldinrichting is over het algemeen matig. Uit advies van de leveran- 
cier/onderhoudsbedrijf blijkt dat de masten op korte termijn dienen te worden geschil-
derd. 
Geadviseerd wordt het totale veld inclusief inrichting in 2017 te renoveren. 

2.2.6 	Sportpark Tanthof 
Op het complex zijn de volgende verenigingen gevestigd: 
- 	Voetbalvereniging Vitesse Delft: 1 gras hoofdveld 61 en 1 kunstgrasveld 62; 
- 	Voetbalvereniging v.v. SEP: 1 gras hoofdveld 63 en 1 kunstgrasveld 65; 
- 	Voetbalvereniging KFC '71: 1 gras hoofdveld 64 en 1 kunstgrasveld 66. 

In onderstaande figuur is de ligging van de velden weergegeven. 

Algemeen: De velden zijn in een redelijke staat van onderhoud. De verbeterpunten 
voor de velden zijn meegenomen in hoofdstuk 3. 

Onderstaand een korte weergave van de diverse velden. Een uitgebreide inventarisatie 
is in bijlage I weergegeven. 

Veld 61 voetbal hoofdveld Vitesse Delft: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 105 x 69 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 8.701 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1992/ 2005 
- Status: matig tot voldoende 
- Ontwatering: samengesteld, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 2 stuks van 35 m net ballenvanger - matig 
- Veldafrastering: 380 m leunbuis met reclameborden - voldoende 
- 	Dug-outs: opgenomen in tribune - voldoende 
- Veldverlichting: wedstrijdverlichting 8 masten, 24 armaturen - voldoende 
- Renovatieadvies: constructierenovatie 2019 
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Omschrijving: Het veld is in 2005 voor het laatst gerenoveerd. De opbouw van het 
veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 23 tot 50 cm met daaronder kleilagen. De 
grasmat is matig, zacht en met veel vilt. 
De kleur van het veld is matig. Het veld is matig vlak met veel speelschade. De veld-
inrichting is over het algemeen voldoende met enkele onvolkomenheden. Geadviseerd 
wordt het totale veld inclusief inrichting en omliggende verharding (niet opgenomen) in 
2019 te renoveren. 

Veld 62 voetbal bijveld Vitesse Delft: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1992 als zand ingestrooid kunstgrasveld. 2005 ombouw naar 

rubberinfill kunstgrasveld 
- Status: matig tot voldoende, voldoet niet aan de gebruiksnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 205 m matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 155 m leunafrastering met dubbelstaafmat - matig tot voldoende 
- Dug-outs: gemetseld - voldoende 
- Veldverlichting 8 masten, 8 armaturen- voldoende 
- Verharding binnen veld: klinker onder hekwerk met opsluitband - matig tot voldoen- 

de 
Renovatieadvies: 2017 

Omschrijving: Het veld is in 1992 aangelegd als zand ingestrooid kunstgrasveld. In 
2005 is het veld omgebouwd tot rubber ingestrooid kunstgrasveld. Het veld is destijds 
omgebouwd door Grontmij. De opbouw van het veld bestaat uit een kunstgrasmat van 
vezels met een lengte van ca. 45 mm. Op dit veld is verlichting aanwezig. Het veld is 
zowel geschikt voor wedstrijden als voor trainingen. Uit de sporttechnische metingen 
blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische waarden. De vezels van de 
kunstgrasmat zijn versleten. Het veld is te hard. Het veld is al erg zwart. Bijbrengen van 
rubber om de schokabsorptie te verbeteren is daardoor niet meer mogelijk. 
Het hekwerk vertoont wat kleine gebreken. Wat betreft het ballenvangernet wordt aan-
bevolen reparaties te laten uitvoeren. Bij renovatie kunnen de netten worden vervan-
gen, stekeinden van de dubbelstaafmat worden verwijderd en het hekwerk weer wor-
den rechtgesteld. 

Veld 63 voetbal hoofdveld SEP: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1992/ 2006 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvangers: 1 stuks van 20 m net ballenvanger - matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 360 m leunbuis met reclameborden - voldoende 
- Dug-outs: aluminium constructie met polycarbonaat plaat - voldoende 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2022 

Omschrijving: Het veld is in 2006 voor het laatst gerenoveerd (incl. drainage). De op-
bouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 24 tot 35 cm met kleilagen 
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daaronder. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is een storende laag waar-
genomen. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is stevig, wel met veel speelschade. De 
veldinrichting is over het algemeen voldoende met enkele onvolkomenheden. Geadvi-
seerd wordt het veld inclusief inrichting en omliggende verharding (niet opgenomen) in 
2022 te renoveren (toplaagrenovatie). 

Veld 64 voetbal bijveld: 
- Grasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte grasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanleg-/renovatiejaar: 1992/ 2007 
- Status: voldoende 
- Ontwatering: samengesteld, hoh 4 m 
- Beregening: aanwezig 
- Ballenvanger: 1 stuks van 20 m net ballenvanger - matig tot voldoende 
- Ballenvanger: 1 stuks van 105 m net ballenvanger - voldoende 
- Veldafrastering: 360 m leunbuis met deels reclameborden - matig tot voldoende 
- Dug-outs: metseiwerk - matig 
- Renovatieadvies: toplaagrenovatie 2023 

Omschrijving: Het veld is in 2007 voor het laatst gerenoveerd (incl. drainage). De op-
bouw van het veld bestaat uit een zandige toplaag van ca. 22 tot 35 cm met kleiiagen 
daaronder. De grasmat is matig, zacht en met veel vilt. Er is een storende Iaag waar-
genomen. 
De kleur van het veld is voldoende. Het veld is stevig, wel met veel speelschade. De 
veldinrichting is over het algemeen matig tot voldoende met enkele onvolkomenheden. 
Geadviseerd wordt het veld inclusief inrichting en omliggende verharding (niet opge-
nomen) in 2023 te renoveren (toplaagrenovatie). 

Veld 65 voetbal bijveld: 
Kunstgrasveld 
Veldafmetingen: 100 x 64 m 
Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
Aanlegjaar: 2005 
Status: matig tot voldoende, voldoet niet de gebruiksnorm 

- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 160 m matig tot voldoende 

Veldafrastering: 200 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
Veldverlichting 6 masten, 8 armaturen- voldoende 

- Verharding binnen veld: klinker onder hekwerk met opsluitband - matig 
Renovatieadvies: 2017 

Omschrijving: Het veld is in 2005 aangelegd door Grontmij. De opbouw van het veld 
bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 45 mm. Op dit veld is 
verlichting aanwezig. Het veld is geschikt voor zowel wedstrijden als trainingen. Uit de 
sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische waar-
den. De vezels van de kunstgrasmat zijn versleten. Het veld is te hard. Het veld is al 
erg zwart. Bijbrengen van rubber om de schokabsorptie te verbeteren, is daardoor niet 
meer mogelijk. 
Het hekwerk vertoont wat kleine gebreken die bij renovatie kunnen worden aangepakt. 
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Veld 66 voetbal bijveld: 
- Kunstgrasveld 
- Veldafmetingen: 100 x 64 m 
- Geschatte kunstgrasoppervlakte: 7.776 m2  
- Aanlegjaar: 2005 
- Status: matig tot voldoende, voldoet niet de gebruiksnorm 
- Ontwatering: samengesteld hoh 4 m 
- Ballenvangers: 160 m matig tot voldoende 
- Veldafrastering: 204 m leunafrastering met dubbelstaafmat - voldoende 
- Veldverlichting 6 masten, 8 armaturen- voldoende 
- Verharding binnen veld: klinker onder hekwerk met opsluitband - matig 
- Renovatieadvies: 2017 

Omschrijving: Het veld is in 2005 aangelegd door Grontmij. De opbouw van het veld 
bestaat uit een kunstgrasmat van vezels met een lengte van ca. 45 mm. Op dit veld is 
verlichting aanwezig. Het veld is geschikt voor zowel wedstrijden als trainingen. Uit de 
sporttechnische metingen blijkt dat het veld niet voldoet aan de sporttechnische wear-
den. De vezels van de kunstgrasmat zijn versleten. Het veld is te hard. Het veld is al 
erg zwart. Bijbrengen van rubber om de schokabsorptie te verbeteren, is daardoor niet 
meer mogelijk. 
Het hekwerk vertoont wat kleine gebreken die bij renovatie kunnen worden aangepakt. 
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3 	Dagelijks OnderhoudsPlan (DOP) 
3.1 Inleiding 

Bij het opstellen van het Dagelijks OnderhoudsPlan is uitgegaan van de in para-
graaf 3.3 opgestelde uitgangspunten. Hierin is aangegeven met welke frequentie en 
door wie de onderhoudsmaatregelen uitgevoerd dienen te voeren voor het in stand 
houden van goede en veilige sportparken. 

Dit Dagelijks OnderhoudsPlan is opgesteld om de wijze van beheer op de sportparken 
vast te leggen. Daarnaast worden de hiervoor benodigde financiele middelen inzichte-
Iijk gemaakt. De kosten van begeleiding en toezicht zijn in de onderhoudsbegroting (bij-
lage IV) meegenomen. 

3.2 Algemeen 

Om de kwaliteit van de sportvelden op peil te houden, is voortdurend onderhoud nood-
zakelijk. De mate van onderhoud is afhankelijk van de kwaliteit en het gebruik van een 
veld. Om inzicht te krijgen in de verschillende soorten velden, zijn de verschillende type 
velden met hun bijbehorende functie en onderhoudsmaatregelen hieronder beschre-
ven. 

3.2.1 	Grasvelden (wedstrijdvelden) 
Onder wedstrijdvelden (voetbal) verstaan we die grasvelden die voornamelijk voor 
wedstrijden gebruikt worden. Het aantal speeluren voor een gras voetbalveld is uit het 
oogpunt van kwaliteitsbeheersing aan een maximum gebonden. Bij het aantal speel-
uren wordt uitgegaan van bespeling door een seniorenteam. Het toelaatbare gebruik in 
speeluren verdeeld over het hele seizoen van een wedstrijdveld is voor voetbal gesteld 
op 250-300 uur. 

Andere grasvelden die in Delft voorkomen zijn korfbalvelden, rugbyveld, honk- en soft-
balvelden en middenterrein atletiekbaan. Voor deze velden kan over het algemeen een 
gelijk onderhoudsniveau als bij voetbal grasvelden worden aangehouden. 

De korfbal grasvelden en het middenterrein van de atletiekbaan worden dermate ex-
tensief gebruikt, dat van overbespeling van deze velden nauwelijks sprake kan zijn. 
Alleen het gedeelte rond de korven zal intensief gebruikt worden. Door de belijning van 
de korfbalvelden regelmatig te verleggen, zal de slijtage van deze velden in de praktijk 
meevallen. 

Voor de honk- en softbalvelden is er naast gras ook sprake van halfverharding. De 
halfverharding wordt bij punt 3.2.4 separaat behandeld. 

De standaard gras wedstrijdvelden kennen, naast een maximum aantal speeluren, ook 
gebruiksbeperkingen ten opzichte van de volgende klimatologische omstandigheden: 
- neerslag groter dan 3 mm/2 uur; 
- neerslag groter dan 10 mm/12 uur; 
- vorst; 
- opdooi. 
Uiteraard dient vakkundig en met gezond verstand een veld beoordeeld (gekeurd) te 
worden alvorens een veld te bespelen. 
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Een voetbalvereniging beschouwt vaak het hoofdveld als het paradepaardje van de 
vereniging en dit veld wordt dan ook overwegend gespaard en slechts bespeeld door 
enkele teams. Juist het sparen van een grasveld kan negatieve gevolgen hebben voor 
de kwaliteit (invasie van slechte grassen, vervilting en vervetting). Daardoor moet dan 
tijdens het onderhoud weer corrigerend opgetreden worden. Een correcte, regelmatige 
belasting van de speelvelden is in principe een belangrijke onderhoudsmaatregel die, 
in samenhang met de overige toegesneden onderhoudsmaatregelen, de kwaliteit van 
de velden en daarmee het speelgenot bepaalt. Om deze reden zijn wedstrijdvelden in 
het najaar en het voorjaar, m.n. de zijstroken, ook geschikt voor trainingen. 

3.2.2 	Grassmastervelden (WeTra= Wedstrijd Trainingsvelden) 
Trainingsvelden zijn wellicht de belangrijkste velden op een sportpark. Deze velden 
worden vrijwel dagelijks gebruikt onder de meest uiteenlopende weersomstandighe-
den, zelfs wanneer dit eigenlijk onverantwoord is, bijvoorbeeld tijdens opdooi. 
Evenals bij wedstrijdvelden is een trainingsgrasveld gebonden aan een maximum aan-
tal trainingsuren. Gemiddeld kan voor een trainingsveld, uit het oogpunt van kwaliteits-
beheersing, uitgegaan worden van maximaal 600 trainingsuren per speelseizoen. Bij 
Grassmastervelden wordt een bespeling van 800 uur voor wedstrijden en trainingen 
aangehouden. 

Geadviseerd wordt om onder extreme omstandigheden de trainingen aan te passen en 
de velden op zulke momenten te ontzien. Als leidraad kan worden aangehouden dat de 
velden niet bespeeld mogen worden bij de volgende omstandigheden: 
- 	neersiag groter dan 10 mm/2 uur; 
- neersiag groter dan 20 mm/12 uur; 
- opdooi. 
Schade die onder dergelijke omstandigheden optreedt, zal veelal voor een langere pe-
riode een negatieve invloed op de bespeelbaarheid van het veld hebben. Uiteraard 
dient vakkundig en met gezond verstand een veld beoordeeld (gekeurd) te worden al-
vorens een veld te bespelen. 

Grassmastervelden dienen zoveel mogelijk over de gehele oppervlakte gelijkmatig te 
worden gebruikt. Hierdoor zal de schade aan de grasmat uniform zijn, terwiji er geen 
sprake zal zijn van enorme overbelasting op geringe oppervlakten. 

Het is van belang om het grootonderhoud van de WeTravelden zo vroeg mogelijk in 
het jaar uit te voeren. Door de zomertijd kunnen na 1 april de trainingen over het alge-
meen zonder kunstlicht worden afgewerkt, zodat gebruik gemaakt kan worden van de 
zijstroken van de wedstrijdvelden. In deze periode is er weer herstel van de grasmat 
mogelijk, zodat de schade over het algemeen beperkt zal blijven. Door het grootonder-
houd zo vroeg mogelijk uit te voeren, wordt de periode van herstel verlengd. Eventueel 
kan ook het begin van de training op de zijstroken van wedstrijdvelden worden uitge-
voerd. 

In onderstaande tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor gras- en 
Grassmastervelden weergegeven, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het 
werkzaamheden. Daarbij zijn de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aanna-
mes. 
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45 
	 X 

X 

--I--  - 
uitvoeren bemestingsplan extensief bespeelde velden 	 2 	 i 	X ....._. . 	, 

i bijsturen 	bemesting 	 1 	 X . 	• 	. 	....... 	• 	,  
3 	SPEELKLAAR MAKEN / HERSTEL NA GEBRUIK 

	

a
, 	! Lopruimen zwerfvuil, papierprikken, vuilnisbakken le en 	 52 	' 	X  

-1---- —r-- , uitzetten velden en eerste belijning na renovatie en grootonderhoud 	 : 	1 

c 	belijnen velden 	 36 	X 
d i speelschade herstellen/uitvullen oneffenheden (doelen, hoekvlaggen e.d.) 	 36 	1 	X 
e 	beluchttng / handmatig_p_Ekken, licht verschralen van intensief bespeelde plekken 	: _. 8 .... L _ ...... ... L 	x .... , 

BELUCHTEN VELD buiten grootonderhoud 

prikrollen / snijden_ 

diepbeluchten 	vertidrain/schudfrees 

• WIEDEGGENNERTICUTEREN/AFVOEREN GRAS EN BLAD buiten grootonderhoud. 

wiedeggen speel- en grassportveldenOubbele bewerkingl 	 3 	: X 
' wiedeggen Grassmastervelden 	 20 x 

vegen na wiedeggen grassportvelden 	 3 	.-- X 
vegen na wiedeggen Grassmastervelden 

verwijderen bladafval velden incl. opruimen 

6 ; SLEPEN VELDEN 

a 	. egaliserend slepen van velden 

ROLLEN VELDEN 

a 	: rollen velden na vorstperiode 

8 . ONKRUIDBESTRIJDING GRASVELDEN 

onkruidbestrijding grasvelden waar nodig 

9 ; BESTRIJDING VAN ZIEKTEN EN PLAGEN 

8 	mollenbestrijding/ ratten / konijnenbestrijding 

b 	bestrijding ziekten en plagen 

10 BEREGENEN 

a 	, beregenen grasvelden 	 7 

b 	beregenen WeTra-/trainingsvelden 	 10 	 X 

c 	inspectie werking beregeningsinstallatie incl. reparatie/ vervangen sproeiers 
	

5 

d 	onderhoud beregeningsinstallatie 
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MAAIEN  GRASVELDEN 

maaien wedstrijdvelden  

maaien Grassmastervelden 

91as vegen, incl. afvoer en storten 

bijmaaien veldranden en langs hekwerken en obstakels (doelen) 

maaien overhoeken 

afsteken graskanten 

BEMESTEN VELDEN 

uitvoering  bemestingsplan intensief bespeelde velden 
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atatuittaigraienGriairnastery 

ee 

GROOT  ONDERHOUD/NAJAARSONDERHOUD SPEELVELDEN (WAAR NODIG)r_ 

doelen verwijderen en terugplaatsen i 	2 ______ 
bewerken met fieldtopmaker Grassmastervelden 	 ! 	0,5 	 i 	X 

-7  
C 	bewerken fieldtopmaker grasvelden 	 I 	0,25 	; 
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2 f X 
; 

1 i X 

1 ! ..5 X 
1 X 

1 ! X 

1 X 

1 X 

1 1 ....5 X ; 

2_ 
0_,3.34  i X 

d verticuteren en vegengrasvelden 
dressen van uitgespeelde plekken/ doelgebieden 	 ; 

vertidraineren met holle pennen 

g 	egaliseren met behoud van tonrondte . 

h doorzaaien vredo 3,5 cm 	 i 

i 	bezanden grassportveld±20-40 m3) 	 1 

diepbeluchten/ vertidrain/ schudfrees sportvelden 	 ..__1_ 
12 DRAINAGE 

controle, eventuele reparatie + schoonmaken eindbuizen 

; doorspuiten drainage 	 1 
, 17 i VERLICHTING 

bezanden Grassmasterveld (10-15 m3)  

a 	controle veld-een parkverlichting 	 4 	, 	X 	i 

	

—a 	 -÷ 
I 
 

b 	onderhoud veldverlichting 	 1  	1 	__i_  

, 18 j HEKWERKEN EN BALLENVANGERS 

onderhoud ballenvanws 	 2 	 X 

onderhoud veldafrastering met poorten 
	

2  	 X 

c 	onderhoud 	reclameborden 	 2 
	

X 

20 VERHARDINGEN 

	

--T-
i 	

-- 	. 
schoonhouden verhardingen (zwerfafval en organisch materiaal, kruidengroei) 	 3 	

1 	
X 

herstellen elementenverharding (plaatselijk herstraten) 

	

1 	
1 

t 	, 	
X 

c 	j schoonmaken putten en kolken 	 I 	1   

21 PARKMEUBILAIR 

, a 	onderhoud vaste doelen, schoonhouden, klein herstelwerk 	 2 	i 	X . 	---i 
b  onderhoud doelnetten 	 ! 	10 	X 

c  onderhoud dug-outs 	 2 	; 

d ; onderhoud losse doelen 	 , 

	

. 	4  

' onderhoud overige veldinrichting 	 2 

In bijlage III wordt een omschrijving van de diverse onderhoudsmaatregelen gegeven. 

3.2.3 	Bemesting gras- en WeTravelden 
Een speciaal onderdeel van de opdracht voor kwaliteitsinspectie van de Delftse sport-
velden is het opstellen van een bemestingsadvies. T.b.v. dit onderzoek zijn monsters 
van de gras- en WeTravelden gestoken en aangeleverd bij en onderzocht door BLGG 
Eurofins Agro Laboratories te Wageningen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn 
bijgesloten in bijiage II van dit rapport. Per veld is aan de resultaten een advies ver-
bonden. 
Bij de keuze van de meststoffen wordt geadviseerd rekening te houden met viltafbre-
kende meststoffen i.p.v. viltversterkende meststoffen. Hierbij wordt geadviseerd met 
gecoate langwerkende meststoffen te gaan werken. Voor intensief bespeelde velden 
komt dat neer op 4x strooien per jaar. De eerste strooibeurt is in het vroege voorjaar na 
het bereiken van de temperatuursom. De tweede bemestingsbeurt met Fosfor rijke 
meststof bij grootonderhoud in mei-juni. De derde strooibeurt in juli-augustus en een 
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winterbemesting in oktober (kali meststof) waarbij de plant wordt afgehard voor de win-
terperiode. 
Voor extensief bespeelde velden zoals middenterrein van de atletiekbaan of de honk-
en softbalvelden kan volstaan worden met langwerkende meststof van 6-9 maanden. 
Indien gewenst kan dan nog een winterbemesting worden meegegeven. 

3.2.4 	Kunstgrasvelden: 
De huidige kunstgras voetbalvelden bestaan uit een met zand en rubber ingestrooide 
kunstgrasmat met een poollengte van ca. 60 mm. Deze velden zijn ter vervanging van 
zowel (wedstrijd)trainings- als wedstrijdvelden. Met andere woorden: men kan zowel 
wedstrijden spelen als trainen op dergelijke velden. Deze velden zijn vrijwel onder alle 
omstandigheden bespeelbaar. Uitzonderingen zijn tijdens extreme vorst, extreme re-
gen en tijdens sneeuwval. Ook in de periode van opdooi is het niet toegestaan kunst-
grasvelden te gebruiken. 
I.v.m. de inzetbaarheid van kunstgrasvelden wordt over het algemeen uitgegaan van 
betreding van 1.200 tot 1.500 uur op jaarbasis. 

Daarnaast zijn er ook kunstgras korfbalvelden en tennisbanen in Delft aanwezig. Deze 
velden zijn zand ingestrooide velden met een poollengte van ca. 20 tot 24 mm. De 
bruikbaarheid en het onderhoud van dergelijke velden zijn vergelijkbaar met die van de 
voetbalvelden. De verschillen bij onderhoud zijn met name de frequenties die voortko-
men uit de frequentie van het gebruik van de velden. Decompacteren is een onder-
houdsmaatregel die vaak bij de rubberingestrooide velden frequent noodzakelijk is. 

Onderhoud van de kunstqrasvelden  
Kunstgrasvelden dienen wekelijks geInspecteerd te worden op beschadigingen. Bij 
constatering daarvan dient men deze vakkundig te (laten) herstellen. 

Zwerfafval als glas, blik e.d. kan beschadiging van de kunstgrasmat veroorzaken. 
Daarom dient dagelijks het veldoppervlak en de directe omgeving schoongemaakt te 
worden. Ook moet organische vervuiling als bladafval e.d. zoveel mogelijk worden te-
gengegaan. Regelmatig schoonmaken van de kunstgrasvelden is van groot belang. 

Om vervuiling door het schoeisel van de gebruikers tegen te gaan, is het belangrijk dat 
er schoonloopmatten/roosters bij de ingangen van het veld aanwezig zijn of borstels, 
zodat schoenen schoongemaakt kunnen worden. Een schone omgeving en verharde 
paden naar de velden kunnen er al voor zorgen dat het schoeisel schoon is en vervui-
ling wordt tegengegaan. 

Als gevolg van vocht en/of schaduwwerking kan er algengroei in de kunstgrasmat op-
treden. Ook onkruidgroei in de randen van een kunstgrasveld is mogelijk. Ook deze 
vervuiling moet worden tegengegaan, zo nodig door bestrijding met voor dit Joel ge-
schikte en toegestane middelen. 

Om de invulling (zand en/of rubber) zoveel mogelijk verdeeld over het veld aanwezig te 
laten zijn, is regelmatig onderhoud d.m.v. slepen noodzakelijk. Om de kunstgrasmat de 
sporttechnische kwaliteiten te laten behouden, is regelmatig decompacteren van de 
invulling (rubber of zand) noodzakelijk. Indien noodzakelijk, zal zand en/of rubber moe-
ten worden bijgevuld. 
In onderstaande tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor kunstgras-
velden opgenomen, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. Daarbij 
zijn de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aannames. 
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ffm.L.LE etneente • 
14 ! KUNSTGRASVELD 

" inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld  

inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties 	 '26 I 	X 

bestrijding (handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld 	 12 	i 	I X 
I-- 	 --; 

d 	; bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld 	 ; t 	3 	I 	I 	X 

schoonhouden voor borstelen of decompacteren 	
"1--
1 	52 	1 

 
i 	X .-+ 

schoonhouden voor bespeling van het kunstgrasveld incl. zwerfvuil 	 1 	52 	I 	X 	
l''' 

1 
- 

;_h 	' slepen  kunstgras met harde driehoeksbezem 	 i____ 26 	; X 

I 	_ decompacteren kunstwasveld met speciale wiedegcombinatie 	12 	I 	 X 

Lnavullen infill, rubber  of zand, kleine hoeveelheden 

k 	navullen infill, rubber of zand 
i —  
I 	diepreiniging kunstgrasmat 	 2 	, 	 1 	X __,__ 	 
m 	reparatie beschadigingen door specialist 	 ; 	1 	I 	 X 

12 DRAINAGE 
1--- 	— , 

controle, eventuele reparatie + schoonmaken eindbuizen 	 . 	2 	, .__I 	X  
b 	doorspuiten drainage   ; 	0,334 	I 	; 	X . 

	

;„ 	6 	')( 	X 

	

1 	 1-  
i 	! 

.- 
18 HEKWERKEN EN BALLENVANGERS 	 1 

• , 
onderhoud ballenvangers 	

-1
, 	2.—.__ 1 	 X 

onderhoud veldafrastering met poorten 	 , 	` 	X 

	

, 	' 
onderhoud reclameborden 	 2 	X 

20 VERHARDINGEN 

schoonhouden verhardingen (pNerfafval en organisch 	 X 	X 

herstellen elementenverharding (plaatselijk herstrateni 	 1 	 X 

	

—r 	 
schoonmaken putten en kolken 	 1 	 X 

21 PARKMEUBILAIR 

a; onderhoud vaste doelen, schoonhouden, klein herstelwerk 	 2 	X 

10 	I 	X 

c 	onderhoud dug-outs  	 2 	X 

d 	onderhoud losse doelen 	 4 	! 	X 

e 	onderhoud overige veldinrichting 	 2 	X 

In bijlage III wordt ook verder ingegaan op de diverse onderhoudsbewerkingen voor kunstgras-
velden. 

3.2.5 	Halfverharding (honk- en softbalvelden) 
Op sportpark Kruithuisweg Iigt een honkbalveld en een softbalveld. Ook deze velden 
hebben onderhoud nodig om goed inzetbaar te blijven voor uitoefening van de sport. 

Aan het begin van het jaar dient het versleten halfverhardingsmateriaal (BaroTop) te 
worden afgeschraapt en verwijderd. Daarna dient de toplaag Iosgemaakt en geegali-
seerd en weer aangedrukt te worden, waarna er een vers Iaagje BaroTop(enkele mm) 
aangebracht moet worden. Hierna egaliseren en aanrollen. 
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losmaken en egaliseren van de toplaag in het voorjaar 

afstrooien met toplaagmateriaal, egaliseren en rollen in voorjaar 	 1 
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Gedurende het speeljaar dient het oppervlak schoon, vlak en stabiel te worden gehou-
den. Met schoonhouden wordt naast het verwijderen van zwerfvuil en organisch vuil 
ook het verwijderen van kruiden, mossen en algen bedoeld. Naast handmatig verwijde-
ren, kunnen ook (biologische) bestrijdingsmiddelen worden ingezet. 
Vlak houden door dagelijks terugharken van weggespeeld materiaal in combinatie met 
slepen en bezemen (waarmee ook het opperviak voldoende ruw wordt gehouden). 
Daarnaast is voor het vlak en stabiel houden van de halfverharding beregening onont-
beerlijk. 

In de volgende tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor halfverhardin-
gen opgenomen, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. Daarbij zijn 
de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aannames. 

egaliseren, slepen met bezem / sleepnet na bespeling 	 26 
--r— - 

uitvullen met toplaagmateriaal,egaliseren en rollen tijdens seizoen 	 i 	26 	X . 	, 

 

beregenen / nat maken halfverharding 	 20 

chemische onkruidbestrijding halfverharding / randen 2 
opruimen zwerfvuil, papierprikken, vuilnisbakken legen 	 52 ., . 	. 
schoonhouden veld, bladvuil ad. ruimen 	 i 	26 

f 

g 

h 

   

3.2.6 	Beachvolleybalveld 
Op het sportpark Kerkpolder is een beachvolleybalveld aanwezig. Ook dit veld heeft 
onderhoud nodig. Dat bestaat voornamelijk uit het schoon en vlak houden van het 
zand. Los organisch materiaal kan worden verwijderd met een bladhark of bladblazer. 
Vlak houden kan door harken of machinaal slepen. 

Periodiek de overgangen naar de omgeving schoonhouden van onkruiden door hand-
matig verwijderen of eventueel bestrijden met bestrijdingsmiddel. Ook algen en mos-
sen moeten bestreden worden. 

Eenmaal per jaar schoonmaken van het zandoppervlak door zeven van het bovenste 
laagje zand. Hierdoor zullen alle ongewenste steentjes, takjes e.d. verwijderd worden. 
Dit is ook het moment om zand dat eventueel verdwenen is door wind, onderhoud en 
gebruik, aan te vullen. 

In onderstaande tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor het beach-
volleybalveld opgenomen, inclusief de frequentie per jaar en verdeling van het werk. 
Daarbij zijn de kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' aannames. 
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16 ONDERHOUD BEACHVOLLEYBALVELD 

aopruimen zwerfafval, papier prikken 	 I  	52 

b 	I schoonhouden veld, bladvuil e.d.  opruimen 	 1 	12 	i 	X 

c 	; onkruidbestrijding veldranden 	 i . 	7 	 X 	i 
egaliseren zandoppervlak 
	

26 	i 	X 	1 

e i zand aanvullen 	 _L 	1 	! 	X 

3.2.7 	Verhardingen, groenvoorzieningen en overige inrichtingselementen 
Naast de sportvelden zijn er op de sportparken ook verhardingen, groenvoorzieningen 
en overige inrichtingselementen aanwezig. 

Het onderhoudsniveau dat binnen de gemeente Delft voor het onderhoud van de ver-
hardingen en groenvoorzieningen wordt aangehouden betreft kwaliteitsniveau C zoals 
omschreven in de "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013". Ook de verhardingen en 
groenvoorzieningen op de sportparken dienen conform dit kwaliteitsniveau to worden 
onderhouden. 

In onderstaande tabel zijn de standaard onderhoudswerkzaamheden voor de verhar-
dingen, groenvoorzieningen en overige inrichtingselementen opgenomen, inclusief de 
gewenste kwaliteit, de frequentie per jaar en verdeling van het werk. Daarbij zijn de 
kruisjes bij 'verantwoordelijk voor uitvoering' opgenomen. 

IftgogLEN 

onkopkipucfcgonis 
maaien gazon (vlak) 

maaien gazon (talud) 

gazon ontdoen van blad 

bijmaaien obstakel (1 obstakel per 3 are gazon) 

afsteken graskanten (10% van oppervlakte gazon) 

uitmaaien afrastering enkelzijdig 
uitmaaien afrastering dubbelzijdig 
opruimen zwerfvuipap!5e4rprikken,,  

a ! maaien en ruimen ruw gras (vlak) 
b • maaien en ruimen ruw gras (talud) 
c 	bijmaaien obstakel (1 obstakel per 3 are ruw gras) 
d ' afsteken graskanten (10% van oppervlakte ruw gras) 
e opruimen zwerfvuil, papierprikken 

a 	maaien en ruimen talud watergang 
b 	bijmaaien obstakel (1 obstakel per 3 are talud watergang) 
c 	uitmaaien en afvoeren nat gedeelte van watergang 
d opruimen zwerfvuil, papierprikken  

vereniging 

Kwaliteitsniveau C 

Kwaliteitsniveau C 

Kwaliteitsniveau C 

Kwaliteitsniveau C 

Kwaliteitsniveau C 

Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau _C 	X 

Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 	X 

Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
	

X 

eitjit voor.  

gemeerit* 

d 
e 

f 

g 

X 

X 
X 
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Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 

0,33 
1 

Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 

X 
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••••, 
Qordelijkvpor ' 

j gemeente 

X onderhoud pornpen en gemalen 
op 	diepte houden sloten (uitbaggeren 
'74w 	 •. 
y prKR, 
controle veld- en parkverlichting 
onderhoud parkverlichting 	volgens contract 

'"Irr"777•!-'' 

a 	onderhoud terreinafscheiding 
onderhoud  toegangspoorten 

- !ONitiERHOWYSIERHEES*ERC 

a 	onkruidbeheersing sierheesters 
b 	snoeien sierplantsoen 
c 	snoeien rand beplantingsvak 
d opruimen zwerfvuil, papierprikken 
e onderhoud losse plantenbakken en potten 

Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 

• f 	onderhoud sierheesters rondom kantine 	 Kwaliteitsniveau C 
'777737.7-77.7-",7.717,-'77:417•77S7-"rs'7,77'..7. V77 	 '":' 	'4,T7•7737. 777' -777777-7,7:,„7 17  Aga 

• a 	onkruidbeheersing bodembedekkers 	 Kwaliteitsniveau C 	 X 
b 	knippen van bodembedekkers 	 Kwaliteitsniveau C 
c 	snoeien rand beplantingsvak 	 Kwaliteitsniveau C 

...d i opruimenzwerfvuii papierprikken 	 ' 	Kwaliteitsniveau C 	. 	X 

• .,••••••••• 	•-• • 	 •  • - 	• '• 	• 	• 	• 	 • 

	

b 	dunnen beplanting 

	

c 	snoeien rand beplantingsvak 

	

d 	opruimen zwerfvuil, papierprikken 

	

19:5•i 	• ,OtillARROLID:.001dEN.:.";.:-: ,i: • ..• 	 • •?;• 
a ! controle bomen/ vervangen boompalen 
b ; snoeien in solitaire bomen 

	

c 	knotten solitaire bomen 

	

d 	vormsnoei solitaire bOmen 

	

.7 -77.-!-7.7.6',7,7,1,'7",4S7.77M7G-77.,T.:. 	••?:•!-- 

a • herstellen stormschade 
-.:••••-•.777137=74 	 7'7 
• yEft.INPEN*POSK,A. rterr011)- 

	

a 	opruimen zwerfvuil, - papierprikken, vuilnisbakken legen 

	

b 	schoonhouden verhardingen 
c ! onkruidbestrijding elementverharding 

	

d 	onderhoud/herstel asfaltverharding 
e onderhoud klinkerverharding/ herstraten (mat. gemeente) 

	

f 	onderhoud tegelverharding/ herstraten (mat. gemeente) 

	

g 	onderhoud grasbetontegels/ herstraten (mat. gemeente) 

h doorspuiten rioolleiding 
i : schoonmaken putten en kolken 

	

j 	onderhoud parkeerterrein 

	

k 	onderhoud terras bij kantine 

	

I 	onderhoud verharding aangelegd en in eigendom van de vereni- 
ging 

• a 	onkruidbeheersing haagvoet 
b 	knippen van hagen tot 1,50 m hoog 
c 	knippen van hagen hoger dan 1,50 m 

' 	Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 	• 
Kwaliteitsniveau C 

d 	opruimen zwerfvuil, papiegikken 	 Kwaliteitsniveau C 	. 	X 

.2:114  . -9NDER491111-094F.!*0.0gN !*.i.',6:::!,:':P-..-.1.:! ......:.::;?!-?:•J!-T,Li4.1-.A.4211...;.„!.:.:.-..f ,LL:.;;;:::,...:,--‘:::,..:,..24:: 12,121t2.Wa.' :J_,,. -----r-' 
a , uitmaaien rand beplantingsvak 	 I 	Kwaliteitsniveau C 	 1 

i 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
KwaliteitsniveauCj  

Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C 
Kwaliteitsniveau C - 	- 	!,;•••7-. 

X 
X 
X 
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legen papierbakken/ vuilnisbakken 	 Kwaliteitsniveau C 
onderhoud papierbakken/ vuilnisbakken 
onderhoud speeltoestellen 	 1 
onderhoud overige inventaris (banken, tafels, fietsenrekken enz.) 	 1 
onderhoud bruggen 	 1 	 i 	 X 

3.3 	Uitgangspunten dagelijks beheer en onderhoud 

Bij de sportvelden zijn alle verhardingen en de bij het veld behorende inrichting bin-
nen de veldafrastering opgenomen. De overige elementen zijn opgenomen onder 
het sportpark. 
Bij aanwezigheid van een Iichtinstallatie bij een sportveld is deze genoemd. De kwa-
liteit van de lichtmasten en elektrische installaties is niet opgenomen in de veldin-
spectie. In het kader van de veiligheid van deze installaties wordt aanbevolen deze 
wel te laten beoordelen. Ook de sporttechnische kwaliteit van de installaties is niet 
beoordeeld. Hiervoor zullen separate Iichtmetingen moeten worden uitgevoerd. 
B.A.S. kan, indien gewenst, wel de Iicht- en elektrische installaties laten beoordelen 
op de genoemde facetten. 

- Bij aanwezigheid van een orientatieverlichting op een sportpark is deze genoemd. 
De kwaliteit van de lichtmasten en elektrische installaties is niet opgenomen in de 
inspectie. In het kader van de veiligheid van deze installaties wordt aanbevolen de-
ze net als bij de veldverlichting wel te laten beoordelen. 

- Onderhoud van banken, vlaggenmasten, scoreborden, fietsenrekken e.d. elementen 
dient te worden uitgevoerd door en zijn de verantwoording van de vereniging. 

3.4 	Aanbevelingen i.v.m. achterstallig onderhoud 

Tijdens het inventariseren van de sportparken en de sportvelden is een goed beeld 
verkregen van de huidige status van de sportvelden en van het beheer en onderhoud 
ervan. 

Om de kwaliteit van de sportvelden op niveau te houden en ervoor te zorgen dat de 
velden gedurende de afschrijvingstermijn van goede kwaliteit blijven, zijn per veld spe-
cifieke aanbevelingen gedaan voor het beheer. 

Indien er extra kosten gemaakt dienen te worden om de kwaliteit weer op niveau te 
krijgen en deze kosten niet zijn opgenomen in de kosten voor het dagelijks beheer, dan 
zijn deze apart vermeld (par. 3.5 kostenbeheer) 

Bij het beoordelen van de kwaliteit van de sportvelden zijn er ook een aantal algemene 
constateringen gedaan. Deze constateringen komen bij ieder veld terug. Deze consta-
teringen en daarbij behorende aanbevelingen staan in de paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 
beschreven. In paragraaf 3.4.3 is per veld een overzicht van de werkzaamheden weer-
gegeven. 

M.b.t. het beheer van de overige verhardingen, groenvoorzieningen en inrichtingsele-
menten zijn er geen extra kosten opgenomen. Er is vanuit gegaan dat het genoemde 
kwaliteitsniveau binnen het beheer kan worden gehandhaafd. 
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3.4.1 	Gras- en WeTravelden 
Bij het beoordelen van de kwaliteit van de grasvelden is geconstateerd dat bij de wed-
strijdvelden veelal sprake is van veel viltvorming. Vilt is niet verteerd organisch materi-
aal (oud maaisel e.d.). Een te dikke viltlaag functioneert als een spons en kan daardoor 
ongewenst lang water vasthouden en zacht aanvoelen. Daardoor ontstaat gemakkelijk 
speelschade. 
Daarnaast zal het vilt in een droge periode uitdrogen en heeft het een negatieve in-
vloed op het uitstoelen van de grasmat tot gevolg. Bij doorzaai van een dergelijk veld 
zal het graszaad of de jonge grasplant gemakkelijk verdrogen, waardoor deze bewer-
king niet het gewenste effect geeft. 
Het onderhoud moet zich er dus meer op richten om vorming van vilt tegen te gaan, 
door meer te verticuteren en te vegen. 

Ook in de keuze van meststoffen dient er rekening gehouden te worden met betere 
vertering van organische delen. Meer beluchten van de toplaag (prikrollen/snijden) is 
een goede bewerking om de vertering van het organisch materiaal te versnellen. Ook 
regelmatig inzetten van de wiedeg in combinatie met vegen zal de toplaag verbeteren. 

De meeste van bovengenoemde werkzaamheden (incl. kosten) zijn opgenomen in de 
onderhoudsramingen (bijlage IV). Hiervoor hoeft dus geen extra budget te worden vrij-
gemaakt. Een specifieke omschrijving van genoemde werkzaamheden is weergegeven 
in bijlage III 'Algemene informatie beheer en onderhoud sportterreinen'. 

Voor een aantal velden is het gewenst in het eerste jaar speciale maatregelen te ne-
men om de viltlaag naar een gewenste dikte terug te dringen. Deze werkzaamheden 
zijn separaat benoemd en in de onderhoudsbegroting weergegeven (bijlage IV en de 
tabel bij paragraaf 3.5). 

Als gevolg van bespeling onder te natte omstandigheden, is op een aantal velden ver-
dichting van de toplaag waargenomen. Als er minder vilt op een veld aanwezig is, zal 
ook die verdichting verminderen. Daarnaast is het aan te bevelen de velden met re-
gelmaat te beluchten (toplaagbeluchting) en minimaal tweemaal per jaar te beluchten 
met een vertidrain en/of schudfrees. Deze werkzaamheden behoren bij het normaal 
dagelijks onderhoud. 

Als hiervoor extra bewerkingen gewenst zijn, zijn deze separaat geraamd en benoemd 
in de onderhoudsbegroting weergegeven (bijlage IV en de tabel bij paragraaf 3.5). 

	

3.4.2 	Kunstgrasvelden 
Bij de kunstgrasvelden is geconstateerd dat de laagdikte van het infillmateriaal op de 
intensief gebruikte delen (middenstip, penaltystippen, doelgebieden) dunner is dan op 
de rest van het veld. Om onnodige slijtage van de vezel te voorkomen, dient het infill-
materiaal op deze plaatsen regelmatig te worden aangevuld of de verdeling over het 
totale veld moet worden verbeterd. 
Om onkruiden- en algengroei te voorkomen, dient het veld schoon te worden gehou-
den en regelmatig te worden geborsteld en gewiedegd. Indien er dan toch nog onkrui-
den en/of algen in de kunstgrasmat groeien, dan dienen deze bestreden te worden. 

De kosten voor bovengenoemde handelingen zijn opgenomen in de onderhoudsramin-
gen (bijlage IV). Hiervoor hoeft dus geen extra budget te worden vrijgemaakt. 
Een specifieke omschrijving van de genoemde werkzaamheden is weergegeven in bij-
lage III 'Algemene informatie beheer en onderhoud sportterreinen'. 
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Als extra bewerkingen gewenst zijn, zijn deze separaat geraamd en genoemd in de 
onderhoudsbegroting (bijlage IV en de tabel bij paragraaf 3.5). Om nog beter inzicht in 
de stand van zaken van de kunstgrasvelden te verkrijgen, is het aan te bevelen terug-
kerend onderzoek te doen naar de sporttechnische waarden van de kunstgrasvelden. 

3.4.3 	Achterstallig werk per veld 
In onderstaande tabel worden de velden met werkzaamheden die aanbevolen worden 
op korte termijn uit te voeren, weergegeven. In bijlage IV zijn de kosten hiervoor ge-
raamd. De kosten zijn ook opgenomen in de volgende paragraaf 'kostenbeheer'. 

Herstellen of vervangen ballenvangers. 
Rechtstellen van doelen. 

'Nioryooden.oatienvarigere..+: aehorehgen,.ver 
. 	 ' 	• • 

Herttellen of vervangen ballenvangers + aanbrengen verhar-
ding onder ballenvangers. Rechtstellen doelen. 

:,.11erefellery -Overve.0-0011,:tietteriyahgere.::*Oer.orok 
ding onder ballenuangers 
Herstellen ballenvangers. 
Herstellen tit.Vieria:iiieffti:01100yarmers'.+,*.nteengert 

40g.6170er.ballObtaribeeOisg0:6.4%10,11.0.0400tkiT 
Herstellen of vervangen ballenvangers + aanbrengen verhar- 
ding onder ballenvangers. Rechtstellen doeleh. 
Herstellen of vervangen ballenvangers + aanbrengen verhar- 
ding`gnder ballenvangers. Rechtstellen doelen;:',"-:w 	; ;. w 
Herstellen ballenvangers. Herstraten tegelwerk. 

,•-AfireZe.r.(giaehrAtii**.kLI*eiek0:010dt,i1002tie-est400;.  
i06/0n000;tiame00000.y,di.,:got#06g000kpatokioiroeti 
batlenvangers::Rebhtstellen doelen 
Herstel leunhekwerk. 

Herstellen/vervangen ballenvangers & veldafrastering incl. 
aanbrengen verharding onder hekwerk. Rechtstellen doelen. 
14erttellen of vervangen van ball6nvangerS4rivelaafrattering 

aanbrengen, van 	hekwerk. Controleren, 
eindbutzert.slraihage+ buplaatsen peel. 	' ' • 	-; • -; 
Herstellen ballenvangers & leunhekwerk.Rechtstellen doelen. 

Affrezen grasmat sportveld, extra beluchten. 
Herttelleh.of vervangen VaRbellenv,anbers.e4,veldefratterkg •  

aertbrefigehArah.yerherdthg onder h000rk;: 
Schoonmaken, egaliseren en aanvullen met zand. 
Vervangen en verplaatsen afrastering bij beachveld. 

Affrezen grasmat sportveld, extra beluchten. 
Herstellen ballenvangernetten. Rechtstellen doelen. 
Extra belt:10ton veld. 
Herstellen ballenvangemetten. ReChtstellen doeleh. 
Extra beluchten veld. 
Herstellen ballenvangernetten. Rechtstellen doelen. 
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3.5 Kosten beheer 

Om to kunnen bepalen wat het beheer en onderhoud van de sportparken gaat kosten, 
is, op basis van de hierboven beschreven verdeling van het onderhoud, per sportveld 
een onderhoudsraming per jaar opgesteld. Daarnaast is voor het onderhoud van de 
overige verhardingen, groenvoorzieningen en inrichtingselementen op de sportparken 
per sportpark een onderhoudsraming per jaar opgesteld. Indien achterstallig onder-
houd bij de inspecties geconstateerd is, is dit separaat in de ramingen van de sportvel-
den opgenomen. 

Het totaal van de ramingen voor het onderhoud van de sportvelden is hieronder weer-

gegeven. De bedragen zijn inclusief arbeid, tractie en voorbereiding, begeleiding en 

toezicht (12%) en exclusief BTW. Gedetailleerde informatie staat in bijiage IV. 

Totaal S s ort ark BrasserkacteX 
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4 	Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 

4.1 Kader 

Een MIP moet inzicht geven in de benodigde kosten voor het renoveren of vervangen 
van de sportvoorzieningen en de overige inrichtingselementen op de sportparken. Aan 
de hand van de vastgestelde kwaliteit tijdens de inventarisatie/nulmeting is per element 
een vervangings- of renovatiemoment vastgesteld. Aan alle elementen zijn renovatie-
of vervangingsbedragen gekoppeld. Deze zijn verwerkt in een schematisch overzicht 
per sportpark. Daarnaast is er een totaaloverzicht gemaakt. Het overzicht per sportveld 
en het totaaloverzicht zijn weergegeven in de MIP (bijlage V). In de MIP zijn eenheids-
prijzen opgenomen die zijn ontstaan op basis van onze jarenlange ervaring met beheer 
en onderhoud van sportterreinen en onze kennis van de marktprijzen. 
Ook een investeringsplan dient jaarlijks aangepast te worden. Wijzigingen in beleid, 
gewijzigd gebruik en mogelijk beschikbare budgetten kunnen van invloed zijn op de 
ingeschatte renovatie- of vervangingsjaren. 
De frequentie van het gebruik van de sportvelden is hierbij een belangrijke factor. Fre-
quenter gebruik (door bijvoorbeeld groei van een vereniging) van een sportveld kan 
leiden tot vervroegde renovatie of vervanging van het veld of tot vervanging/renovatie 
van de inrichtingselementen. Ook beheer en onderhoud van de sportcomplexen is van 
invloed op 'de houdbaarheid'. Matig tot slecht beheer leidt tot vervroegde afschrijving. 

De MIP dient als leidraad gebruikt te worden en gaat uit van het uitvoeren van beheer 
volgens de beheerkwaliteit zoals deze in hoofdstuk 3 is omschreven en bij een normaal 
gebruik van de sportaccommodaties. 
Achterstallig onderhoud is omschreven in paragraaf 3.4 van voorgaand hoofdstuk. Als 
achterstallig onderhoud leidt tot (vervroegde) renovatie of vervanging, dan zijn deze 
kosten meegenomen in de MIP. 

Vervanging en renovatie moeten een functioneel nut dienen en niet worden toegepast 
omdat het geld er nu eenmaal voor beschikbaar is. Middels jaarlijks inschatten van de 
kwaliteit en updaten van de MIP zullen er altijd actuele gegevens beschikbaar zijn. 

Bij renovaties en/of vervangingen van sportvelden en/of hun inrichting dient een gede-
gen plan/bestek opgesteld te worden. Door middel van een aanbesteding bij minstens 
drie gerenommeerde bedrijven dient hiervoor een prijs te worden opgevraagd. Een 
goede voorbereiding, maar ook begeleiding en directievoering tijdens de uitvoering van 
het werk, is voor een goed eindresultaat van belang. 

4.2 Afschrijvingen 

De frequentie van gebruik en het beheer en onderhoud van een sportveld heeft invloed 
op de levensduur van het veld, maar zeker ook op de inrichtingselementen (hekwer-
ken, dug-outs, doelen, etc.). Kunstgrasvelden worden altijd meer gebruikt dan de gras-
velden. De slijtage van de inrichtingselementen is hierdoor groter. Er is daarom onder-
scheid gemaakt in de afschrijvingstermijnen van de omliggende inrichtingselementen 
t.o.v. die bij de grasvelden. 

Hieronder worden de afschrijvingstermijnen en de eenheidsprijzen weergegeven 
waarmee rekening is gehouden in de MIP. De opgenomen kosten zijn inclusief voorbe-
reiding en begeleiding van de uitvoering en exclusief de omzetbelasting. 
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excl. B.T.M. 

     

,..Sproelers 

  

   

Pomp met autornaat 15 	stuk 	16.240,00 

30 Y :' veld 	'45.680,00 

15 	veld 	3.920,00 

  

cornpleet met sproeters 

  

Aanpassingen bll toplaagrenovatie 

Hekwerken: 

;1%eldafrastering vervangen 

Balfenvangers 4•m vervanging 
. 

Ballenvangers 5 m vervangifig 

Terreinafrastering 

TegeinafraSteling (poort bij renovatie) 

TerTnafral.stering(looppoort vervangen) 

errelnafiastering,  (werkpoort vervangen) 

Veldafrastering by renovatie veld 

ngerS4,m bij renovatie veld 

allenvangers 5 m bij renovatie veld 

\fa 	chti ng : 

;Masten en kabels.Klasse. Iii verlichting 

asten .en. kabe/s K/asse verlichting 

rrnaturen 

roenvoorzierungen: 

Gaza 
c • 
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• Gerniddelde 
(normaal aangehouden) 

	
Eenheid 

afschrilvingstenyilja-in jaren  

• Kosten/ 
• eenheid in € 

excl. B.T.W. 

Een verduidelijking van de eenheidbedragen is weergegeven in bijiage VI. 

4.3 	Kosten Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 

In bijiage V wordt per sportpark een overzicht gegeven van de elementen, de hoeveel-
heden, het gewenste investeringsjaar en investeringsbedrag. Hieronder staat een 
overzicht van de kosten uit de MIP: totaal per jaar per accommodatie. Het prijspeil van 
de genoemde bedragen is 2016. 

2017' ' 
. 	- 

 

2018 

 

2019 

 

.2020 

 

• 2021 

 

2022 

 

2023.  
2025 

      

2029 

                

EMI 

9.576 208.165 • 53.448 301.174 54.680 98.692 77.710 

179.565 12.096 601.610 

88.920 

334.607 

9.504 28.820 

109,336-! .165.176 

314.893 

283.299 • 311.641 

284.861 321.464 

348.971 

334.621 ;ff. 281.664 
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.f.frOTAAL 

N.B.. De bedragen zijn in euro's, exclusief B.T.W. In de totaaltellingen kan een afrondingsver-
schil van € 1,- voorkomen, omdat de achterliggende cijfers achter de komma doorrekenen. 
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5 	Buitensport AccommodatiePlan 

In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten en kosten voor het dagelijks beheer en onder-
houd behandeld. In hoofdstuk 4 is ingegaan op de herinvesteringen die noodzakelijk 
zijn als een element niet op de gewenste kwaliteit te houden is door dagelijks onder-
houd 
In dit hoofdstuk kijken we naar de huidige capaciteit van de accommodaties en verge-
lijken deze met de behoefte van de verenigingen. In de conclusies worden de knelpun-
ten weergegeven. Bij aanbevelingen worden mogelijke oplossingen voor de knelpunten 
weergegeven. 
In paragraaf 5.2 is het buitensport accommodatieplan opgesteld waarin de uitgangs-
punten voor een duurzaam beheer naar de toekomst wordt weergeven. 

5.1 Capaciteitsberekeningen 

5.1.1 Voetbal 
Om het aantal voetbalvelden zo goed mogelijk of te stemmen op de benodigde speel-
en/of trainingscapaciteit, is de behoefte aan sportvelden bepaald aan de hand van de 
elftallen van de vereniging. Om de sportvelden ook in de toekomst afgestemd te hou-
den op de mogelijke groei van de vereniging, is het wenselijk om die groei ook in de 
komende jaren in te schatten en te volgen. 

Wij onderscheiden: 
- De organisatorische mogelijkheden ofwel hoeveel wedstrijden zijn op een dag mo- 

gelijk/hoeveel trainingen zijn er mogelijk. 
- De cultuurtechnische belasting ofwel wat is een verantwoorde bespeling van een 

(gras)veld, waardoor dat veld nog voldoet aan de minimale cultuurtechnische eisen 
van een sportveld. 

Organisatorisch 
Om te bepalen wat de organisatorische capaciteit van een veld is, gaan we uit van de 
volgende uitgangspunten: 

We gaan ervan uit dat op een wedstrijddag de wedstrijden om 8:45 uur aanvangen 
en dat uiterlijk om 16:45 uur de Iaatste wedstrijd is afgelopen. Hierdoor zijn er op 
een wedstrijddag 8 uren inplanbaar voor wedstrijden. Gemiddelde wedstrijdperiode 
is 40 weken. 
De bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd. Voor bijvoorbeeld senioren 
betekent dat 1,5 uur speeltijd + 0,25 uur pauze + 0,25 uur wisseltijd = 2 uur bruto 
speeltijd. 

- 	Er kunnen 2 pupillenwedstrijden tegelijk op den veld plaatsvinden. 
- Wedstrijdplanning: we gaan uit van maximaal 55% tegelijk thuisspelend. 
- Geen onderscheid in de toplaag van velden (gras, WeTra, kunstgras). 
- 	Uitgaande van 5 trainingsdagen van 4,5 uur per dag, + woensdagmiddag 2,5 uur. 

Gemiddelde trainingsduur 36 weken. Totaal 25 uur per week, 900 uur/ jaar. 
Alle teams trainen gemiddeld 2 keer in de week. 

- Senioren en de hogere junioren trainen 1 1/2  uur per keer, lage junioren en hogere 
pupillen 1 I/4 uur per keer, lagere pupillen trainen 1 uur per keer. 
Pupillen trainen met 4 teams op een heel veld, junioren en lagere senioren 2 teams 
per veld. 
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Belasti ngscoefficient 
De cultuurtechnische belasting wordt uitgedrukt in de zgn. SWE (Senioren Wedstrijd 
Eenheid) norm. Middels een omrekeningsfactor worden alle teams omgerekend naar 
seniorenteams: 

Dames en Heren Seniorenteam + veteranen 1 
Dames en Heren Senioren +35 0,7 
Meisjes en Jongens Onder de 19 (was A-junioren) 1 
Meisjes en Jongens Onder de 17 (was B-junioren) 0,75 
Meisjes en Jongens Onder de 15 (was C-junioren) 0,75 
Meisjes en Jongens Onder de 13 (was D-pupillen) 0,50 
Meisjes en Jongens Onder de 11 (was E-pupillen) 0,35 
Jongens Onder de 9 (was F-pupillen) 0,25 
Jongens onder de 7 (was minipupillen) 0,15 
G-voetbal 0,75 

De diverse velden kunnen vanwege hun toplaag en/of specifieke cultuurtechnische op-
bouw een bepaalde hoeveelheid SWE per jaar aan. Onderstaand per type veld de be-
Iastingscoefficient per jaar waarmee gerekend wordt: 

gras-wedstrijdveld 	 250 uur 
gras-trainingsveld 	 600 uur 
gras-jeugdveld(half veld) 	125 uur 
WeTraveld (standaard) 	450 uur 
hybrideveld 	(Grassmaster) 	800 uur 
kunstgrasveld 	 1.200 uur 

Een kunstgrasveld kan bijna onder alle omstandigheden gebruikt worden. Hier wordt 
de capaciteit op 1.200 uur gesteld. Dit to verdelen in 900 trainingsuren en 300 wed-
strijduren. 

In bijlage VIII zijn voor alle verenigingen uit de gemeente Delft het aantal teams en de 
capaciteit nader uitgewerkt in tabelvorm, rekeninghoudend met bovenstaande. In on-
derstaande tabel is de verdeling van de teams van de voetbalverenigingen in Delft 
weergegeven. In de grafiek is grafisch de grote van de verenigingen weergegeven. 
De gemeente Delft heeft besloten dat DFC Delfia in de toekomst geen gebruik meer 
kan maken van sportpark Buitenhof. Hiermee is in onderstaande tabellen met bijbeho-
rende grafieken rekening gehouden. 
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Tabel 1 

2016-2017 
DHC Detft Concordia 

Delft 
DVC Delft SV DHL SV 

Wippolder 
DSV Full 
Speed 

VV Delft DFC Delfia Vitesse 
Delft 

VV SEP 
: 	Totaal 

Heren senioren zaterdag 1 2 4 1 1 0 0 0 6 0 15 
Heren senioren 35+ zaterdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heren veteranen zaterdag 0 0 0 0 0 0 o 0 1 0 
Heren senioren zondag selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heren senioren zondag 5 4 3 4 4 7 7 3 0 4 41 
Heren senioren 35+ zondag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heren veteranen zondag 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 
JO 19 (A-junioren) 2 4 1 1 4 1 0 0 1 2 16 
JO 17 (B-junioren) 3 6 2 0 5 2 0 0 1 3 22 
JO 15 (C-junioren) 5 7 2 3 6 2 2 0 2 4 33 
JO 13 (D-pupillen) 6 9 4 6 6 3 2 0 2 3 41 
JO 11 (E-pupMen) II 13 5 7 7 2 1 0 4 6 56 

• JO 9 (E-pupillen) 7 10 3 8 6 3 2 0 4 6 49 
JO 7 (Minipupillen) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 I 3 

totaal mermen 41 56 24 31 39 22 14 3 21 30 281 

Dames, senioren zaterdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dames, senioren 35. zaterdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Dames, veteranen zaterdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dames, senioren zondag 0 0 0 0 0 I 1 0 0 3 5 
Dames, senioren 35. zondag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dames, veteranen zondag 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 
140 19 (meisjes A-junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.10 17 (meisjes B-junioren) 0 1 0 1 0 0 0 0 

0I 

3 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01 
MO 13 (meisjes D-pup0en) 0 I 0 1 0 1 0 0 0 0 3 
MO 11 (mektes E-pupMen) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

totaal vrouwen 0 2 ' 	0 4 0 3 1 0 0 5 15 

G-voetbal zaterdag 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
totaal G teams 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

totaal voetballende teams • 2 	41........ ....:1$.•....-.-.2:-:- :.• 	!....:'.c,',t,..3.:.:::.... •.•.. : 	'::•;1.:17.7... -..; .•r••,..3 	, ,;.•:::.t-":14- '.-..n.,  :15.- 
procentueel ......1474.  '. 	• J 	. 	' :.....: • AV.',  47416. '.':.:43.4;"':. .,•' • ''' 	:A*...' 	.: •.:.1,11..:' • . • . 	....12W.. 	• ' - • - '100%;,:, 

Organisatorisch zijn in onderstaande tabellen de gegevens weergegeven. Tevens is 
hiervan een grafische weergave gedaan. Bij de berekening van het aantal velden is 
alleen uitgegaan van gras- en kunstgras voetbalvelden. Zand ingestrooide velden zijn 
buiten beschouwing gelaten. 
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Wedstrijdplanning seizoen 

2016-2017 
DHC Delft 

Concordia 

Delft 
DVC Delft SV DHL 

SV 
Wippolder 

DSV Full 

Speed 
W Delft DFC Delfia 

Vitesse 

Delft 
VV SEP Totaal 

beschikbaar 

nodig 

restant 

3,0 

3,1 

3,5 
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2,1 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

2,3 

1,6 

3,0 

0,8 

0,0 

0,4 

3,0 

2,2 

2,5 

2,5 

24 

24 
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Beschikbare/ nodige voetbal wedstrijdvelden 
gemeente Delft seizoen 2016-2017 
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4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

-1,0 

2,0 
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restant 

Beschikbare en nodige trainingsuren op voetbalvelden 

gemeente Delft seizoen 2016-2017 

SV DHL 

4.1 

DSV Full 
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W Delft 
,._..1 

DFC Dein a 
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DHC Delft 	Concordia 	DVC Delft 
Delft 
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Wedstrijdplanning: 

Tabel 2 

Trainingsplanning: 

Tabel 3 
Trainingsplanning seizoen 

2016-2017 
WIC Delft 

Concordia 

Delft 
DVC Delft SV DHL 

SV 

Wippolder 

DSV Full 

Speed 
VV Delft DFC Delfia 

Vitesse 

Delft 
VV SEP Totaal 

bench ikbaar 

nodig 

restant  

2470 

1332 

2800 

1890 

900 

864 

1450 

1031 

1570 

1395 

1170 

981 

550 

693 

0 
162 

1350 

765 

1350 

1274 

13610 

10386 
Saa 43Y..5:M RIAtlit* MAWV 0183 i-40XX,  

De cultuurtechnische belasting van de velden is in onderstaande tabel samengevat en 
wordt daaronder ook grafisch weergegeven. 

Tabel 4 

SINE seizoen 	2016-2017 
DHC Delft 

Concordia 

Delft 
DVC Delft SV DHL 

SV 

Wippolder 

SV 
 

DSV Full 

Speed 
Delft DEC Delfia 

Vitesse 

Delft 
VV SEP Totaal 

beschikbaar 

nodig volgens KNVB 

2970 

2253 

3450 

3121 

1450 

1480 

1650 

1780 

2020 

2310 

1810 

1656 

950 

1227 

0 

286 

2175 

1303 

2050 

2095 

18525 

17511 

restant ....;:.,..-7X.- ,,:.,.§1*.a, - 	, ,r._;,,;-:,:tio.,:,:',:: 	,:,, 44:404.ik.::: iiy.44.7ri,;; .:,,W 1 f --'• '..:2k"...,4.4irAi  ,,r,' 

nodig volgens VNG 

restant 

2088 2893 	1371 1650 	2141 	1535 	1137 	265 	1208 	1942 16228 

'...$114P•5  -- :,,:i...:.-5,:- _:,- z,A,.._c: 	„i -_,Igtgi,,,ire,Iiv.,::."1 	'-.1 	1 c. 	:,!:401.w 	I 	''.',:.: .i:....5 	,O, . 	-,...,. 
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In 2012 heeft de KNVB met medewerking van de Vereniging Sport Gemeenten en 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten een nieuw model ontwikkeld om de behoef-
tebepaling van voetbal sportvelden en kleedkamers to bepalen. Deze rekenmodule 
hebben wij ook ingevuld en in bijlage IX toegevoegd. Vanwege andere uitgangspunten 
is de uitkomst van deze methode dat er meer wedstrijdvelden nodig zijn. De benodigde 
trainingsbehoefte is hoegenaamd gelijk aan hierboven omschreven rekenmethode. 

Conclusies: 
Uit tabel 2 blijkt dat voetbalvereniging Concordia Delft op sportpark Brasserskade 
een tekort heeft aan 2 wedstrijdvelden. Ook DHC Delft, DVC Delft en SV DHL heb- 
ben een beperkt tekort. 
SV Wippolder op sportpark Pauwmolen heeft een beperkt tekort aan wedstrijdvel- 
den. 
W Delft op sportpark Kerkpolder heeft een overschot van 2 voetbalvelden. 

- Uit tabel 3 blijkt dat er in totaal een ruim overschot aan trainingsruimte in Delft aan-
wezig is. Aileen voetbalvereniging W Delft op sportpark Kerkpolder heeft een be-
perkt tekort wat opgevangen wordt door het gebruiken van een gras voetbalveld met 
verlichting voor trainingen. 
Bij DHC Delft en Concordia Delft en SV DHL op Sportpark Brasserskade is zelfs zo-
veel overschot aan trainingsruimte dat ombouw naar een mindere capaciteit over-
wogen kan worden. Dit zelfde geldt voor Vitesse Delft op sportpark Tanthof 

Aanbevelingen: 
- Herschikken van wedstrijdvelden en trainingscapaciteit kan overwogen worden en 

een mogelijke besparing opleveren. 

5.1.2 Korfbal 
In de gemeente Delft zijn 4 korfbalverenigingen actief. CKV Excelsior, DKC Delft en 
KV DES maken gebruik van 4 kunstgras korfbalvelden met afmetingen van ca. 
60x30 m op sportpark Biesland. De velden hebben de nieuwe lijnmaten voor korfbal-
velden 40x20 m. Korfbalvereniging Fortuna maakt gebruik van 2 kunstgrasvelden op 
sportpark Kruithuisweg. Deze velden hebben nog de oude veldafmetingen van 
30x60 m. 
Naast deze kunstgrasvelden ligt er op sportpark Kruithuisweg ook nog een grasveld 
wat gebruikt kan worden als korfbalveld maar niet gehuurd wordt door Fortuna. 

blz. 61 



Beheerplan sportparken 

, Begeleiding 
	 gemeente Delft 

en Advies 
Sportterreinen 

Bij de korfbal wordt gerekend met normteams. Onderstaand de belastingscoefficient 
waarmee wordt gerekend om het aantal normteams to bepalen: 

Competitiecategorie Belastingscoefficient 
Senioren 1,0 
Junioren 1,0 
Aspiranten 0,625 
Pupillen 0,4 

Bij kunstgrasvelden met afmetingen 60x30 m bedraagt de planningsnorm 10 norm-
teams per speelveld bij zaterdagvereniging en 14 normteams bij zater-
dag/zondagvereniging. 
Op kunstgrasvelden met afmetingen 40x20 m bedraagt dit 7 normteams per speelveld 
bij zaterdagvereniging en 7 normteams bij zaterdag/zondagvereniging. 
Bij 2 kunstgrasvelden met afmetingen 40x20 m bedraagt 14 normteams per speelveld 
bij zaterdagvereniging en 21 normteams bij zaterdag/zondagvereniging. 
Bij grasvelden bedraagt de planningsnorm 7 normteams per veld. 

In bijlage VIII is aan de hand van het aantal spelende teams van de korfbalvelden 
(bron: website verenigingen) het aantal normteams uitgerekend. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de capaciteit en behoefte in normteams. De grafiek geeft de 
grote van de verenigingen weer. 

Tabel 5 

Kortbalvereniainien Delft 
	

Car acitertsberekenina2016117 

CKV Excelsior KV DES DKC Delft KV Fortuna 

teams normteams teams normteams teams normteams teams normteams 
Senioren: 
Senioren: 6 6 7 7 4 4 8 8 
Juniaren: 

A-juniaren 3 3 3 3 2 2 3 ' 3 
Aspiranten: 

B-aspiranten 3 3 2 2 0 0 3 3 
C-aspiranten 1 0,625 3 1,875 1 0,625 5 3,125 

Pupillen: 
D-pupillen 2 1,25 1 0,625 1 0,625 5 3,125 
E-pupillen 3 1,2 2 0,8 2 0,8 6 2,4 
F-pupillen 2 0,8 2 0,8 0 0 4 1,6 
G Sport: 
G Sport 0 0 0 0 0 0 0 G 

...0: 	l'A.90gV IV 20'•. .1547.&:„ , 	- 20..::,.1_ .16,4.-.:,:: ;:. 	0,4,-':i 44).EtA .441:-. 	t'. c.:....2412&,-..•.' - 

Dverzicht 
veren igin g Behoefte in normteams Capaciteit widen in Oyer? tekort 

CKV Excelsior 16 21 5 
KV DES 16 14 -2 
DKC Delft 8 14 6 
Icy Fortuna 24 28 4 

Tditiiiiit T• '-: 64 - 77: 13 
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Grote van de korfbalverenigingen (a.d.h.v. normteams in de 
gemeente Delft (seizoen 2016-2017) 

 

■CKV Excelsior 

■ KV DES 

71 DEC Delft 

III KV Fortuna 

  

Conclusie: 
De verenigingen hebben voldoende veldcapaciteit. Het beperkte tekort bij KV DES is 
op te lossen door bij buurvereniging KKC Delft van het veld gebruik te gaan maken. 
Er is sprake van overcapaciteit van ca. 20%. 
De verenigingen op sportpark Biesland beschikken over grotere kunstgrasoppervlakten 
dan werkelijk noodzakelijk is. Dit vergroot de exploitatiekosten. 

Aanbevelingen: 
Herinrichting bij renovatie van betrokken velden kan (op termijn) een besparing in de 
exploitatiekosten met zich mee brengen. 

5.1.3 	Rugby 
Rugby Club Delft (RCD), gevestigd op sportpark Biesland, is de enige rugbyclub in 
Delft. Zij hebben momenteel de beschikking over een grasoppervlakte voor 
ca. 1,5 rugbyveld. Rugby is een sport die sterk in opkomst is. RCD heeft momenteel 
bijna 350 leden en geeft in haar prognoses aan te zullen doorgroeien naar ruim 
550 leden in 2018. 

Voor rugby is er momenteel geen officiele behoefte/capaciteitsberekeningsmethode 
beschikbaar. Gezien het veidgebruik voor zowel wedstrijden als trainingen is de sport 
echter te vergelijken met voetbal (op gras). Daarom is in dit beheerplan ook de capaci-
teitsbepaling zoals bij par. 5.1.1 omschreven met zowel een organisatorische- als een 
cultuurtechnische belasting gebruikt. De organisatorische bepaling is daarbij aangepast 
op de wedstrijdduur van de verschillende teams. Daarbij moet ook vermeld worden dat 
de veldgrootte bij de jeugd is aangepast. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de velden 
ca. 200 uur voor wedstrijden en 100 uur voor trainingen worden gebruikt. 

In bijlage VIII is het aantal teams en de capaciteit nader uitgewerkt in tabelvorm, reke-
ninghoudend met bovenstaande. Onderstaand is een korte samenvatting weergege-
ven. 
Tabel 6 

Rugby Club Delft 

wedstrijdvelden trainingscapaciteit 

beschikbaar 
behoefte op 

zaterdag 
behoefte op 

zondag 
beschikbaar behoefte 

1,5 	 1 	..1 	150 	4455 
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Conclusie: 
De vereniging heeft voldoende veldcapaciteit i.v.m. wedstrijden en onvoldoende capa- 
citeit wat betreft trainingen. 
Als de geprognosticeerde groei van de vereniging daadwerkelijk voortzet, is er in de 
toekomst ook meer wedstrijdcapaciteit gewenst. 

Aanbevelingen: 
Herinrichting en aanpassing van de trainingscapaciteit van de velden is gewenst. 
Dit kan gevonden worden in zowel de aanpassing van het aantal velden door het in- 
richten van een extra (jeugd)veld als de aanpassing van de constructie van de velden 
waardoor meer trainingscapaciteit voorhanden is. 

5.1.4 	Honk- en softbal 
Honk- en softbalvereniging Blue Birds, gevestigd op sportpark Kruithuisweg, is de eni-
ge honk- en softbalvereniging in de gemeente Delft. Zij hebben momenteel de beschik-
king over 1 honkbal- en 1 softbalveld. 

Bij de aanleg van velden mag men er in het algemeen bij deelname aan competities in 
het weekend zonder dubbele wedstrijden, dan wel zonder zgn. double-headers 
(2 wedstrijden tegen dezelfde tegenstander op een dag), vanuit gaan dat per veld 
maximaal pleats kan worden geboden aan 8 normteams bij honkbal, 10 normteams 
voor aspiranten- en pupillenhonkbal en 10 normteams bij softbal. 
Uitgaande van een honk- en softbalaccommodatie met verharde looppaden is de be-
spelingschade aan de toplaag niet bepalend voor de hoeveelheid wedstrijden die door 
de weeks en in het weekeinde kunnen worden gespeeld. Voor zover er beperkende 
factoren zijn, zijn deze organisatorisch van aard (bron: Vademecum Accommodaties 
van de KNBSB). 

We onderscheiden hierbij de volgende gebruikerscoefficient: 

Honkbal: gebruikerscoefficient 
hoofdklasse en overgangsklasse 2,0 
Senioren 1,0 
Junioren topsport 1,5 
Junioren 1,0 
Jeugdhonkbal: gespeeld op softbalveld 
Aspiranten le en 2e klasse 2,0 
Pupillen 1e en 2e klasse 2,0 
Aspiranten en pupillen 1,0 
BeeBall 0,5 
Softbal: 
Dames: hoofd-, overgang-, le en 2e 
klasse 2,0 
Heren hoofdklasse 2,0 
Aspiranten en pupillen A-klasse 1,5 
Senioren regionaal 1,0 
Aspiranten en pupillen regionaal 1,0 

De planningsnorm voor een honkbalveld is 8 normteams per speelveld. 
De planningsnorm voor een softbalveld is 10 normteams per speelveld. 
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In bijlage VIII is van Blue Birds (bron website vereniging + website KNBSB), aan de 
hand van het aantal spelende teams en de kiasse waarin zij competitie spelen, het 
aantal normteams per sport en het totaal uitgerekend. Blue Birds heeft volgens de be-
rekeningen 23 normteams. 
In tabel 6 wordt de verdeling van normteams over honk- en softbal aangegeven. 

Tabel 7 

Conclusie: 
De Blue Birds heeft onvoldoende veldcapaciteit t.b.v. softbal. Daarnaast is bij de inven-
tarisatie al gebleken dat het huidige softbalveld niet aan de officiele maatvoering vol-
doet 

Aanbevelingen: 
De vereniging heeft de behoefte aan minimaal een extra softbalveld waarvan de maat- 
voering voldoet aan die van een officiele senioren wedstrijdveld. 

5.2 	Accommodatiebeleidsplan 
Het doel van een accommodatiebeleidsplan voor de toekomst is om op een duurzame 
manier dezelfde uitgangspunten te hanteren voor de verschillende gebruikers. 'De 
Standaard' volgens bijlage VII geeft al heldere uitgangspunten voor dit duurzame be-
heer op de langere termijn. Onderstaand worden de voorstellen in het kort weergege-
ven. 

5.2.1 	Voetbal 
Hoofdveld: Een vereniging heeft een eigen hoofdveld in gras of kunstgras naar keuze 
van de vereniging. Gestreefd wordt dit veld aan te leggen met hoofdveldafmetingen 
(105x69 m met 4 m uitloop). Als hiervoor ruimtetechnisch niet de mogelijkheden zijn, 
zullen de standaardafmetingen (100x64 m met 4 m uitloop) of een tussenliggende vari-
ant gehanteerd worden. 
Het veld wordt na aanleg of renovatie opgeleverd met belijning volgens de eisen van 
de KNVB, met 2 kooidoelen met grondbeugel en 4 hoekvlaggen. De grondbeugel dient 
na gebruik door de vereniging omhoog te worden gedaan en te worden vastgezet. 
Achter de doelen worden ballenvangers met een Iengte van minimaal 25 m en een 
hoogte van minimaal 5 m geplaatst. Mocht het om veiligheidsredenen raadzaam zijn 
langere of hogere ballenvangers toe te passen, dan kan hiervoor gekozen worden. 
Het veld wordt omzoomd door Ieunhekwerk met een hoogte van 1,10 tot 1,20 m voor-
zien van dubbelstaafmat of reclameborden profiel al naar gelang de wens van de vere-
niging. Bij toepassen van reclamebordprofielen dient de vereniging er zorg voor te dra-
gen dat het veld rondom wordt voorzien van boarding. 
Rondom het veld is een publiekspad aanwezig met een maximale breedte van 2 m 
(incl. de verharding onder het hekwerk/binnen het veld). 
Het veld wordt verder voorzien van 2 dug-outs en rondom het veld zullen 5 afvalbakken 
worden aangebracht. 
Rond een hoofdveld wordt standaard geen verlichting geplaatst. Alleen bij toepassing 
van WeTra- of kunstgras zal er sprake zijn van aanbrengen van trainingsverlichting. 
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Indien de vereniging wedstrijdverlichting wenst, zijn de meerkosten voor deze verlich-
ting voor rekening van de vereniging. Meerkosten van eventueel gewenste LED ver-
lichting t.o.v. traditionele verlichting is eveneens voor rekening van de vereniging. 
De capaciteit van een hoofdveld is minimaal 250 wedstrijduren met senioren bij gras-
velden, 400 of 800 wedstrijd-/trainingsuren bij WeTravelden en 1.200 wedstrijd-
/trainingsuren bij kunstgrasvelden. `Sparen' van het veld t.b.v. bespeling met selecties 
is niet toegestaan. Ook een hoofdveld dient volgens voorgenoemde capaciteit te wor-
den gebruikt. 

Biiveld/traininqsveld: Naar behoefte krijgt een vereniging de beschikking over bijvelden 
voor wedstrijden en eventueel trainingen, uitgevoerd in gras (standaard, WeTra of Hy-
bride veld) of kunstgras naar gelang de capaciteitsbehoefte. Deze velden kunnen, in-
dien daar sprake van is, door meerdere verenigingen/partijen worden gebruikt. 
Gestreefd wordt de minimale afmetingen van 100x64 m met 4 m uitloop aan te houden. 
Grotere uitloop bij grasvelden is mogelijk. Indien de minimale afmetingen vanwege 
ruimtelijke omstandigheden niet gehaald kunnen worden, zal dispensatie bij de KNVB 
worden gevraagd. 
De velden worden bij aanleg of renovatie uitgezet en voorzien van belijning, vier hoek-
vlaggen en P-doelen met grondbeugel. De grondbeugel dient na gebruik door de vere-
niging omhoog te worden gedaan en te worden vastgezet. 
Achter de doelen worden standaard ballenvangers met een lengte van minimaal 25 m 
en een hoogte van minimaal 5 m geplaatst. Mocht het om veiligheidsredenen raad-
zaam zijn langere of hogere ballenvangers toe te passen, dan kan hiervoor gekozen 
worden. 
Er wordt geen veldafrastering of verharding aangelegd. Ten behoeve van onderhoud of 
bereiken van het veld door de spelers zal, als dat wenselijk is, een verharding worden 
aangebracht. Indien een veld is voorzien van kunstgras, zal er wel veldafrastering ter 
hoogte van 1.1 tot 1,2 m voorzien van dubbelstaafmat met een verharding (breedte 
maximaal 1 m, inclusief verharding binnen het veld of onder het hekwerk) rondom het 
veld worden aangelegd. 
Verder worden er op bijvelden geen dug-outs geplaatst. 
Bij ieder veld worden maximaal 2 afvalbakken geplaatst. 
Rond een bijveld wordt standaard geen verlichting geplaatst. Aileen bij kunstgras- , 
WeTra- en Hybridevelden zal er sprake zijn van aanbrengen van een trainingsverlich-
ting. 

5.2.2 	Korfbal 
Een vereniging krijgt de beschikking over korfbalvelden uitgevoerd in gras of kunstgras 
naar gelang de capaciteitsbehoefte. Deze velden kunnen, indien daar sprake van is, 
door meerdere verenigingen/partijen worden gebruikt. 
De kunstgrasvelden worden aangelegd in de maatvoering 40x20 m met 2 m uitloop. 
Natuurgrasveld kan afwijkende afmetingen hebben en er kunnen verspreid over het 
veld korfbalvelden worden uitgezet. De kunstgrasvelden worden voorzien van stan-
daard korfbalbelijning met of zonder ovalen naar gelang de wens van de vereniging. 
Op grasvelden zal de vereniging zelf belijning uitzetten met kalk of linten. Kunstgras-
velden worden voorzien van grondpotten met bijpassende korfbalpaal en korf. Op 
grasvelden zal de vereniging werken met eigen korfbalpalen voorzien van een grond-
plaat. 
Er worden geen ballenvangers geplaatst. Rond kunstgrasvelden wordt standaard leun-
hek geplaatst met een hoogte van 1,1 tot 1,2 m voorzien van dubbelstaafmat of recla-
mebordenprofiel al naar gelang de wens van de vereniging. Bij toepassen van recla-
mebordprofielen dient de vereniging er zorg voor te dragen dat het veld rondom wordt 
voorzien van boarding. 
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Rondom het veld is een publiekspad aanwezig met een maximale breedte van 1 m 
(incl. de verharding onder het hekwerk/ binnen het veld). 
Per veld zullen 2 afvalbakken worden aangebracht. 
Bij kunstgrasvelden wordt standaard trainingsverlichting geplaatst. 

5.2.3 	Rugby 
Naar behoefte krijgt een vereniging de beschikking over een aantal velden voor wed-
strijden en trainingen, uitgevoerd in gras (standaard, WeTra of Hybride veld) of kunst-
gras naar gelang de capaciteitsbehoefte. Deze velden kunnen, indien daar sprake van 
is, door meerdere verenigingen/partijen worden gebruikt. 
Gestreefd wordt naar de officiele veldafmetingen van 100x69 m met achter elk doel 
een zogenaamd doelgebied van 22 m waardoor de totaal afmetingen 144x69 m wor-
den. Daarnaast moet worden gerekend met een vrije uitloop van 5 m. 
Grotere uitloop bij grasvelden is mogelijk. indien de minimale afmetingen vanwege 
ruimtelijke omstandigheden niet gehaald kunnen worden, zal overleg met de rugby-
bond moeten plaats hebben en dispensatie worden gevraagd. 
De velden worden bij aanleg of renovatie uitgezet en voorzien van belijning en rugby-
doelen/rugbypalen. De doelpalen dienen door de vereniging beschermd to worden met 
hiervoor speciaal in de handel zijnde stootkussens van minimaal 2 m hoog. Om het 
veld zijn 10 vlaggen op de snijpunten van de zijlijnen met de doellijnen, 22 m lijnen en 
middellijn opgesteld. 
Aan ballenvangers, veldafrastering, verharding, dug-outs en overige inrichting worden 
geen speciale eisen gesteld door de bond. Dit zal in overleg met de vereniging bepaald 
worden. Bij ieder veld worden maximaal 2 afvalbakken geplaatst. 
Rond een wedstrijdveld wordt standaard geen verlichting geplaatst. Als een veld ook 
gebruikt wordt als trainingsveld zal er sprake zijn van aanbrengen van een trainingsver-
lichting. 

5.2.4 	Honk- en softbal 
Standaard zal een veld worden voorzien van de afmetingen volgens de normen in zo-
wel gras als halfverharding. Ook de hekwerken als backstop en veldafrastering vanaf 
de backstop zullen bij een standaardveld horen. Als een honkbalveld of een softbal-
veld alleen voor deze sport wordt gebruikt en over de juiste afmetingen beschikt, zal 
ook een verreveldhek worden geplaatst. Als het verre veld over een ander veld ligt 
en/of ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, kan dit verreveldhek achterwege ge-
laten worden. 

Honk- en softbal is een zomersport. Daarom zullen deze velden standaard niet worden 
voorzien van veldverlichting. Dug-outs conform de voorschriften behoren wel tot de 
standaarduitrusting van een veld, maar deze zijn voor rekening van de betrokken vere-
niging. Per veld zullen 2 afvalbakken worden geplaatst. 

5.2.5 	Algemeen 
De velden kunnen buiten de wedstrijd- en trainingsuren aan derden ter beschikking 
worden gesteld, zoals voor schoolsport. Verenigingen zullen hieraan hun medewerking 
verlenen. 

De velden worden onderhouden, waarbij het uitgangspunt is dat de velden veilig zijn en 
voldoen aan de eisen van de sportbonden. T.b.v. dit onderhoud moeten de velden be-
schikbaar zijn. Eens per jaar zullen grasvelden in de periode mei t/m september voor 
een periode van 11 weken rust krijgen. Aan het begin van deze periode worden de vel-
den zo bewerkt dat de grasmat zich weer kan herstellen. Na verloop van deze periode 
beslist de beheerder namens de gemeente Delft of de velden vrijgegeven kunnen wor- 
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den voor bespeling. Mocht, door welke reden dan ook, vanwege van de kwaliteit van 
het veld bespeling niet mogelijk zijn, dan kan de beheerder besluiten het veld voor een 
langere termijn buiten gebruik te houden. 
Als door normaal onderhoud de sporttechnische kwaliteit en/of veiligheid van het veld 
niet meer gewaarborgd kan worden, dan zal het noodzakelijk zijn het veld te renove-
ren/vervangen. In overleg met de vereniging zal het veld dan voor langere tijd buiten 
gebruik worden gesteld om de renovatie/vervanging te kunnen uitvoeren. 
Verenigingen dienen mee te werken aan genoemde omstandigheden zonder dat er 
recht zal ontstaan voor teruggaaf van huurpenningen. 

In het beheer van de sportaccommodaties zal er voortdurend worden gekeken naar het 
gebruik van materialen, inzet van materieel en mensen om duurzaam beheer te waar-
borgen. 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Brasserskade 	te Delft 

DHC 

veld 2 bijveld 

Aluemene informatie kwaliteitsbe • aim • 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

vrijdag 11 december 2015 

 

Bewolkt, droog, 13 °C, windstil 

Samenvatting gemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,3 11,64 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,01 0,93 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 51,8 50,1 voldoet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,1 4,9 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 38,8 43,1 geen norm 20-50 	 % 

Stroefheid torsie onbekend 42,6 voidoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 47 56 -9,0 +/- 10% voidoet 

Stroefheid 40 46 -6,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinq  

Het veld behoeft wat meer aandacht tijdens het dagelijks onderhoud, waarbij met name het voorkomen van 
vervuiling en mosvorming meer aandacht behoeft. 
Gezien de uitkomsten van de sporttechnische meting blijkt het veld nog te voldoen aan de sporttechnische eisen 
volgens de gebruikersnorm. Vergeleken met de eerdere metingen door B.A.S. in 2012 blijkt een beperkte afname 
van de sporttechnische kwaliteit van het veld. Dit vergeleken met de visueel waargenomen slijtage van de 
kunstgrasmat (vezels) wordt voorgesteld dit veld in 2020 op te nemen in het renovatieschema. 
De gemeten infill is 2 mm onder de infill tijdens de aanleg. Geadviseerd wordt geen infill aan te vullen. Onderhoud 
aan inventaris behoeft wat aandacht. 
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Wiize van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zweifvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden Bij beoordeling van het veld onbekend. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution plus 

2008 

toplaag kunstgrasmat 0-4 cm 

lava cm 

onderbouw cm 

cm 

Bijzonderheden  
Constructieopbouw volgens keuringsrapport van Kiwa ISA Sport d.d. 
Drainage vermoedelijk beschadigd op de 16,5 m lijn. 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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gemeente depot veld 17 

veld 2a 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 41 55 voldoende 

2 38 55 voldoende 

3 38 55 voldoende 

4 36 55 voldoende 

5 38 55 voldoende 

6 37 55 voldoende 

7 36 55 voldoende 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft B•EvS••• 
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en Melee 
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VLAKHEID 

Voldoende, in de hoeken van het veld een verzakking. 

CONDITIE 

Matig, de vezels liggen plat. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform gesleten. 

BELIJNING 

Wit voldoet aan seniorenafmeting. 

VERVUILING 

Vervuiling van organisch materiaal. Mosgroei in de uitlopen. 

NADEN 

Er zijn geen open naden aanwezig. 

VEZELS 

Matig versleten. In doelgebieden meer slijtage. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber. 

HEKWERK 

Leunhekwerk met dubbelstaafmaten voorzien van stekeinden. Dit is niet meer toegestaan. 

VELDINRICHTING 

2 seniorendoelen, 6 lichtmasten met 12 armaturen, 2 gemetselde dug-outs. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) P-model met grondbeugel, alluminium, Erma sport 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel x 

Opmerkingen Netten zijn niet correct gemonteerd. Doelen staan achterover. Rechtstellen. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie veld. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk Oostzijde (zijde veld 2a). Hexta, gecombineerde 

ballenvanger met dubbelstaafmat en net 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net x 

Bijzonderheden Stekeinden aan de dubbelstaafmat. 

Voorstel vervanging Renovatie bij eerstvolgende veidrenovatie. Vervangen bij tweede renovatie 15-20 jaar. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Westzijde (gemeente depot). Gaasballenvanger. 
Lengte 72 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net nvt 

Bijzonderheden Veel schade, deuken, met scherpe delen. 

Voorstel vervanging Herstellen met dubbelstaafmat en net of vervangen. 
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MATING 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hexta, leunhek met dubbelstaafmat 
Lengte 268 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

x x 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijien 

Looppoorten 2 	 1,2x1m 	 x 

Werkpoorten 1 	 3x1 m 	 x 

Bijzonderheden hekwerk voorzien van stekeinden 

Voorstel vervanging Renovatie bij eerstvolgende veldrenovatie. Vervangen bij tweede renovatie 15-20 jaar. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijien 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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DUG-OUTS 
Type/ merk gemetselde dug-outs met betume dak 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs x 

Opmerkingen 
Staan op speelvelduitlopen. Gemetselde dug-outs op sportvelden worden als 
onbetrouwbaar beoordeeld vanwege eerdere ongelukken met dergelijke dug-outs. 

Voorstel vervanging Vervangen bij eerst volgende veldrenovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Strago, trainingsverlichting, bruikbaar voor incidentele wedstrijden. 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 12 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen de armaturen zijn gedateerd en hebben daardoor een matige lichtopbrengst 

Voorstel vervanging 
armaturen bij 

volgende renovatie * Seen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers opsluitband 

x x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen lange zijde alleen een 10x20 band. Korte zijde een halve veegtegel 30x30 beton grijs 

Plaatselijk onderh. x herbestraten bij renovatie vervangen 	Bij ren. 20-25 jaar 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

x x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen verharding buiten het veld niet verder beoordeeld en opgenomen in de rapportage. 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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EID-hi'mpfmet ru van 

Ontwaterin. 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samenges 	X Niet samengesteld 	. 

Draindiepte ? cm Drainafstand 4 m Slootpeil -maaiveld 	80-100 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig cunet Niet aanwezig * 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkincen: Niet opgezocht. Zie tekening SB-1600-3000-00 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE 
Geen grote afwijkingen waargenomen. 

BIJZONDERHEDEN 

Op de 16,5 m lijn is over een grote lengte een verzakking waar to nemen. Vermoedelijk een drainagestreng. 
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meting meting 

1 41 19 36 

2 37 20 34 

3 35 21 34 

4 37 22 33 

5 40 23 34 

6 38 24 34 

7 38 25 36 

8 38 26 38 

9 39 27 36 

10 36 28 33 

11 37 29 34 

12 38 30 34 

13 38 31 37 

14 37 32 35 

15 37 33  35 

16  37 34 38 

17 38 35 37 

18 40 

Totaal 681 598 

1279 

Gemiddelde infill 37 mm 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 

Gemeente Delft 

Tpealterreine 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

11,64 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,93 m 

`BA g 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 12,80 11,10 10,15 11,60 11,20 14,65 13,25 m 

Meting 2 12,15 13,85 12,35 11,65 13,35 11,75 12,35 m 

Meting 3 8,75 14,35 14,50 11,95 13,80 9,60 12,45 m 

Meting 4 9,75 12,90 13,60 12,10 12,15 7,35 9,50 m 

Meting 5 11,00 11,35 9,25 11,95 10,85 9,95 8,15 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,89 12,71 11,97 11,85 12,27 10,66 11,14 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 0,90 0,91 0,86 1,00 0,97 0,90 m 

Meting 2 0,88 0,92 0,92 0,90 1,01 0,93 0,94 m 

Meting 3 0,93 0,93 0,88 0,94 1,02 0,94 1,02 m 

Meting 4 0,94 0,94 0,91 0,95 1,01 0,85 0,90 m 

Meting 5 0,92 0,92 0,90 0,96 0,98 0,87 0,93 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,90 0,92 0,90 0,92 1,00 0,91 0,94 m 

Gemeente Delft 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 
Meting 1 54 52 53 56 55 54 56 % 

Meting 2 51 48 50 52 52 49 52 % 

Meting 3 50 47 48 52 51 48 51 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 50,50 47,50 49,00 52,00 51,50 48,50 51,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 
Meting 1 6 6 6 6 6 7 7 mm 

Meting 2 5 5 5 5 5 5 5 mm 

Meting 3 5 4 4 5 5 5 5 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 
Meting 1 38 40 38 36 38 38 37 % 

Meting 2 42 44 42 41 43 43 42 % 

Meting 3 43 45 45 43 43 45 43 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 42,50 44,50 43,50 42,00 43,00 44,00 42,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 

50,07 )̀/0 

4,86 mm 

43,14 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 
Meetlocatie 1 42 44 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 2 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 3 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 4 44 42 40 42,00 Nm 

Meetlocatie 5 42 46 42 43,33 Nm 

Meetlocatie 6 42 42 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 7 44 42 44 43,33 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 42,57 Nm 
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Toelichting 

Algemeen beeld van het veld 

Detail van de kunstgrasmat, vezels liggen plat. 
Vezels matig gesleten. 

Organische vervuiling en mosvervuiling 

Drainage onder deze tegel 

P-model doel 

Gemeente Delft 
	 BA-S.- • 

Spvrrterreiwn 

11-12-2015 
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Toelichting 

Ballenvanger met gaas; schade 

Ballenvanger zijde veld 2a 

Veldafrastering 

Looppoort 

Gemeente Delft f_i•S• • • 
----- *, 7 Ad. 

5parl fr 
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Veldverlichting 

Dug-outs 

Verdiept aangelegd 

Detail 

Doel staat achterover 

10$.0#01,itt*.ttbWVEttit''- cYr 

Toelichting 

Gemeente Delft 
	 13-/S•-• 

Bege 
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Onderzoekiocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnurnmer 

Brasserskade 	te Delft 

Concordia 

veld 5a jeugdveld 

,LITEITSIP3Pi I UNST0R s JOETBAI OLD 

Alciemene informatie kwaliteitsbe • alin 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwalitetisinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 14 december 2015 

 

half bewoikt droog, 12 °C 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2011 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 11,10 12,31 voldoet 8,30 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,00 0,96 voldoet 0,85 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 45,2 42,9 voldoet niet 51,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,0 4,0 geen norm 5,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 45,5 48,5 geen norm 34,0 20-50  	°A 

Stroefheid torsie 43,3 voldoet 49 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 29 27 32 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 
Schokabsorptie 44 41 3,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 49 41 8,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinb  

Dit veldje is aangelegd in 2011. Het kunstgrasveld voldoet niet meer aan de gebruiksnorm van de KNVB. De waarde 
schokabsorptie is te laag. De infillhoogte van het veld is matig. 
Geadviseerd wordt het veld een keer goed te reinigen en daarna te decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal 
voor kunstgras. De wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Geadviseerd wordt na deze bewerking ca. 3 tot 4 mm rubber bij te brengen en te mengen middels wiedeggen. Door deze 
bewerkingen zal mogelijk de vezel ook meer overeind komen te staan. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2020. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
	 B.A.s••• 

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft 
Begefriding 

Sparrterrelnoo 

1 van 14 
14-12-2015 



Gemeente Delft ,13-J6 S• • • 
"...III.,  Beghiding 

Spornermiloefi 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

AH Vrij 

Soccerpro MG Diamond PU 10S 15P 

2011/ constructie 2000 

kunstgras + vulling 3,2 cm 

lava 13 cm 

onderbouwdrainzand onbekend cm 

cm 

Biizonderheden 
Veldafmetingen bruto 60x50 meter= 3.000 m2 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 
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petanque banen 

4C- 

Gemeente Delft 13•S••• 
"IIlifter 6,1,' kiding 

en dv. 
Spartterreirern 

tennisbanen 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 31 50 matig 

2 34 50 matig 

3 32 50 matig 

4 28 50 matig 

5 

6 

7 

Bijzonderheden Half veld waardoor op 4 locaties beoordeeld. 
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VLAKHEID 

Voldoende. 

CONDITIE 

Voldoende. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform gesleten. In doelgebieden lets meer gesleten. 

BELIJNING 

Rechthoekig veld met middellijn kleur wit. 

VERVUILING 

Organische vervuiling waargenomen. 

NADEN 

Geen open naden aangetroffen. 

VEZELS 

De meeste vezels liggen plat. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber. 

HEKWERK 

Leunhek met daar achter een ballenvanger van net. 

VELDINRICHTING 

4 lichtmasten 4 armaturen. 

iassOOkac!6,11610 

Gemeente Delft 
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DOELEN 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen Er staan alleen losse doelen op het veld. 

Voorstel vervanging 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 2 stuks gaas-net ballenvangers op koppen van het 

veld 
Lengte ca 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Combinatie leunafrastering met ballenvanger. Gaas stuk en krult op met scherpe delen. 
Netten met gaten. Geadviseerd wordt het hekwerk to vervangen met dubbelstaafmat en net 
of alleen netballenvanaers. 

Voorstel vervanging 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk Netballenvanger zijde clubaccommodatie Lengte 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net X 

Bijzonderheden Staat achter het leunhek. 

Voorstel vervanging Net repareren, vervangen bij veldrenovatie. 

Gemeente Delft 	
-.4111111111r 8.1dehling 

oreldrir, 
Sporteerreir.en 
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Gemeente Delft 
fkgcicUing 
en Advics 
Spnrflerresne. 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk Leunbuis/ gaas hekwerk rondom. Ballenvangers zijn 

opgenomen in leunhekwerk. 
Lengte ca 100 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X deels 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten opening/ Ioopsluis in leunhekwerk 

Werkpoorten 1 	 3m 	 x 

Bijzonderheden Opgenomen alleen het leunhekwerk. Deel onder ballenvangers zie ballenvangers. 

Voorstel vervanging Geadviseerd wordt het hekwerk to vervangen met dubbelstaafmat. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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Sp...seinen 

DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Merk/ leverancier onbekend, ronde masten met hoogte van ca. 15 m 

Aantal masten 4 stuks Aantal armaturen 4 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen Betrokken armaturen zijn oude armaturen met beperkte lichtopbrenst 

Voorstel vervanging 
armaturen 2020, 

masten 2030-2035 geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels beton plaat klinkers opsluitband 

onder hekwerk 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. klinkerrand herbestraten bij renovatie vervangen 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen buiten hekwerk 60x40 en 30x30 niet opgenomen in rapportage 

Plaatselijk onderh. 5-10 m2 herbestraten bij renovatie vervangen 	2030-35 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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Ontwaterin 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samenges 	X Niet samengesteld 	* 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	Samengesteld Niet samengesteld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 732 m1 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen X 1 st. sloot veld 9 

Kwaliteit hoofddrain X 110 m1 

Kwaliteit putten X 12 putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: 	Volgens tekening SB-1600-3000-00 Gemeente Delft 'Sportpark Brasserskade Drainageleidingen' 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 

8 van 14 
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meting meting 

1 20 19 25 

2 26 20 14 

3 26 21 

4 28 22 

5 27 23 

6 25 24 

7 35 25 

8 36 26 

9 34 27 

10 20 28 

11 20 29 

12 30 30 

13 31 31 

14 32 32 

15 26 33 

16 27 34 

17 22 35 

18 27 

Totalen 
492 39  

531 

Gemiddeld 27 mm 

Gemeente Delft 
	

BA:S••• 
Bry hiding 

Spartterrrixe 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
Infillmeting uit 2012 bedroeg gemiddeld 29 mm. Afname van 2 mm. 
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BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 13,15 10,15 12,40 12,15 m 

Meting 2 12,40 12,80 13,50 12,70 m 

Meting 3 11,05 11,90 14,45 12,65 m 

Meting 4 9,85 14,35 13,05 12,50 m 

Meting 5 9,90 13,70 11,40 12,10 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

11,27 12,58 12,96 12,42 0,00 0,00 0,00 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,95 0,99 0,92 0,98 m 

Meting 2 1,00 0,95 0,95 1,02 m 

Meting 3 0,94 0,97 0,96 0,98 m 

Meting 4 0,95 0,97 0,93 0,95 m 

Meting 5 0,98 0,95 0,95 0,98 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,96 0,97 0,94 0,98 0,00 0,00 0,00 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

12,31 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,96 m 
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TICALE 0E05EifiTAtki 

SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 

Meting 1 45 47 47 48 % 

Meting 2 42 44 44 44 % 

Meting 3 41 43 43 42 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 41,50 43,50 43,50 43,00 0,00 0,00 0,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 
Meting 1 5 5 5 5 mm 

Meting 2 4 4 4 4 mm 

Meting 3 4 4 4 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 
Meting 1 44 43 43 42 % 

Meting 2 48 48 47 47 % 

Meting 3 50 50 48 50 ok 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 49,00 49,00 47,50 48,50 0,00 0,00 0,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 42,88 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,00 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 48,50 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 44 60 42 49 Nm 

Meetlocatie 2 40 42 44 42 Nm 

Meetlocatie 3 40 42 40 41 Nm 

Meetlocatie 4 40 44 42 42 Nm 

Meetlocatie 5 0 Nm 

Meetlocatie 6 0 Nm 

Meetlocatie 7 0 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 43 Nm 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft 

Overzichtsfoto met ballenvanger zijde veld 9 

Overzichtsfoto richting tennisbanen 
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Gemeente Delft 
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Spartterreinen 

Ballenvanger zijde clubaccommodatie 
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Verharding rond veld 

Veldverlichting 

Toelichting 

Leunhekwerk 

Gemeente Delft 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Brasserskade 	te Delft 

DVC 

veld 7 bijveld 

„ 
LITP P 

, 

Algemene informatie kwaliteitsbe • alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 14 december 2015 

 

Half bewolkt, droog 

Samenvattinq gemiddelde metinqen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling I 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2013  

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 6,52 voldoet 5,60 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,74 voldoet 0,81 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 57,9 voldoet 63,3 55-70 45-70 

Verticale deformatie (VD) 7,1 geen norm 8,9 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 35,1 geen norm 31,4 20-50  	ok 

Stroefheid torsie 41,5 voldoet 35,7 30-50 20-55 Nm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 61 55 6,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 44 40 4,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling 

Dit veld is in 2001 aangelegd en in 2013 is de kunstgrasmat vervangen. De doelen zijn niet vervangen, de 
hekwerken zijn aangepast aan de huidige normeringen en daardoor veilig. 
Het veld voldoet nog aan de aanlegnorm, hoewel de waarden wel behoorlijk zijn afgenomen. Mogelijk is dit ten 
gevolge van een afname van de laagdikte welke in 2 jaar met ca. 4 mm is afgenomen. Dat kan ook ten gevolge 
van compactering van de infilllaag zijn. 
Geadviseerd wordt na reiniging van het veld, het veld te decompacteren door bewerking met een speciaal voor 
kunstgras ontwikkelde wiedegg. Na deze bewerking de infill opnieuw meten en aanvullen tot 40 mm. 
Bewerking met de wiedegg minimaal eens per maand herhalen. 
Geadviseerd wordt jaarlijk de kwaliteitsmeting te herhalen en aan de hand daarvan het onderhoud aan te passen. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van de kunstgrasmat in 2025.  

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
B•ArS• • • 
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sp.r,mog 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

CSC Ceelen Sport Constructies 

2013/ constructie 2001 

cm 

cm 

cm 

cm 

Bijzonderheden 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 
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ingang clubhuis Nieuwbouwwijk 

Golfbaan 

Veld 8 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 36 50 voldoende 

2 36 40 voldoende 

3 35 45 voldoende 

4 38 50 voldoende 

5 36 50 voldoende 

6 38 50 voldoende 

7 34 40 voldoende 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
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VLAKHEID 

Op de lijn van het 16 meter gebied is een oneffenheid van 12 mm zijde 2 ingang 

CONDITIE 

Conditie is goed 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform 

BELIJNING 

Wit seniorenafmeting 

VERVUILING 

Lichte vervuiling van organisch materiaal en mos. Bij de ingang inloop van vuil en bagger 

NADEN 

Enkele naden zichtbaar, maar niet los 

VEZELS 

Geringe slijtage in de doelgebieden 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber 

HEKWERK 

Leunhek met dubbelstaafmat 

VELDINRICHTING 

2 dug-outs, 2 seniorendoelen, 8 lichtmasten met 12 armaturen 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel)  

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel x 

Opmerkingen Oude doelen zijn hergebruikt bij laatste reconstructie 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 

EXTRA DOEL 
Type/ merk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 2 stuks dubbel staafmat-net ballenvanger, merk 

onbekend. 
Lengte 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat net x 

Bijzonderheden Net staat los achter ballenvanger. 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 2 stuks dubbel staafmat-net ballenvanger, merk 

onbekend. 
Lengte 30 meter 

Hoogte 4 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net x 

Bijzonderheden Ballenvangers achter jeugddoelen aan zijde van de nieuwbouwwijk. Leunhekwerk loopt 
door voor ballenvanger. Ballenvangers zijn later achter het leunhekwerk geplaatst. 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

leunhek met dubbelstaafmat 
Lengte 270 meter 

Hoogte 1,05 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

x x 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

x 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf x 

Staat reclamebord. x 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,2 	 x 

Werkpoorten 1 	 3m 	 x 

Bijzonderheden openingen bij dug-outs 

Voorstel vervanging 10-15 jaar 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft B•AS•  • • 
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DUG-OUTS 
Type/ merk staal plaatwerk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs x 

Opmerkingen Scherpe delen staan ver naast het veld 

Voorstel vervanging 1 tot 5 jaar 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Oostendorp 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 16 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers opsluitband 

x x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen 50x40 cm strekstegel als veegtegel binnen het veld 

Plaatselijk onderh. x herbestraten 10-15 jr vervangen 	30 jr. 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen Rond het veld niet opgenomen in de rapportage 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft BAS• • • 
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Ontwaterinq 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samengestel 	X Niet samengesteld 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Cunet X Niet aanwezig * 	Samengesteld Niet samengesteld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: Volgens tekening SB-1600-3000-00 Gemeente Delft 'Sportpark Brasserskade Drainage leidingen' 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE 
Geen bijzonderheden waargenomen. 

BIJZONDERHEDEN 
Er is een verzakking to zien bij de 16,50 meter lijn zijde clubhuis. 
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Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm 

19 

20 
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22 
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24 
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26 
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28 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
Infill bij aanleg gemiddeld ca. 40 mm. De infill is sinds aanleg met ca. 4 mm in dikte afgenomen. 
Dit kan ook het gevoig zijn van compactatie die is opgetreden. 

Gemeente Delft B•A•S• • • 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

6,52 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,74 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6,60 7,45 7,00 6,05 6,00 5,75 7,50 m 

Meting 2 5,75 7,35 6,45 7,00 5,70 6,10 7,10 m 

Meting 3 6,00 7,20 7,15 7,05 5,75 6,05 6,10 m 

Meting 4 6,50 7,55 7,10 6,45 5,70 6,10 6,75 m 

Meting 5 6,45 7,10 6,65 6,40 5,60 6,00 6,75 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

6,26 7,33 6,87 6,59 5,75 6,00 6,84 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,65 0,75 0,73 0,72 0,73 0,73 0,74 m 

Meting 2 0,73 0,75 0,78 0,73 0,65 0,72 0,78 m 

Meting 3 0,71 0,70 0,76 0,77 0,69 0,71 0,82 m 

Meting 4 0,70 0,81 0,75 0,75 0,68 0,70 0,80 m 

Meting 5 0,72 0,82 0,73 0,75 0,71 0,72 0,78 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,70 0,77 0,75 0,74 0,69 0,72 0,78 m 

Gemeente Delft BA-S• --••••ft_ 	&grid& 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 63 61 64 64 64 64 61 % 

Meting 2 58 57 59 61 59 60 56 % 

Meting 3 57 55 58 60 58 58 55  % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 57,50 56,00 58,50 60,50 58,50 59,00 55,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 9 8 9 9 9 10 8 mm 

Meting 2 7 7 8 8 7 8 7 mm 

Meting 3 7 6 7 7 7 7 6 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

7,00 6,50 7,50 7,50 7,00 7,50 6,50 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 27 31 28 30 27 28 30 % 

Meting 2 34 36 33 34 33 33 36 % 

Meting 3 36 38 35 37 34 34 38 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 35,00 37,00 34,00 35,50 33,50 33,50 37,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 57,93 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 7,07 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 35,07 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 2 44 40 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 3 44 40 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 4 40 40 42 40,67 Nm 

Meetlocatie 5 42 40 40 40,67 Nm 

Meetlocatie 6 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 7 40 42 42 41,33 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 41,52 Nm 

Gemeente Delft 	
Ilegekiding 
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Toelichting 

Algemeen beeld met veegtegel 

Doel P-model met grondbeugel. 

Ballenvanger zijde clubhuis 

Jeugdballenvanger 

Ballenvanger, dubbel staafmathekwerk geplaatst 
voor ballenvanger 

Gemeente Delft 	 B̀AS• • • 
Begelelding 
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Toelichting 

Leunhekwerk met looppoortje 

Werkpoort in leunhekwerk 

Dug-outs 

Dug-outs met scherpe delen 

Veldverlichting 

Gemeente Delft 	 -"New 
.4fries 

Sporlferreinen 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnurnmer 

Brasserskade 	te Delft 

Concordia 

veld 8 

WTEITSB 
• 

..VELDE 

    

Aloemene informatie kwaliteitsbe • alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

woensdag 23 december 2015 

 

halfbewolkt, droog en 12 °C 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 11,1 11,04 voldoet 5,40 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,01 0,99 voidoet 0,79 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 52,1 49,9 voldoet 62,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,8 5,1 geen norm 4,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 39,2 43,0 geen norm 34,0 20-50  	ok 

Stroefheid torsie 40,8 voidoet 37,0 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 39 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 55,5 47 8,5 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 39 3,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling 
Het kunstgrasveld voldoet nog aan de gebruiksnorm van de KNVB. Uit de waarde schokabsorptie blijkt wel dat het veld al 
erg hard begint te worden. 
Het veld een keer goed reinigen en daarna decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal voor kunstgras. De 
wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Infill van het veld is goed. Echter door 2 mm rubber bij te brengen kan worden geprobeerd de vezel meer overeind te krijgen 
en kan de schokabsorptie ook verbeteren. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. Daarna kan veld en 
inrichting nog geruime tijd mee. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2019. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
	 B•A•s• . • 
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Biizonderheden 
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Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 8190 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

onbekend cm 

cm 

cm 

cm 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft B•A•S• • • 
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golfbaan veld 9 

clubhuis 

veld 7 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 42 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

2 39 60 matig, opgesplitst, plat liggend 

3 41 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

4 41 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend; pen.stip niet vlak 

5 38 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

6 38 60 
voldoende, matig opgesplitst, plat 
liggend 

7 33 60 matig, opgesplitst, plat liggend 

Bijzonderheden 
Kleine brandplekken op het veld aangetroffen; penaltystippen vernieuwd. Liggen to 
hoog 

Gemeente Delft 
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VLAKHEID 

Voldoende vlak liggend; enigszins een deel waar te nemen zijde van veld 9, eerste helft van het veld 
(clubgebouw) en voor de middencirkel. 

CONDITIE 

Voldoende, verdeling van het rubber niet gelijkmatig. Delen meer gesleten waarbij met name het doel aan 
clubhuiszijde minder infill heeft. 

UNIFORMITEIT 

Uniform gesleten, doelen meer gesleten. 

BELIJNING 

Wit en voldoende vlak en strak. Penaltystip aan zijde van het clubgebouw is kortgeleden vervangen en ligt te 
diep. Penaltystip verre veld en middenstip liggen behoorlijk verdiept. 

VERVUILING 

Organische vervuiling op het veld aanwezig. 

NADEN 

Voldoende, nauwelijks zichtbaar. 

VEZELS 

Monofile vezel, enigszins opgespleten, ernstig opgespleten in de doelgbeieden. M.n. het doel aan de zijde van het 
clubhuis behoorlijk gesleten. Vezel op 100% van het veld plat liggend. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber, niet geheel gelijkmatig verdeeld. 

HEKWERK 

Aanwezig, zie verderop in dit formulier 

VELDINRICHTING 

Doelen, ballenvangers, veldafrastering en veldverlichting aanwezig. Zie volgende pagina's. 

Gemeente Delft 
	

13v1 S•• 
err Myles 

SP.M. 

23-12-2015 
	

4 van 15 



Gemeente Delft 
	

B-AS••• 
en Myles 

DOELEN 
Type/ merk 2 st. Erma Sport P-model, alluminium met grondbeugel 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen doelen vervuild met algenaanslag; doelnet niet correct gemonteerd 

Voorstel vervanging 5-10 jr. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk Verreveld: Hexta hekwerk Dubbelstaafmat/net 

ballenvanger, verzinkt 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X 2 m hoog X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Ballenvanger staat lets uit 't lood; stekeinden aan dubbelstaafmat; plaatselijke schade aan 
dubbelstaafmat. 

Voorstel vervanging 
Vervangen van een dubbelstaafmat en het net. Stekeinden verwijderen. 
Ballenvanger 15-20 jr. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Nabij clubhuis identieke ballenvanger 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X 2m hoog X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Net is nieuw en goed gespannen aangebracht. Dubbelstaafmat: aantal beugels ontbreken 
en een dubbelstaafmat is stuk. Stekeinden. 

Voorstel vervanging 
Vervangen dubbelstaafmat en vastzetten met bijpassende beugels. Verwijderen 
stekeinden. 
Ballenvanger 15-20 jr. 
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Gemeente Delft 

Sporfferryinen 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk Hexta, dubbel staafmat-leunbuis afrastering, 

gegelvaniseerd. 
Lengte 192 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X beperkt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen 1 	type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,2x1 m 	 X 

Werkpoorten 1 	 3,3 x 1 m 	 X 	 sluitwerk stuk 

Bijzonderheden Ballenvangers opgenomen in leunhekwerk. Tussen velden zie hieronder. 

Voorstel vervanging Aanpassen van onvolkomenheden. Vervangen 15-20 jr. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk Los in kokers geplaatst leunhekwerk tussen velden 

8 en 9; Plaatselijk dubbelstaafmat aangebracht. 
Lengte 104 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X deels 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X deels 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten geen 

Werkpoorten geen 

Bijzonderheden 
Hek to verwijderen ivm cricketpitch. Staanders hoh ca 3 m. Hiertussen zijn plaatselijk met 
lange beugels dubbelstaafmatten aangebracht. Deze zijn stuk met scherpe delen/ 
onprofessioneel 

Voorstel vervanging Dubbelstaafmat verwijderen of beter monteren. Vervangen bij volgende renovatie kgmat ca. 
2019 
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DUG-OUTS 
Type/ merk niet aanwezig 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Oostendorp, trainingsverlichting 

Aantal masten 5 stuks Aantal armaturen 7 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
3 masten aan zijde veld 7 met ieder 1 armatuur: tussen velden 8 en 9 op de kopeinden 
staan 2 masten met 2 armaturen 

Voorstel vervanging 15-20 jr. * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

30x30 opsluitband 
4 l'I.,lIl 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Redelijk vlak aangelegd. 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij veldren. vervangen 	15-20 jr. 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

cricketpitch 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Cricketpitch met opsluiting 20x10 betonbanden; halfverharding in Cricketpitch 26x2,75. Niet 
opgenomen in de rapportage 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving Verharding rond velden 30x30 tegels met opsluiting en asfaltverharding 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Rdelijk vlak liggend 

Voorstel vervanging Niet opgenomen in rapportage, tegels herstraten bij renovatie 
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Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter metingen boven de 7 mm 
Ontwaterin • 	 aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig * 	Samengestel 	X Niet samengesteld 

Draindiepte 0,65 cm Drainafstand 4 m Slootpeil -maaiveld 	1,2-1,4 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	 Drainage in cunetbodem 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X vervuild met ijzeraanslag 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: Putten ca. 25 cm onder de bestrating. Hoofddrain zijde van de golfbaan. Zie tekening 

Verzakking en schade aan kunstgrasmat 
voor poortje 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Banden liggen plaatselijk aan de hoge kant en plaatselijk to laag. 
Verzakking bij looppportje aan de lange zijde waar ook een scheur in de kunstgrasmat zit. 

Gemeente Delft 
	 B-166- - 

Advien 
Spornerreine 
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meting meting 

1 44 19 41 

2 43 20 37 

3 39 21 36 

4 41 22 37 

5 42 23 37 

6 40 24 39 

7 42 25 38 

8 39 26 36 

9 42 27 36 

10 38 28 34 

11 38 29 34 

12 40 30 34 

13 41 31 40 

14 40 32 39 

15 39 33 34 

16 38 34 38 

17 40 35 38 

18 39 

Totaal 725 628 

1353 

Gemiddelde infill 39 mm 

Gemeente Delft 
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BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,00 11,20 10,80 11,60 12,10 11,00 10,90 m 

Meting 2 10,70 10,40 10,75 12,00 10,90 10,40 11,90 m 

Meting 3 10,40 11,50 11,20 11,70 10,20 11,50 10,70 m 

Meting 4 11,20 11,30 10,40 10,00 10,50 10,60 12,50 m 

Meting 5 10,35 12,00 10,90 10,60 12,40 11,20 10,60 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,53 11,28 10,81 11,18 11,22 10,94 11,32 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,90 0,98 0,95 1,05 0,94 0,94 1,10 m 

Meting 2 0,93 0,92 0,94 1,00 0,96 0,95 1,06 m 

Meting 3 0,98 0,98 0,92 1,04 0,98 0,92 1,06 m 

Meting 4 0,96 1,05 0,96 1,00 1,02 1,02 1,10 m 

Meting 5 1,05 0,94 1,04 0,95 1,04 1,00 1,05 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,96 0,97 0,96 1,01 0,99 0,97 1,07 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 11,04 m 

Gemiddelde balstuit 0,99 m 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 

Meting 1 61 54 57 53 54 52 50 % 

Meting 2 56 51 53 50 50 48 47 

Meting 3 55 49 52 48 49 46 44 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 55,50 50,00 52,50 49,00 49,50 47,00 45,50 'Yo 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 8 6 7 6 6 6 5 mm 

Meting 2 6 5 6 5 5 5 4 mm 

Meting 3 6 5 6 5 5 4 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,50 4,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 31 38 36 39 38 39 41 % 

Meting 2 37 41 41 44 43 45 45 % 

Meting 3 36 43 42 46 44 48 47 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 36,50 42,00 41,50 45,00 43,50 46,50 46,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 49,86 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 5,07 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 43,00 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 40 38 39 Nm 

Meetlocatie 2 44 40 42 42 Nm 

Meetlocatie 3 42 40 40 41 Nm 

Meetlocatie 4 44 38 42 41 Nm 

Meetlocatie 5 42 41 40 41 Nm 

Meetlocatie 6 40 40 40 40 Nm 

Meetlocatie 7 41 42 40 41 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 41 Nm 

Gemeente Delft 
	

BAS••• 
no Adria 
Sporttrrrrinen 

23-12-2015 
	

11 van 15 



Gemeente Delft 

VE(i..0E14 TetilATKIJR4TP" A:1-0011,,S1k1sF 	
• 

Meetlocatie 1 bijna geheel platliggende vezel 

B•EVS• • • ••ftwar__a  8.7d riding 
en Myles 
,ip•rrtnmri. 

Meetlocatie in doel. Geheel platliggende vezel 
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Foto'S 

Vervangen penaltystip niet op hoogte 

Doel nabij clubhuis 

Doel verre veld 

Ballenvanger verre veld 

Ballenvanger nabij clubhuis 

23-12-2015 13 van 15 
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en Adviel 
Spomerreinen 
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Toelichting 



Gemeente Delft 134VS • - 
Adria, 
,',..rein.,, 
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Stekeinden in ballenvangers en leunhekwerk 
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Verharding tegels en asfalt rond de velden 

Gemeente Delft 	 ,n,,__B•A:S“ • 
fteleld,ng 

Adt,les 
Sportrerreine 





Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

 

Brasserskade 	te Delft 

Concordia 

veld 9 

Conclusie kwaliteitsbepaling  

Het kunstgrasveld voldoet nog aan de gebruiksnorm van de KNVB. Uit de waarde schokabsorptie blijkt wel dat 
het veld al erg hard begint te worden. 
Veld een keer goed reinigen en daarna decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal voor kunstgras. De 
wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Infill van het veld is goed. Echter door 2 mm rubber bij te brengen, kan worden geprobeerd de vezel meer 
overeind te krijgen en kan de schokabsorptie ook verbeteren. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. Daarna kan 
veld en inrichting nog geruime tijd mee. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2019.  

-E` 

sT9 

Algemene informatie kwaliteitsbe • alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 21 december 2015 

 

halfbewolkt en droog 13 °C 

Samenvatting qemiddelde metinqen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 9,80 10,99 voidoet 5,40 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,00 0,99 voldoet 0,79 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 52,9 49,4 voldoet 62,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,0 5,1 geen norm 4,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 38,3 44,4 geen norm 34,0 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 41,6 voldoet 37,0 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 38 38 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 53 47 6,0 +/- 10% voidoet 

Stroefheid 42 41 1,0 +/- 10 Nm voidoet 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen B•AbS• • • 

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft 
flesdriding 

SporHerreitirn 

21-12-2015 
	

1 van 15 



. 	 • 	 . 
ENVATTI44 1014(tEriBBOOALINP'KUI14#4,i).B.VOBTBAL%I.BiDEN 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 8.190 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

kunstgras Evolution Plus 4 cm 

lava 0-4 10 cm 

zand M3.c 28 cm 

natuurlijke ondergrond cm 

Bijzonderheden 
Veld is onder keur aangelegd. Informatie Certificaat met rapportage Kiwa ISA Sport van januari 2009 aan de 
norm ISA-KNVB2-15.2 van januari 2006. 
Velden 8 en 9 worden ook gebruikt t.b.v. cricket en als driving range voor de golfafdeling van Concordia. De 
afslaglocatie is gelegen aan de lange zijde van veld 9, zuid-west zijde, zijde veld 10. 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft B•S••• 
-.411111141111,  

rn  Adviu 
Sparrlerreirea 
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golfbaan/ veld 5a veld 10 

veld 12 

Gemeente Delft B46-• -"mop -Ad* 
Sportferreinen 

veld 8 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 41 60 
voldoende, vezel redelijk rechtop, 
nauwelijks gesleten 

2 39 60 
matig, vezel licht plat en is volledig 
opgespleten, aanzienlijk gesleten 

3 39 60 
matig, vezel licht plat en is volledig 
opgespleten, aanzienlijk gesleten 

4 40 60 
voldoende, vezel ligt redelijk plat en is 
behoorlijk opgesplitst 

5 42 60 
voldoende, vezel ligt redelijk plat en is 
enigszins opgesplitst 

6 38 60 
voldoende, vezel ligt redelijk plat en is 
enigszins opgesplitst 

7 35 60 
matig, vezel licht plat en is volledig 
opgespleten, aanzienlijk gesleten 

Bijzonderheden 
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VLAKHEID 

Voldoende, enigszins een deel op de tweede helft aan de zijde van de driving range. 

CONDITIE 

Voldoende, matig onderhouden. 

UNIFORMITEIT 

Uniform gesleten. De doelgebieden zijn duidelijk meer gesleten dan de rest van het veld. 

BELIJNING 

Belijning is wit en vlak zonder open naden. Penaltystip aan de zijde van het clubhuis is vervangen en ligt niet 
volledig vlak. Penaltystip verre veld en middenstip enigszins verzakt. 

VERVUILING 

Veel organische vervuiling op het veld waargemomen. 

NADEN 

Nauwelijks zichtbaar. 

VEZELS 

Monofile, matig tot ernstig opgesplitst en gesleten. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR, niet gelijkmatig verdeeld. 

HEKWERK 

Ballenvangers en leunhekwerk aanwezig, zie volgende pagina's. 

VELDINRICHTING 

Doelen, dug-outs, veldverlichting aanwezig, zie volgende pagina's. 

Gemeente Delft 
Sporlerrreinen 
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DOELEN 
Type/ merk 2 stuks kooidoelen, aluminium met grondraam 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Vervuild en enige schade aan de coat'ng. Doelen staan enigszins achterover. Stelpalen 
staan in de kunstgrasmat, scheefgetrokken waardoor de mat beschadigd kan worden. 

Voorstel vervanging Vervangen bij renovatie van het veld. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk Nabij clubgebouw. Hexta, dubbel staafmat-net 

ballenvanger 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Het net is kortgeleden vervangen. Stekeinden aan dubbelstaafmat aanwezig. Staafmatten 
niet allemaal vast. Nalopen en vastzetten. Ballenvanger voorzien van reclameborden. 

Voorstel vervanging Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij eerstvolgende renovatie 
verwijderen. Vervangen ballenvanger 15-20 jaar. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Verreveld. Hexta, dubbel staafmat-net ballenvanger 
Lengte 30 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Het net is versleten. Stekeinden aan dubbelstaafmat aanwezig. Staafmatten niet allemaal 
vast. Nalopen en vastzetten. Ballenvanger voorzien van reclameborden. 

Voorstel vervanging Net vervangen. Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij 
eerstvolgende renovatie verwijderen. Vervangen ballenvanger 15-20 jaar. 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk Koppen van het veld, leunhekwerk met dubbelstaafmat. 

Ballenvangers opgenomen in leunhekwerk. 
Lengte 84 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,2x1 m 	 X 

Werkpoorten geen 

Bijzonderheden 
1 looppoort met voetrooster; poortje verreveld klemt; enkele reclameborden beschadigd 
met scherpe delen. Stekeinden aan dubbel staafmat. 

Voorstel vervanging 
Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij eerstvoigende renovatie 
verwijderen. Vervangen 15-20 jaar. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Leunhekwerk zijde dug-outs en afslag driving range. 
Lengte 110 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 62,5 m X X 45 m ketting voor afslag 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

enkele 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten geen 

Werkpoorten geen 

Bijzonderheden 
Enkele verzakkingen in veldafrastering. 
Ketting kan incl. staanders verwijderd worden als driving range in gebruik is. 
Hekwerk tussen de velden 8 en 9 opgenomen bij veld 8. 

Voorstel vervanging 
Onvolkomenheden zo snel mogelijk aanpassen. Stekeinden bij eerstvoigende renovatie 
verwijderen. Vervangen 15-20 jaar. 
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Gemeente Delft BAS.  0 en:Id-vies 
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DUG-OUTS 
Type/ merk 2 stuks metselwerk 4x1,2x1,95 m, voorzien van glas aan zijkanten en staalplaat dak op 

vloerdelen. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X X 

Opmerkingen 
Dug-outs staan lets achterover. Betonvloer ligt ca. 10 cm boven de grasmat. 
Pas op met gemetselde dug-outs en instortingsgevaar. 

Voorstel vervanging Bij volgende renovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Oostendorp Nederland; wedstrijdverlichting 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 16 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 2 masten tussen de velden 8 en 9 staan op de koppen van het veld met ieder 4 armaturen. 

Voorstel vervanging 
armaturen 15-20 

jaar; 
masten 30-35 jr. 

* geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X opsluitband 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Plaatselijk verzakkingen tot 10 m2 

Plaatselijk onderh. X herbestraten bij renovatie vervangen 	15-20 jr. 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X X opsluitband 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X X 

Opmerkingen 
Veld met omliggende tegelverharding ligt deels hoger dan de asfaltverharding waardoor 
drempelvorming in de verharding. Ca. 50 m2 verzakt; niet opgenomen in rapport 

Plaatselijk onderh. X herbestraten bij renovatie vervangen 	15-20 jr. 

OVERIGE 
omschrijving Cricketpitch zie veld 8 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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A4144, 

Sernell 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm 
Ontwatering 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig * 	Samengestel 	X Niet samengesteld 

Draindiepte 0,65 cm Drainafstand 4 m Slootpeil -maaiveld 	1,2-1,4 	cm 
Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	 Drainage in cunetbodem 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 
Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit puttee X vervuild met ijzeraanslag 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 
Opmerkingen: Putten ca. 25 cm onder de bestrating. Hoofddrain zijde van de golfbaan. Zie tekening 

Afwi'kin • in de vlakte onder de ri' van 3 meter metin • en boven de 7 mm 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
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KWALITEIT IN FILL/ OPMERKINGEN 

38 mm Gemiddelde infill 

meting meting 

1 41 19 38 

2 37 20 40 

3 37 21 39 

4 36 22 40 

5 41 23 36 

6 36 24 38 

7 39 25 39 

8 38 26 39 

9 38 27 37 

10 38 28 . 	35 

11 36 29 40 

12 40 30 38 

13 37 31 39 

14 38 32 37 

15 35 33 34 

16 40 34 39 

17 38 35 45 

18 42 

Totaal 687 653 

1340 

Gemeente Delft 
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Sporttermincor 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,70 12,50 9,50 10,00 10,90 10,80 11,10 m 

Meting 2 10,70 12,55 9,50 11,80 10,85 11,35 11,60 m 

Meting 3 10,80 10,00 12,75 11,40 9,30 12,20 12,60 m 

Meting 4 11,35 10,00 12,30 10,40 10,40 11,30 10,10 m 

Meting 5 11,40 9,90 12,55 10,50 11,40 10,60 9,50 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,99 10,99 11,32 10,82 10,57 11,25 10,98 m 

BALSTUIT 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,88 1,04 1,00 0,98 0,94 1,00 1,04 m 

Meting 2 0,88 0,98 1,02 1,04 0,96 0,96 1,05 m 

Meting 3 0,94 1,00 0,96 0,96 0,94 1,00 1,04 m 

Meting 4 0,96 1,02 0,98 1,00 0,98 1,02 1,08 m 

Meting 5 0,96 0,98 1,04 1,02 0,94 0,98 1,06 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,92 1,00 1,00 1,00 0,95 0,99 1,05 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

10,99 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,99 m 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 58 51 53 55 53 54 51 % 

Meting 2 54 48 50 52 50 50 48 % 

Meting 3 52 46 48 50 48 48 48 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 53,00 47,00 49,00 51,00 49,00 49,00 48,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 7 6 6 7 6 6 5 mm 

Meting 2 6 5 5 6 5 5 5 mm 

Meting 3 5 5 5 6 5 5 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,50 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,50 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 34 39 40 38 39 38 42 % 

Meting 2 40 45 45 43 41 43 45 % 

Meting 3 43 47 47 45 45 46 46 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 41,50 46,00 46,00 44,00 43,00 44,50 45,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 49,43 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 5,14 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 44,36 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 41 42 40 41 Nm 

Meetlocatie 2 42 42 41 42 Nm 

Meetlocatie 3 42 40 42 41 Nm 

Meetlocatie 4 42 42 42 42 Nm 

Meetlocatie 5 44 42 40 42 Nm 

Meetlocatie 6 40 42 42 41 Nm 

Meetlocatie 7 42 41 42 42 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 42 Nm 

Gemeente Delft 13•16••• -001•41, lkselehling 
en Advfes 
Spartirrrrine 
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Kooidoel met omgestrokken spanpaal 
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Leunhekwerk en reclameborden met schade 
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Toelichting 

Looppoortje met voetrooster verreveld 

Drainage in tegelverharding 

Parkbanken in dug-outs en op uitloopveld 

Veldverlichting mast met 4 armaturen 

Gemeente Delft 
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Adviet 
Spornerreincn 

Verharding tussen veld en clubaccommodatie 

Verharding buiten hekwerk verzakt 
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Alqemene informatie kwaliteitsbe • alin • 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnurnmer 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

Brasserskade 	te Delft 

DHL 

veld 12 

woensdag 23 december 2015 

half bewolkt, 12 °C 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,2 11,37 voldoet 5,50 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,01 1,00 voldoet 0,73 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 52,4 48,7 voldoet 64,0 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,3 4,9 geen norm 5,0 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 41,0 44,6 geen norm 33,0 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,4 voldoet 40,0 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 38 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 52,5 46,5 6,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 40 2,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinq 

Het kunstgrasveld voldoet nog aan de gebruiksnorm van de KNVB. Uit de waarde schokabsorptie blijkt wel dat 
het veld al erg hard begint te worden. 
Veld een keer goed reinigen en daarna decompacteren door bewerking met wiedegg speciaal voor kunstgras. De 
wiedegg blijven inzetten tijden het dagelijks onderhoud voor dit veld. 
Infill van het veld is goed. Echter door 2 mm rubber bij te brengen, kan worden geprobeerd de vezel meer 
overeind te krijgen en kan de schokabsorptie ook verbeteren. 
Geadviseerd wordt de metingen na de bewerkingen te herhalen om het effect in beeld te brengen. 
De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. Daarna kan 
veld en inrichting nog geruime tijd mee. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2020. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft 	 -414111ft 
Spar/fa-meimen 

23-12-2015 
	

1 van 15 



Biizonderheden 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 8.170 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

cm 

cm 

cm 

cm 

Overzicht van de uitqevoerde metinqen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
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en Myles 
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e ye BrassE 

1 

Veld 9 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel in mm Conditie meetlocaties 

1 40 60 Voldoende 

2 35 60 Voldoende 

3 38 60 Voldoende 

4 41 60 Voldoende 

5 39 60 Voldoende 

6 38 60 Voldoende 

7 37 60 Voldoende, plat en gespleten 

Bijzonderheden 

Clubgebouw 

Gemeente Delft 
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VLAKHEID 

Voldoende 

CONDITIE 

Voldoende, doelgebieden meer gesleten 

UNIFORMITEIT 

Voldoende, doelen meer gesleten 

BELIJNING 

Wit voor seniorenwedstrijden. Penaltystippen vervangen, lets to diep. 

VERVUILING 

Lichte organische vervuiling waargenomen. 

NADEN 

Vodoende, niet of nauwelijks zichtbaar. 

VEZELS 

Grotendeels plat liggend. Doelgebieden gespleten. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber 

HEKWERK 

Zie hieronder 

VELDINRICHTING 

Zie hieronder 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft B•AS••- --saraft, e„ Advirs 
Spariftrorineri 

DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) Erma Sport met grondbeugel 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Geen 

Voorstel vervanging Bij renovatie 

EXTRA DOEL 
Type/ merk NVT 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hexta, dubbelstaafmat met net 
Lengte 60 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Er zijn een aanta 
Er zijn nu een aantal 

dubbelstaafmatten stuk die per omgaande vervangen dienen to worden. 
gevaalijke uitstekende delen. 

Voorstel vervanging 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

NVT 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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fl. d Ming 

Advirs 
Sporrurreinot 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hexta, dubbelstaafmat met leunbuis 
Lengte 300 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X Enige uitstekende delen 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,2 x 1,10 	 X 

Werkpoorten 1 	 3,30 x 1,0 	 X 

Bijzonderheden Dubbelstaafmatten zijn nog voorzien van stekeinden 

Voorstel vervanging Stekeinde verwijderen bij renovatie 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

NVT 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

23-12-2015 
	

6 van 15 



,YZ 
PORDEIING'IN*0 TIN 

DUG-OUTS 
Type/ merk Gemetseld 2x met houten plaat, lets verdiept. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X 

Opmerkingen 3x lx 1,5 balken onder het dak zijn matig 

Voorstel vervanging Nazien op sterkte, vervangen bij renovatie 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Strago 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 12 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen oude armaturen deze hebben minder licht opbrengst. 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers Opsluitband 

X X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X X 

Opmerkingen Enige verzakkingen. 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij renovatie vervangen 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X X 

Opmerkingen Plaatselijk verzakt. Het veld ligt ca. 10 cm hoger dan de overige verhardigen 

Plaatselijk onderh. herbestraten X vervangen 

OVERIGE 
omschrijving Banken bij dug-outs op het veld 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Mogen niet op het veld staan. 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft B../S••• 
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Gemeente Delft 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter 

* aankruizen indien van toepassing 

BAS• • • 
'41111ftrair ikso,hti.g  

en 
Sparrterreine 

Opmerkingen: Oude drainage rechtstreeks op de sloot. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Geen grote afwijkingen waargenomen. 
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Advins 

Sparlurrelne 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,20 11,60 12,10 13,20 10,10 11,85 12,30 m 

Meting 2 9,90 11,55 12,55 12,70 10,10 14,05 10,65 m 

Meting 3 10,35 12,40 11,65 11,30 11,15 10,05 11,50 m 

Meting 4 9,90 12,60 12,00 9,30 11,10 9,80 13,10 m 

Meting 5 8,50 12,20 11,25 12,00 11,20 10,55 13,15 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

9,77 12,07 11,91 11,70 10,73 11,26 12,14 m 

BALSTUIT 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,94 1,05 1,06 1,00 0,96 1,02 1,04 m 

Meting 2 0,96 1,12 1,02 0,96 0,94 0,96 1,04 m 

Meting 3 0,90 1,06 0,95 0,96 0,94 1,04 1,02 m 

Meting 4 0,92 1,05 0,96 0,95 1,02 0,96 1,04 m 

Meting 5 0,95 1,04 1,06 1,02 1,04 0,98 1,05 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,93 1,06 1,01 0,98 0,98 0,99 1,04 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

11,37 m 

Gemiddelde balstuit 
	

1,00 m 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 

Meting 1 57 46 52 55 55 56 51 % 

Meting 2 53 42 49 50 52 53 47 % 

Meting 3 51 41 47 49 50 52 46 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 52,00 41,50 48,00 49,50 51,00 52,50 46,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 7 5 5 6 6 6 5 mm 

Meting 2 6 4 5 5 5 5 5 mm 

Meting 3 5 4 5 5 5 5 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,50 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 34 45 40 35 38 37 40 % 

Meting 2 40 51 43 43 42 41 45 % 

Meting 3 43 52 46 44 45 42 47 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 41,50 51,50 44,50 43,50 43,50 41,50 46,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 48,71 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,86 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 44,57 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 40 42 40,67 Nm 

Meetlocatie 2 40 41 40 40,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 42 40 40,67 Nm 

Meetlocatie 4 40 40 41 40,33 Nm 

Meetlocatie 5 38 40 42 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 38 40 40 39,33 Nm 

Meetlocatie 7 40 42 42 41,33 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,38 Nm 

Gemeente Delft 
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Detail kunstgrasvezels, organisch vervuild, vezels 
matig gesleten 

23-12-2015 12 van 15 

Penaltystip vernieuwd, niet vlak 

Meetlocatie, vezels platliggend en matig opgesplitst 

Gemeente Delft 
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Schade dubbelstaafmat en stekeinden aan 
dubbelstaafmat 

Gemeente Delft 
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Opsluitband en tegel binnen hekwerk 

Asfalt tegelverharding buiten veld 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Brasserskade 	te Delft 

DHC 

veld 17 hoofdveld 

ALITEITSB INs T~ALVELDEN  

Aloemene informatie kwaliteitsbe • ahn• 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

vrijdag 11 + 14 december 2015 

 

Bewolkt, droog, 13 °C, windstil 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

2008 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,40 10,42 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 1,00 0,90 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 53,3 52,1 voldoet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,1 5,6 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 37,3 42,8 geen norm 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 41,4 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 37 37 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 55 49 6,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 44 40 4,0 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie lcwaliteitsbepaling 

Dit veld is in 2008 aangelegd. Hekwerken voldoen niet aan de huidige veiligheidsnormen. Geadviseerd wordt 
kleine onvolkomenheden per omgaande aan te passen. 
Het veld voldoet nog aan de aanleg- en gebruiknorm . De laagdikte van de infill is afgenomen met 3 tot 5 mm. Dat 
kan ook ten gevolge van cornpactering van de infilllaag zijn. 
Geadviseerd wordt na het reinigen van het veld, het veld te decompacteren door bewerking met een speciaal 
voor kunstgras ontwikkelde wiedegg. Na deze bewerking de infill opnieuw meten en aanvullen tot 40 mm. 
Bewerking met de wiedegg minimaal eens per maand herhalen. 
Geadviseerd wordt jaarlijk de kwaliteitsmeting te herhalen en aan de hand daarvan het onderhoud aan te passen. 
Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van de kunstgrasmat in 2020.  

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 	
B 	S • • • 
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Gemeente Delft BAS••• , Bry,cleding 
en Adries 
Sporiterreine 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 105 x 69 m; 9.860 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution plus 

2008 

toplaag kunstgrasmat 0-4 cm 

lava cm 

onderbouw cm 

cm 

Brzonderheden 
Dit veld beschikt over zeer ruime uitlopen. En ligt in een ruitvorm. 

Overzicht van de uitqevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden Bij beoordeling van het veld onbekend. 
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Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 40 55 voldoende 

2 34 55 voldoende 

3 35 55 voldoende 

4 38 55 voldoende 

5 36 55 voldoende 

6 37 55 voldoende 

7 38 55 voldoende 

Bijzonderheden 

11 en 14-12-2015 3 van 15 
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Spartremilio 

VLAKHEID 

Er zijn geen oneffenheden waargenomen. 

CONDITIE 

Conditie van het veld is goed. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform gesleten. De doelen zijn meer gesleten als de rest van het veld. 

BELIJNING 

Wit voldoet aan seniorenafmeting. 

VERVUILING 

Langs de zijkanten van het veld vervuiling met blad en ander organisch materiaal. 

NADEN 

Er zijn geen open naden zichtbaar. 

VEZELS 

In de doelgebieden liggen de vezels plat. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber. 

HEKWERK 

Leunhekwerk met reclameborden. 

VELDINRICHTING 

2 seniorendoelen, 8 lichtmasten met 20 armaturen, 2 gemetselde dug-outs. 
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Gemeente Delft B•AS• • • ""ftrimp_, Begriciding 
en AdHca 
Vorterrreine 

DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) P-model met grondbeugel, alluminium, Erma sport. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel x 

Opmerkingen Voorzien van steunpalen tbv kooidoelen. Hierdoor kunstgras uit vorm getrokken. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie veld. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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Sfarliern.or 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Leunhekwerk met reclameborden rondom. 
Lengte 400 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

x 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

x Borden op een aantal locaties los 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat x 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. x x 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,2x1m 	 x 

Werkpoorten 1 	5x1 m en 3x1 m 	 x 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging onvolkomenheden mo oplossen. Vervangen bij renovatie. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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rn Actrief 
Spornerrrinex 

DUG-OUTS 
Type/ merk gemetselde dug-outs met betume dak 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs x x 

Opmerkingen 
Gemetselde dug-outs op sportvelden worden als onbetrouwbaar beoordeeld vanwege 
eerdere ongelukken met dergelijke dug-outs. 

Voorstel vervanging Vervangen bij eerstvolgende veldrenovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Wedstrijdverlichting. 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 20 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* x 

Staat armaturen* x 

Opmerkingen Masten 18 m hoog 

Voorstel vervanging volgende renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels beton plaat klinkers opsluitband 

x 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x 

Opmerkingen 10x20 band. 

Plaatselijk onderh. x herbestraten bij renovatie vervangen 	Bij ren. 20-25 jaar 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

30x30 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen Verharding buiten het veld niet verder beoordeeld en opgenomen in de rapportage. 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving Nvt 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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en Meting Vtekheid in Inrn inetrif van? 

Ontwaterinq 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samenges 	X Niet samengesteld 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig X Niet aanwezig * 	Samengesteld Niet samengesteld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 
Kwaliteit eindbuizen X 

Kwaliteit hoofddrain X 

Kwaliteit putten X 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: Volgens tekening SB-1600-3000-00 Gemeente Delft 'Sportpark Brasserskade Drainage leidingen' 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE 

Er zijn geen oneffenheden aangetroffen. 

BIJZONDERHEDEN 

Bij de cornervlaggen de potten verzakt op alle hoeken. 

Gemeente Delft BAS•-• 
-.4111114141P__ 	13egelehri, 

nr Adv. 
Sporrrerrrin, 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

10,42 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,90 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 10,00 11,20 8,70 10,20 12,05 10,30 9,15 m 

Meting 2 8,90 11,40 10,85 11,05 9,65 11,35 9,55 m 

Meting 3 10,25 10,85 10,75 10,90 9,85 11,85 10,05 m 

Meting 4 10,25 11,15 11,10 8,55 9,65 9,75 11,60 m 

Meting 5 11,20 9,95 11,60 9,90 11,95 8,50 10,70 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,12 10,91 10,60 10,12 10,63 10,35 10,21 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,98 0,92 0,92 0,85 0,93 0,90 0,93 m 

Meting 2 0,88 0,92 0,90 0,87 0,92 0,85 0,93 m 

Meting 3 0,92 0,93 0,88 0,86 0,89 0,87 0,94 m 

Meting 4 0,90 0,95 0,85 0,88 0,93 0,88 0,93 m 

Meting 5 0,89 0,90 0,84 0,87 0,91 0,86 0,94 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,91 0,92 0,88 0,87 0,92 0,87 0,93 m 

Gemeente Delft 
nAdrin 

Spooterrcincm 
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Gemeente Delft 

 

Sparetemine 

SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 58 54 56 58 55 59 55 % 

Meting 2 54 50 53 55 51 55 51 % 

Meting 3 53 49 52 54 50 53 49 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 53,50 49,50 52,50 54,50 50,50 54,00 50,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 7 6 7 8 7 7 6 mm 

Meting 2 6 5 6 7 6 6 5 mm 

Meting 3 5 5 6 6 5 6 5 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,50 5,00 6,00 6,50 5,50 6,00 5,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 37 38 39 37 38 36 37 % 

Meting 2 42 43 43 41 43 41 43 % 

Meting 3 42 43 44 42 44 43 45 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 42,00 43,00 43,50 41,50 43,50 42,00 44,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 52,07 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 5,64 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 42,79 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 42 42 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 2 44 40 40 41,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 40 42 40,67 Nm 

Meetlocatie 4 42 40 42 41,33 Nm 

Meetlocatie 5 44 40 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 6 44 42 42 42,67 Nm 

Meetlocatie 7 40 42 40 40,67 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 41,43 Nm 
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Foto's Toelichting 

Overzichtsfoto. 

Overzichtsfoto. 

4 Vakan 

Organische vervuiling. 

Grote uitlopen. 

Uitloop voor overdekte tribune. 

Gemeente Delft 
Re,fedi, 

eol 
SpflliitIff 
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Gemeente Delft 

Hoekvlag. Kunstgras vervormd. Potje staat scheef. 

B•A•S• • • -../11111111, BwIelding 

Vaste doelen. P-model waar een kooidoel van is 
gemaakt. 

' Leunhekwerk, brede toegangspoort. 

11 en 14-12-2015 13 van 15 



, 	 • 

1440:Eti$1.4000010;..04TOMO:itliE0:-.0:if 

Toelichting 

Leunhekwerk. 

Leunhekwerk met tegelverharding rondom veld. 

Leunhekwerk met achterliggende statribune. 

Leunhekwerk met achterliggende tribune. 

Poort met voetrooster. 

.• ••••• • ' 4 

tasSeirskode4.  

Gemeente Delft 13•./6 S• •• .,„,,„„g  
Spornerr einem 
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Toelichting 

Dug-out met coachvak. 

Veldverlichting. 

Veldverlichting. 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Buitenhof te Delft 

W Delfia 

 

veld 30a 

 

Algemene informatie kwaliteitsbe • alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 4 januari 2016 

 

Bewolkt, droog, 5 °C 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
heid 

Balrol 8,79 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,86 voidoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 46,9 voldoet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 4,9 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 43,5 geen norm 20-50  	ok 

Stroefheid torsie 40,3 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 34 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 46 49 -3,5 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 41 40 1,0 +/- 10 Nm voidoet 

Conclusie Icwaliteitsbepaling 
Het kleine veldje ligt er prima bij. Ondanks dat het veld vlak voor de metingen bewerkt is met een borstel of wiedeg, voelt het veldje vrij hard 
aan. Dit blijkt ook uit de sporttechnische metingen. De schokabsorptie ligt nog maar net binnen de gebruiksnorm. 
Er is nog weinig slijtage van de vezel waarneembaar. Aileen in de doelgebieden splijt de vezel licht. In de hoeken van het veld is veel te 
weinig infill aanwezig. Hier ligt de vezel ook plat. De verdeling van de infill laat te wensen over. Geadviseerd wordt de infill goed te verdelen 
over het hele veld, infill goed los maken door bewerking met wiedegg en het bijbrengen van 3 tot 4 mm infill om zo de hardheid van dit veld 
te verbeteren. 
Geadviseerd wordt dit veldje te blijven bewerken met de wiedegg om zo het infill voldoende open te houden. 
Gezien de minimale slijtage van de vezel zal na het aanvullen van de infill een renovatie in 2023 aannemefijk zijn. Geadviseerd wordt dit 
veld wel te blijven volgen door meting van de sportechnische waarden. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
	 B.A.s• • • 

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 
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Biizonderheden 

IfIgl9N-AWITEITSBEOALIN 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill; 2604 m2 

AH Vrij 

Soccerpro MG Diamond PU 10S 15P 

2011 constructie uit 2000 

cm 

cm 

cm 

cm 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 

Schoonmaken voor bewerking 

Borstelen met driehoeksborstel 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 

Diepreinigen middels opnemen infill 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft 
Advies 

SPOr.Vn*,..  
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Gemeente Delft 13•166••---1.44,,„, &wielding 
Advin 

Sporirrrreine 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 37 55 Goed 

2 35 55 Goed 

3 38 55 Goed 

4 38 55 Goed 

5 

6 

7 

Bijzonderheden 
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UELEBEOOR 

VLAKHEID 

Vlakheid is goed, alleen de hoeken zijn wat ongeiijk. 

CONDITIE 

Algehele conditie is goed. In hoeken is de conditie niet goed door het ontbreken van de infill. 

UNIFORMITEIT 

Veld is niet geheel uniform. De hoeken wijken sterk af. Hier is vrijwel geen of te weinig infill aanwezig. 

BELIJNING 

Belijning jeugd aanwezig. 

VERVUILING 

Lichte vervuiling van blad en klein organisch afval. 

NADEN 

Geen naden zichtbaar. 

VEZELS 

Vezels nog vrijwel zonder slijtage, vezels staan ook nog rechtop, behalve de hoeken waar de vezel plat ligt. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR-rubber in de hoeken en randen te weinig aanwezig. Verder over het veld wel voldoende verdeling. 

HEKWERK 

Rondom in de hekken zijn onderste 1,5 m gesloten. 

VELDINRICHTING 

Alleen losse doelen aanwezig. 

Gemeente Delft 
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Gemeente Delft &AS- • • 
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DOELEN 
Type/ merk 2 stuks losse voetbaldoelen 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

2 stuks Onbekend, boarding/ netballenvanger 
Lengte 50 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X X boarding 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat boarding X 

Staat net X 

Bijzonderheden Netten repareren of vervangen 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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;n Ad is 
purnensin, 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Onbekend fabricaat 
Lengte 158 meter 

Hoogte 4 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

boarding netten 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

boarding rondom 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat boarding X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 2 	 1,0 m 

Werkpoorten 1 	 ca. 3,0 m 

Bijzonderheden Rondom 1,5 dichte boarding met daarboven 2,5 m net. 

Voorstel vervanging Renovatie bij renovatie veld; vervangen 10-15 jr. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

04-01-2016 
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DUG-OUTS 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen Niet aanwezig. 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk onbekend 

Aantal masten 4 stuks Aantal armaturen 4 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen Masten gecombineerd gebruik met veld 1. 

Voorstel vervanging 
armaturen met volgende veldrenovatie; 

* masten 15-20 jr. 	 geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

opsluitband 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen Aileen opsluitband 10 x 20. 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij renovatie vervangen 	15-20 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen nvt 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving nvt 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft B•kS••• 
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ET N'G ViAlOitiolwiii*iet,iitiii* meter 

Ontwaterin 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samenges 	X Niet samengesteld 

Draindiepte ? cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	40-60 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig cunet Niet aanwezig * onderin cunet 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

? X 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen ? 

Kwaliteit hoofddrain ? 

Kwaliteit putten ? 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkinqen: 	Drainage niet aangetroffen, vermoedelijk wet aanwezig. Zie tekening SB-2502-3000-04. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

z > vrijwel geen infill, hierdoor een kuil 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Opsluitband ligt rondom ca. 5 cm lager dan het veld. Het veld is netjes vlak. Hoeken iets ongelijk, ook door 
onvoldoende infill. 

Gemeente Delft 
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meting 

27 

meting 

19 34 

2 33 20 35 

3 33 21 27 

4 30 22 32 

5 28 23 35 

6 36 24 36 

7 35 25 25 

8 34 26 

9 35 27 

10 34 28 

11 38 29 

12 37 30 

13 38 31 

14 41 32 

15 37 33 

16 35 34 

17 38 35 

18 39 

Totaal 628 224 

Gemiddelde infill 

852 

34 mm 

KWALITEIT IN FILL! OPMERKINGEN 
Infill onvoldoende vlak verdeeld. De infill is aan de dunne kant. Voorstel gemideld 3-4 mm infill bijbrengen. 

Gemeente Delft 
Begeleding 

Advies 
Spornerreine I 
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BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 8,40 7,20 8,10 10,00 m 

Meting 2 9,90 8,90 8,00 9,40 m 

Meting 3 10,20 8,80 8,20 8,60 m 

Meting 4 8,70 8,60 8,40 9,10 m 

Meting 5 8,00 9,40 7,70 10,10 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

9,04 8,58 8,08 9,44 0,00 0,00 0,00 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,87 0,87 0,83 0,85 m 

Meting 2 0,86 0,87 0,80 0,85 m 

Meting 3 0,88 0,90 0,80 0,85 m 

Meting 4 0,85 0,90 0,83 0,83 m 

Meting 5 0,85 0,91 0,85 0,86 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,86 0,89 0,82 0,85 0,00 0,00 0,00 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

8,79 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,86 m 

04-01-2016 
	

10 van 12 



Gemeente Delft 
	

BAS• • • 

SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 
Meting 1 52 52 55 50 % 

Meting 2 47 48 50 46 % 

Meting 3 45 46 48 45 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 46,00 47,00 49,00 45,50 0,00 0,00 0,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 7 7 6 mm 

Meting 2 5 5 6 4 mm 

Meting 3 4 5 5 5 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

4,50 5,00 5,50 4,50 0,00 0,00 0,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 37 38 34 38 % 

Meting 2 44 43 40 44 % 

Meting 3 45 46 42 44 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 44,50 44,50 41,00 44,00 0,00 0,00 0,00 °A 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 

46,88 )̀/0 

4,88 mm 

43,50 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 40 40 40 Nm 

Meetlocatie 2 42 40 42 41 Nm 

Meetlocatie 3 40 40 40 40 Nm 

Meetlocatie 4 42 38 40 40 Nm 

Meetlocatie 5 0 Nm 

Meetlocatie 6 0 Nm 

Meetlocatie 7 0 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40 Nm 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Kerkpolder 	te Delft 

Fullspeed 

veld 47 

tc 

V 

Alqemene informatie kwaliteitsbe • alin • 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

maandag 4 januari 2016 

 

Droog, 10 °C, weinig wind. 

Samenvattinq qemiddelde metinqen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 12,40 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,91 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 50,4 voldoet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 4,8 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 42,9 geen norm 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,4 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 39 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 44 	 54 -10,0 +/- 10% Voldoet 

Stroefheid 40 	 41 -1,0 +/- 10 Nm Voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepalinq  

Het veld voldoet aan de gebruiksnorm. De vezel begint verspreid over het gehele veld te splijten. Plaatselijk is dit 
wel intensiever. Dit betreft vooral de jeugddoelgebieden, zijlijnen en as van het veld. De beide doelgebieden zijn 
zeer ernstig versleten. Hier is de infill van SBR-rubber ook uitgespeeld en onvoldoende aanwezig. Door de slijtage 
van de vezel wordt het rubber hier slecht vastgehouden. Vlakheid van het veld is goed, alleen in de hoeken is het 
veld wat ongelijk. Een van de cornerpotten ligt te hoog. Hekwerken, verhardingen en inrichtingsmaterialen zijn 
van voldoende kwaliteit. 
Onderhoud: Doelgebieden dienen frequenter aangevuld te worden. 
Renovatie: Gezien de slijtage van de vezel zou het veld in 2020 gerenoveerd moeten worden. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
	 B.A.s• • • 
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Wijze van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen ? 

Schoonmaken voor bewerking 16 

Borstelen met driehoeksborstel 5 

Decompacteren met wiedeg 17 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch ? 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 5 

Diepreinigen middels opnemen infill ? 

Diepreinigen middels water - 

Inspectie/ bijvullen infill/ kleine reparaties 12 

Bijzonderheden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Gemeente Delft BAS••• 
QrRrlciAinX 
rn  Advirc 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill, 8701 m2 

CSC Ceelen Sport Constructies 

Evolution Plus 

2008 

cm 

cm 

cm 

cm 

Biizonderheden 

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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veld 3 

veld 47 a 

Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 40 55 Goed 

2 37 55 Matig/slecht 

3 38 55 Goed 

4 41 55 Voldoende 

5 38 55 Goed 

6 40 55 Goed 

7 32 55 Matig/slecht 

Bijzonderheden Doelgebieden zeer matig. 

Gemeente Delft 	
Begeklding 

— 	Advint 
Sporfterreine r 
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err Adries 
Sporiterremen 

VLAKHEID 

De vlakheid van het veld is voldoende. Een van de cornerpotten staat te hoog. Dit belemmert het spel. 

CONDITIE 

Algehele conditie is voldoende, al gaan de doelgebieden behoorlijk achteruit. Hier zal extra aandacht aan besteed 
moeten worden om de kwaliteit te waarborgen. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is matig uniform door sterk afwijkende doelgebieden. 

BELIJNING 

Standaard seniorenbelijning. Belijning is voldoende van kwaliteit. 

VERVUILING 

Vrijwel geen vervuiling aangetroffen. Enige vervuiling van vuurwerkresten wat van buiten het veld is afgestoken. 

NADEN 

Geen naden aangetroffen. 

VEZELS 

Vezels zijn alleen langs de randen en in de uiterste hoeken nog vrijwel zonder slijtage. Met name in de 
doelgebieden is de vezel gespleten en gekroesd. Ook langs de zijlijnen en in de as is behoorlijke slijtage 
zichtbaar. 

INSTROOIMATERIAAL 

SBR rubber is voldoende aanwezig behalve in de doelgebieden en plaatselijk is de as van het veld. 

HEKWERK 

Hekwerken zijn rondom aanwezig. Afwisselend dubbelstaafmat met reclameborden en zonder vulling. De kwaliteit 
is voldoende. 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen en 2 dug-outs zijn van voldoende kwaliteit. 
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Gemeente Delft 
	 BA-S- 

Adries 
Sportterrrinen 

DOELEN 
Type/ merk 2 stuks vast voetbaldoel (seniorendoe ) P-model me grondbeugel 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

2 stuks; onbekend 
Lengte 70 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

x x X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Onderste 80 cm voorzien van harmonicagaas. 

Voorstel vervanging Bij renovatie van het veld renoveren. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Rondom, merk onbekend 
Lengte 340 meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X Niet geheel rondom 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. X 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,25 m 	 X 

Werkpoorten 1 	 4 m 	 X 

Bijzonderheden 
Dubbelstaafmatten zijn uitgevoerd met stekeinden. Dit is volgens de nieuwste normen niet 
meer toegestaan. 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

DUG-OUTS 
Type/ merk Onbekend 5 m breed 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X 

Opmerkingen 
Aluminium profiel met polycarbonaat platen. Op de kopse zijde van het veld staan nog twee 
losse dug-outs. 

Voorstel vervanging 15-20 jaar 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Strago, trainingsverlichting + spelen van incidentele wedstrijden 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 10 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

Gemeente Delft 
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Advirs 
Sporiferreirven 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers Opsluitband 

X 10x20 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Hekwerken zijn in de 30 x 30 tegel geboord. 

Plaatselijk onderh. X herbestraten renovatie vervangen 	20-25 jaar 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 
Tegelverharding 
Deze verharding 

oopt buiten de veldafscheiding door. 
is niet opgenomen in de beoordeling en rapportage. 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

Ontwaterin • 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig * Samenges 	X Niet samengesteld 

Draindiepte onbekend cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig Niet aanwezig Samengesteld Niet samengesteld * 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

X 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen niet beoordeeld 

Kwaliteit hoofddrain 

Kwaliteit putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

X 

Opmerkingen: 	Drainage niet opgegraven. Wel boven de putten ongelijk straatwerk aangetroffen. 
is opgenomen op tekening SB-2510-3000-00. Drainage 
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Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Verhardigen rondom liggen gemiddeld 5 cm lager dan het veld. 

Gemeente Delft 
	

BAS• 
---- en A4vles 

Spertterrwin." 

04-01-2016 
	

8 van 13 



1363 

39 mm Gemiddelde infill 

meting meting 

1 39 19 39 

2 40 20 37 

3 32 21 37 

4 39 22 39 

5 41 23 42 

6 41 24 40 

7 40 25 40 

8 34 26 38 

9 39 27 39 

10 37 28 37 

11 40 29 40 

12 38 30 38 

13 38 31 44 

14 40 32 41 

15 40 33 32 

16 40 34 40 

17 40 35 41 

18 41 

Totaal 699 664 

Gemeente Delft B•iS••--as. &vie.ling 
Advies 

Spormnrioren 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

12,40 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,91 m 

ETING:BALROLE 
, 

ALSTUITANN,MT..E. 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 12,00 12,10 13,50 11,80 11,20 10,80 12,50 m 

Meting 2 12,70 13,10 14,20 12,10 11,00 11,20 12,40 m 

Meting 3 11,80 14,10 14,00 12,80 11,50 11,70 13,30 m 

Meting 4 13,20 14,00 13,20 11,60 14,40 12,30 11,50 m 

Meting 5 13,40 13,90 12,10 10,90 12,60 10,40 10,60 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

12,62 13,44 13,40 11,84 12,14 11,28 12,06 m 

BALSTUIT 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 1,00 0,90 0,93 0,90 0,90 0,90 m 

Meting 2 0,90 1,00 0,90 0,85 0,88 0,90 0,92 m 

Meting 3 0,95 1,00 0,86 0,90 0,87 0,85 0,90 m 

Meting 4 0,93 0,95 0,93 0,90 0,85 0,85 0,90 m 

Meting 5 0,95 1,20 0,92 0,93 0,88 0,83 0,92 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,92 1,03 0,90 0,90 0,88 0,87 0,91 m 

Gemeente Delft 
cn Advies 
Sportterreinen 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 56 53 55 55 57 58 47 % 

Meting 2 53 50 50 50 55 55 44 % 

Meting 3 52 48 49 49 53 53 44 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 52,50 49,00 49,50 49,50 54,00 54,00 44,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 5 6 6 6 6 4 mm 

Meting 2 5 5 5 5 5 5 4 mm 

Meting 3 5 4 5 5 5 5 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 37 39 36 37 34 35 44 )̀/0 

Meting 2 40 42 43 44 36 37 50 % 

Meting 3 42 45 43 46 40 41 51 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 41,00 43,50 43,00 45,00 38,00 39,00 50,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 50,36 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,79 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 42,86 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 41 40 41 40,67 Nm 

Meetlocatie 2 41 40 40 40,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 42 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 4 40 40 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 5 40 40 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 41 41 40 40,67 Nm 

Meetlocatie 7 40 40 40 40,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,38 Nm 

Gemeente Delft 
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Foto's Toelichting 

Onbeschadigde vezel langs de randen 

Beschadigde vezel in de doelgebieden. 

Doelgebied met doel 

Ballenvanger 

Dug-outs met tribune 

Gemeente Delft 13-1S-• • 
'41111111•1p Be,rkidin, 

Advini 
Sporlwrrein, 
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Foto's 
	

Toelichting 

Veldafrastering 

Veldafrastering 

Veldverlichting 

Verhardingen binnen en buiten hekwerk 

Verhardingen binnen en buiten hekwerk 

Gemeente Delft . 
BevkWh, 

Advirs 
Sportier-mine,. 
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OETBALVEt 

te Delft Kerkpolder 

Fullspeed 

veld 47a 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

B•ADS• • • 
-4,41:11-.4mor  

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
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B•A•S• • • Gemeente Delft 
'.41111111111ft Bege 

en Artvies 
Sporturreinc 

maandag 4 januari 2016 

Droog, 10 °C, weinig wind 

Aluemene informatie kwaliteitsbe.alin 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Samenvattinq qemiddelde metinqen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

20.. 2015 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 13,13 voldoet 9-jan 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,94 voldoet 0,95 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 44,4 voldoet niet 47 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 3,0 geen norm 5 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 46,9 geen norm 39 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,3 voldoet 33 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 30 36 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 43 	 46 -3 +/- 10 Nm voldoet 

Stroefheid 40 	 41 -1 +1- 10 % voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling 

Uit de metingen kan worden opgemaakt dat het veld vrij hard is. De schokabsorptie valt buiten de gebruiksnorm. 
Het prikken van de infilldikte was moeilijk uitvoerbaar door een compacte laag infillmateriaal. Mogelijk wordt het 
veld niet of nauwelijks gedecompacteerd met een eg. De vezel begint in de doelgebieden al behoorlijk te 
verslijten. Vlakheid van het veld is goed. Gelet op het aanlegjaar van het veld is de kwaliteit matig te noemen. De 
infill is matig gemiddeld 6 mm onder de aanlegwaarde. 
Met onderhoud (decompacteren en aanvullen van de infill) dient de kwaliteit verbeterd te worden. Tevens wordt 
aanbevolen de infill te optimaliseren door het bijbrengen van 5 tot 6 mm sbr 
Gelet op de huidige slijtage en het gebruik wordt renovatie in uiterlijk 2020 aanbevolen. 



Gemeente Delft B•kS••• -exift 9„felding  
Advirs 

Sparlterxinrn 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill, lijnmaat 45x55, oppervlakte 2.891 m2 

AH Vrij, Groen, Grond en Infra 

Soccerpro MG Diamond PU 10S 15P 

2011 constructie uit 2000 

cm 

cm 

cm 

cm 

Biizonderheden  

Overzicht van de uitgevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen ? 

Schoonmaken voor bewerking 16 

Borstelen met driehoeksborstel 5 

Decompacteren met wiedeg 17 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch ? 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 5 

Diepreinigen middels opnemen infill ? 

Diepreinigen middels water - 

Kleine reparaties 12 

Bijzonderheden 

04-01-2016 
	

2 van 12 



ingang veld 47 

1 

P 
Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 30 55 Goed 

2 29 55 Matig 

3 36 55 Voldoende 

4 32 55 Voldoende 

5 

6 

7 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft B•A!S•  • • 
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Sporiterreiner 

VLAKHEID 

Voldoende. Er zijn lichte glooiingen waarneembaar. 

CONDITIE 

Algehele conditie is matig. 

UNIFORMITEIT 

Het veld is uniform. Verdeling van infill kan worden verbeterd. 

BELIJNING 

Aanwezig zonder cirkels. Geen bijzonderheden. 

VERVUILING 

Vrijwel geen vervuiling aanwezig. 

NADEN 

Geen naden zichtbaar. 

VEZELS 

De vezel is nog in goede staat behalve in de doelgebieden. Hier is de vezel "al" gekroesd en gespleten. 

INSTROOIMATERIAAL 

Voldoende aanwezig behalve in de doelgebieden. Deze dienen wat aangevuld to worden. 

HEKWERK 

Hekwerken zijn van redelijke kwaliteit. Het ijzerdraad van het leunhekwerk bevat scherpe punten. 

VELDINRICHTING 

Er staan twee losse trainingsdoelen op het veldje. 
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KerkfiOt 

 

DOELEN 
Type/ merk 2 jeugddoelen 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 2 losse doelen. 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk nvt 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

weerszijde, leverancier onbekend 
Lengte 70 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
x x X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden Onderzijde van het gaas hangt los. Hekwerk bevat scherpe punten. 

Voorstel vervanging Herstellen op korte term ijn. Vervangen bij renovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

nvt 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 

Gemeente Delft 13•AkS••• 
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Sparlterreinen 

VELDAFRASTERING 
Type/ merk Lengte 60 meter 

Hoogte 2 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijien 

Looppoorten 

Werkpoorten 1 	 4,0 m 	 X 

Bijzonderheden Tevens terreinafrastering. 

Voorstel vervanging 15-20 jaar 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Tevens terreinafrastering 
Lengte 60 meter 

Hoogte 1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijien 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging Bij renovatie. 

DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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Gemeente Delft 
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VELDVERLICHTING 

Type/ merk onbekend 

Aantal masten 4 stuks Aantal armaturen 4 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers Opsluitband 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

x x 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. herbestraten bij renovatie vervangen 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

30x30 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen Buitenzijde van het veld niet opgenomen in de rapportage 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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Gemeente Delft 
Begeleiiiing 
en Advice 
Sporeerreine 

Ontwaterinq 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig X Niet aanwezig Samengesteld Niet samengesteld . 

Draindiepte ? cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	 cm 

Sleufopvulling Aanwezig Niet aanwezig * onder in zandcunet 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen ? 

Kwaliteit hoofddrain ? 

Kwaliteit putten ? 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+gemaal nvt/onbekend/anders 

x 

Oamerkingen: 	Drainage van 2000. Wel aanwezig, maar niet gevonden. Aileen uitlaat in de watergang. 
is opgenomen op tekening SB-2510-3000-00. Drainage 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Veld ligt voldoende vlak. Geen oneffenheden aangetroffen. 

04-01-2016 
	

8 van 12 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Gemeente Delft 
	

B•A:S• • • 
Advin 

Sportrerxinen 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
Infill onvoldoende vlak verdeeld. De infill is aan de dunne kant. Voorstel 5 mm infill bijbrengen. 
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BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 13,60 12,30 11,50 13,80 m 

Meting 2 12,80 11,00 13,40 12,40 m 

Meting 3 11,20 11,40 12,40 13,20 m 

Meting 4 11,00 15,20 16,30 14,40 m 

Meting 5 12,30 14,30 13,80 16,30 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

12,18 12,84 13,48 14,02 0,00 0,00 0,00 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,90 0,90 0,92 0,95 m 

Meting 2 0,90 0,92 0,90 0,90 m 

Meting 3 0,92 0,98 0,92 0,92 m 

Meting 4 0,98 1,00 0,92 0,96 m 

Meting 5 0,98 1,00 0,95 0,90 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,94 0,96 0,92 0,93 0,00 0,00 0,00 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

13,13 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,94 m 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 

Meting 1 49 49 48 48 % 

Meting 2 45 46 45 44 % 

Meting 3 44 45 44 42 cyo 

Gem. SCHOKABSORPTIE 44,50 45,50 44,50 43,00 0,00 0,00 0,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 4 5 3 3 mm 

Meting 2 3 4 3 2 mm 

Meting 3 3 4 3 2 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

3,00 4,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 43 42 43 42 °A 

Meting 2 45 44 47 47 % 

Meting 3 48 46 49 49 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 46,50 45,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 44,38 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 3,00 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 46,88 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 41 41 40,67 Nm 

Meetlocatie 2 40 40 41 40,33 Nm 

Meetlocatie 3 40 40 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 4 39 41 41 40,33 Nm 

Meetlocatie 5 0,00 Nm 

Meetlocatie 6 0,00 Nm 

Meetlocatie 7 0,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,33 Nm 

Gemeente Delft 
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Foto's 	 Toelichting 

Vezel zonder slijtage 

Slijtage in de doelgebieden 

Los doel met ballenvanger 

Detail ballenvanger en leunhekwerk 

Dubbelstaaf hekwerk 

Gemeente Delft 
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Bewolkt met of en toe een stevige bui 

woensdag 13 januari 2016 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Tanthof 
	

te Delft 

Vitesse Delft 

veld 62 

BOADS• • • 
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 

-441111w.„,_ 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft 
	

BAS••• 
els Advies 
Span ferreinen 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2016 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
heid 

Balrol 10,3 10,61 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,98 0,94 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 45,1 42,2 voldoet niet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 4,8 4,1 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 48,3 49,9 geen norm 20-50  	ok 

Stroefheid torsie 40,2 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 35 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 46 	 37 9,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 	 35,67 6,3 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie Icwaliteitsbepaling  

Uit de visuele beoordeling en de metingen kan worden opgemaakt dat het veld qua vlakheid, balrol, balstuit en 
torsie nog voldoet aan de gestelde gebruiksnorm van de KNVB. De schokabsorptie is laag en voldoet niet meer 
aan de gestelde waarden in de gebruiksnorm, waardoor het veld door spelers als hard kan worden ervaren. 
Aangezien er op het veld erg veel los rubber aanwezig is, is het geen optie om extra rubber aan te brengen om zo 
de schokabsorptie te verbeteren. Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2017 
zoals na de metingen in 2012 al is aangegeven. Tijdens onderhoud het veld goed schoon houden (ook de 
randen) en regelmatig het veld decompacteren door bewerking met wiedeg speciaal voor kunstgras. De wiedeg 
blijven inzetten bij het dagelijks onderhoud voor dit veld.Tijdens het onderhoud ook de stippen en doelgebieden 
aanvullen. De geconstateerde tekortkomingen aan het hekwerk spoedig herstellen vanwege de sportveiligheid. 
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ENYATT1NG '.K11.VALITEITSBEF.'ikLING- KUM'S- . 	. 	- 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill, 7.776 m2 

Grontmij Nederland BV 

GM Floor Voetbal PE473 

2005 

kunstgras + vulling 0 - 3,9 cm 

zand/stabiliteit/rubber 3,9 - 11,4 cm 

onderbouwdrainzand 11,4 - 42,4 cm 

cm 

Biizonderheden  
Op en rondom het veld is veel rubber aanwezig. De hopen rubber in de hoeken tijdens het onderhoud over het 
veld verdelen. Rubber en slijtagemateriaal dat van het veld is verwijderd en in de groenstrook ligt, opruimen om 
verspreiding over het park en in de omgeving to voorkomen. 

Overzicht van de uitoevoerde metincien 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wijze van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 40 x 

Schoonmaken voor bewerking 12 x 

Borstelen met driehoeksborstel 12 x 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 6 x 

Diepreinigen middels opnemen infill 1 x 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties indien nodig x 

Bijzonderheden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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park park 

Mof yebil 62 

veld 1 

Meetlocaties Gem. 1011 in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 39 45 matig/voldoende 

2 35 44 matig 

3 37 45 matig/voldoende 

4 35 45 matig/voldoende 

5 36 45 matig/voldoende 

6 35 45 matig/voldoende 

7 34 43 matig 

Bijzonderheden De slijtage in de doelgebieden is groter dan in de rest van het veld. 

kantine 

Gemeente Delft 13-/S• • • 
Arivies 

.'Spon  rrferremc 
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Gemeente Delft 
Spa'  r ',rine 

VLAKHEID 

De vlakheid van het veld is goed. In de hoeken van het veld zijn hopen rubber aanwezig die ervoor zorgen dat het 
veld in de hoeken niet vlak is. 

CONDITIE 

Het veld heeft een zwarte uitstraling en er is behoorlijk veel rubber aanwezig. 

UNIFORMITEIT 

De slijtage van het veld is redelijk uniform. In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder 
gespleten en gekroesd dan in de zij- en uitloopstroken. 

BELIJNING 

Senioren belijning (wit). 

VERVUILING 

Op en rondom het veld is geen zwerfvuil aangetroffen. In de randen van het veld is wel veel vervuiling van blad, 
takken en andere organische vervuiling aanwezig. In de randen is mos en onkruidengroei aanwezig. 

NADEN 

Er zijn geen losse naden aangetroffen. 

VEZELS 

In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder gespleten en gekroesd dan in de zij- en 
uitloopstroken. 

INSTROOIMATERIAAL 

Het veld heeft een zwarte uitstraling en er is behoorlijk veel rubber aanwezig. In de hoeken liggen hopen met 
rubber en net buiten het veld is ook een berg rubber aanwezig die tijdens het onderhoud van het veld is gehaald. 
De penaltystippen zijn uitgespeeld. Hier is minder rubber aanwezig. 

HEKWERK 

Van het leunhekwerk aan de zijde van de kantine zit een gedeelte van de bovenbuis en een gedeelte van het 
dubbelstaafmat los. De netten in de ballenvangers zijn slecht. Er zitten gaten in. 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen, 2 gemetselde dug-outs, 8 lichtmasten met 8 armaturen, 4 van de Iichtmasten worden in 
corn binatie met veld 61 gebruikt. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) (P-model) 2 stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X X 

Opmerkingen Grondbeugel is krom. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 205 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net X 

Bijzonderheden In de ballenvangernetten zitten gaten. Groen gecoat. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie. Vervangen bij 2de veldrenovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 155 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 3 	1,25 x 2,00 m 	 X 

Werkpoorten 2 	4,00 x 1,00 m 	 X 

Bijzonderheden 
Dubbelstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. 
Een gedeelte dubbelstaafmat + een gedeelte bovenbuis zit los. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, vervangen bij 2de veldrenovatie 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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DUG-OUTS 
Type/ merk Gemetselde dug-out 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs X 

Opmerkingen Ballenvanger is om de dug-out heen gebouwd. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Onbekend 

Aantal masten 8 stuks Aantal armaturen 8 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
Naar verwachting alleen geschikt als trainingsverlichting, 4 van de masten in combinatie 
met veld 61, armaturen zijn op de masten van veld 61 gemonteerd. 
Bij eerstvolgende renovatie armaturen controleren/vervangen. 

Voorstel vervanging le renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Binnen zijde afrastering staat een 10x20x100 opsluitband. Onder het hekwerk is een 
strekse klinker aangebracht. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten 1e renovatie vervangen 	2e renovatie 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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Ontwaterin • 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig x Niet aanwezig Samenges 	x Niet samengesteld 

Draindiepte cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	80 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig Niet aanwezig Onder in cunet 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

x 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen x 

Kwaliteit hoofddrain x 

Kwaliteit putten x 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

x 

Opmerkincien: 	Info tekening IB-2600-3000-00 d.d. 15-02-2013. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
Vlakheid en hoogteligging van het veld is goed. De penaltystippen zijn uitgespeeld. 
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Sportrowine 

KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
In het veld is gemiddeld nog 34 mm infillmateriaal aanwezig. In 2012 was dit gemiddeld 35 mm. 
In de doelgebieden en middenstrook is minder infillmateriaal aanwezig dan in de hoeken en zijuitlopen van het 
veld. 
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GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

10,61 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,94 m 

BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 9,55 9,25 10,55 9,05 9,25 9,05 10,45 m 

Meting 2 8,15 9,75 8,50 8,25 10,90 6,95 8,30 m 

Meting 3 10,00 10,85 12,05 13,30 13,55 15,40 8,05 m 

Meting 4 10,50 12,00 13,25 13,40 12,85 14,40 13,40 m 

Meting 5 7,65 10,25 10,30 11,55 10,10 7,10 13,30 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

9,17 10,42 10,93 11,11 11,33 10,58 10,70 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,95 0,94 0,94 0,93 0,94 0,95 0,93 m 

Meting 2 0,91 0,93 1,01 0,92 0,95 0,97 0,95 m 

Meting 3 0,87 0,92 0,92 0,92 0,95 0,98 1,01 m 

Meting 4 0,93 0,88 0,94 0,93 0,93 0,96 0,93 m 

Meting 5 0,92 0,92 1,02 0,95 1,00 0,94 0,97 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,92 0,92 0,97 0,93 0,95 0,96 0,96 m 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 48 47 50 47 48 43 43 % 

Meting 2 45 44 46 43 44 40 38 % 

Meting 3 43 41 46 42 45 38 36 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 44,00 42,50 46,00 42,50 44,50 39,00 37,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 5 5 6 5 5 4 4 mm 

Meting 2 4 4 5 4 5 4 3 mm 

Meting 3 4 4 5 4 5 3 3 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 3,50 3,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 41 41 42 42 43 47 47 % 

Meting 2 45 47 45 48 48 53 55  0/0  

Meting 3 47 52 47 49 47 56 59 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 46,00 49,50 46,00 48,50 47,50 54,50 57,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 42,21 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,07 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 49,86 cY0 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 40 42 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 2 41 41 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 3 40 41 41 40,67 Nm 

Meetlocatie 4 38 34 35 35,67 Nm 

Meetlocatie 5 41 39 40 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 42 41 41 41,33 Nm 

Meetlocatie 7 43 43 40 42,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,24 Nm 
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Foto's Toelichting 

Dug-outs 

Leunhekwerk + ballenvanger 

Werkpoorten 

Looppoorten 

• 
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Overzicht van het veld 
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Rubber in de hoeken 

Rubber in de groenstrook 

Vervuiling in de randen en uitloopstrook 

Senioren doelen met kromme grondbeugel 

Betonband 10x20x100 cm + strekse klinker 

• • 
fferrolpispEcortoRsTGRAqvgmEN 

Foto's Toelichting 

Gemeente Delft 	
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Tanthof 

DES Delft 

veld 65 
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Algemene informatie Icwaliteitsbe.alin. 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

woensdag 13 januari 2016 

 

Bewolkt met of een toe een stevige bui 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2016 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,59 10,42 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,91 0,85 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 47,25 43,8 voldoet niet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 4,92 4,4 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 46,83 47,3 geen norm 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,5 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 36 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 47,5 	 39,5 8,0 +/- 10% voldoet 

Stroefheid 42 	 37,67 4,3 +/- 10 Nm voldoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling  

Uit de visuele beoordeling en de metingen kan worden opgemaakt dat het veld qua vlakheid, balrol, balstuit en 
torsie nog voldoet aan de gestelde gebruiksnorm van de KNVB. De schokabsorptie is laag en voldoet niet meer 
aan de gestelde waarden in de gebruiksnorm, waardoor het veld door spelers als hard kan worden ervaren. 
Aangezien er op het veld veel rubber aanwezig is, is het geen optie om extra rubber aan te brengen om zo de 
schokabsorptie te verbeteren. Geadviseerd wordt rekening te houden met vervanging van dit veld in 2017 zoals 
na de metingen in 2012 al is aangegeven. Tijdens onderhoud het veld goed schoon houden (ook de randen) en 
regelmatig het veld decompacteren door bewerking met wiedeg speciaal voor kunstgras. De wiedeg blijven 
inzetten bij het dagelijks onderhoud voor dit veld. Tijdens het onderhoud de stippen en doelgebieden aanvullen. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
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Wiize van Onderhoud 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 40 x 

Schoonmaken voor bewerking 12 x 

Borstelen met driehoeksborstel 12 x 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 6 x 

Diepreinigen middels opnemen infill 1 x 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties indien nodig x 

Bijzonderheden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Sperrfernrinen 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 

Grontmij/ DOMO Zele N.V. 

DOMO Zele - Vario Slide C2F 

2005 

kunstgras + infillmateriaal 0 - 3,5 cm cm 

ketelzand/rubber 3,5 - 10,8 cm cm 

onderbouwdrainzand 10,8 - 43,8 cm cm 

cm 

Biizonderheden  
Langs de opsluitband is de kunstgrasmat bijna overal weggezakt, waardoor op de overgang van kunstgras naar 
verharding sprake is van drempelvorming. Dat is niet toegestaan. 

Overzicht van de uitcievoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 
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Sporreerninor 

woonwijk 

moestuinen 

Meetlocaties Gem. Infill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 39 45 voldoende 

2 27 42 matig 

3 35 45 matig/voldoende 

4 35 45 matig/voldoende 

5 35 45 voldoende 

6 35 45 voldoende 

7 30 42 matig 

Bijzonderheden 



Gemeente Delft 
	

BA7S- 
crr Adv. 
SporItcrnrioren 

SUELESECORDELI 

    

     

      

VLAKHEID 

De vlakheid van het speelveld is voldoende. Onder de rij zijn wel wat lichte glooiingen in het veld aanwezig. Hierbij 
is geen sprake van drempeivorming. Op de overgang van kunstgras naar de betonband is wel sprake van 
drempeivorming omdat de kunstgrasmat langs de band is weggezakt. 

CONDITIE 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. 

UNIFORMITEIT 

De slijtage van het veld is redelijk uniform. In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder 
gespleten en gekroesd dan in de zij- en uitloopstroken. 

BELIJNING 

Seniorenbelijning (wit). 

VERVUILING 

Op en rondom het veld is geen zwerfvuil aangetroffen. In de randen van het veld is wel vervuiling van blad, takken 
en andere organische vervuiling aanwezig. In de randen is behoorlijk veel mos en onkruidengroei aanwezig. 

NADEN 

Enkele naden zijn goed zichtbaar. Deze naden wijken niet. In het veld zijn op de overgang van belijning naar 
kunstgras enkele losse naden aangetroffen die hersteld moeten worden. 

VEZELS 

In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder gespleten en gekroesd dan in de zij- en 
uitloopstroken. 

INSTROOIMATERIAAL 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. Op het veld is behoorlijk veel rubber aanwezig. De penaltystippen zijn 
uitgespeeld (10 mm). Hier is minder rubber aanwezig. 

HEKWERK 

De netten in de ballenvangers zijn slecht. Er zitten gaten in. In de bovenbuis van het leunhekwerk zit een deuk. 
De ballenvanger aan de zijde van de moestuinen staat scheef. 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen, 6 lichtmasten met 8 armaturen. 3 van de lichtmasten worden in combinatie met veld 66 
gebruikt. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel seniorendoel) (P-model) (2 stuks)  

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Kwaliteit van de netten is slecht. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 160 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 
3m 2m X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Staafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. Groen gecoat. Bevestiging staafmat met 
kunststof blokjes. Ballenvanger aan de lange zijde staat scheef. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, incl. verwijderen stekeinden. Vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 



VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 200 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,25 x 2,00 m 	 X 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 
Dubbelstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. 
Een bovenbuis van het leunhekwerk is krom. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, incl. verwijderen stekeinden. Vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Onbekend 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 8 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
naar verwachting alleen geschikt als trainingsverlichtng, 3 van de masten in combinatie met 
veld 66. Bij eerst volgende renovatie armaturen controleren. 

Voorstel vervanging le renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers opsluitband 

X X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Binnen zijde afrastering staat een 10x20x100 opsluitband. Onder het hekwerk is een 
strekse klinker aangebracht. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten 1e renovatie vervangen 	2e renovatie 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Plaatselijk onderh. herbestraten vervangen 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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Spertterretnen 

Ontwaterinq 	 * aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig x Niet aanwezig Samenges 	x Niet samengesteld 

Draindiepte cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	80-100 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig x Niet aanwezig * Tot 	 cunet cm -/- maaiveld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

x 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen x 

Kwaliteit hoofddrain 

Kwaliteit putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

Opmerkingen: 	Tussen de velden 63 en 65 zie tekening IB-2600-3000-00. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
In de lengterichting is onder de rij spoorvorming zichtbaar. Op enkele locaties is de spoorvorming meer dan 7 
mm. Rondom het veld is de kunstgrasmat langs de betonband verzakt. Op diverse locaties is sprake van 
drempelvorming. 
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Gemeente Delft 
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KWALITEIT INFILL/ OPMERKINGEN 
In het veld is gemiddeld nog 35 mm infillmateriaal aanwezig. In 2012 was dit gemiddeld ook 35 mm. 
In de doelgebieden en middenstrook is minder infillmateriaal aanwezig dan in de hoeken en zijuitlopen van het 
veld. 
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BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 1  

Meting 1 10,25 11,85 9,05 9,65 9,90 10,60 10,25 

Meting 2 8,90 9,65 9,20 8,00 9,50 10,35 9,75 

Meting 3 6,95 9,85 10,20 10,25 9,95 8,30 11,25 

Meting 4 10,70 12,60 12,65 11,45 11,80 12,55 11,80 

Meting 5 11,15 12,15 10,35 10,70 9,60 10,75 12,65 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

9,59 11,22 10,29 10,01 10,15 10,51 11,14 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 0,83 0,85 0,78 0,84 0,87 0,85 m 

Meting 2 0,90 0,84 0,86 0,82 0,86 0,86 0,86 m 

Meting 3 0,82 0,85 0,85 0,85 0,83 0,85 0,87 m 

Meting 4 0,81 0,87 0,86 0,80 0,86 0,84 0,82 m 

Meting 5 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,85 0,85 0,86 0,82 0,85 0,85 0,85 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

10,42 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,85 m 
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SCHOKABSORPTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 53 41 49 49 50 49 44 % 

Meting 2 48 40 45 45 46 46 41 % 

Meting 3 47 39 43 44 45 44 40 % 

Gem. SCHOKABSORPTIE 47,50 39,50 44,00 44,50 45,50 45,00 40,50 % 

VERTICALE DEFORMATIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 4 5 5 5 5 5 mm 

Meting 2 5 3 5 5 5 5 4 mm 

Meting 3 5 3 4 4 5 4 4 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

5,00 3,00 4,50 4,50 5,00 4,50 4,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 
MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 37 51 38 42 41 42 46 % 

Meting 2 42 49 45 46 46 46 49 % 

Meting 3 45 49 48 48 48 48 53 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 43,50 49,00 46,50 47,00 47,00 47,00 51,00 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 43,79 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,36 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 47,29 (3/0 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 41 38 41 40,00 Nm 

Meetlocatie 2 42 36 38 38,67 Nm 

Meetlocatie 3 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 4 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 5 42 40 41 41,00 Nm 

Meetlocatie 6 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 7 35 36 42 37,67 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,48 Nm 

Gemeente Delft B•A•S• • • , Begelelding 
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Foto's Toelichting 

Leunhekwerk + ballenvangers 

Looppoort in de ballenvanger 

Seniorendoel 

Kapot net seniorendoel 

Vervuiling in de randen van het kunstgrasveld 
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Onderzoeklocatie 

Sportpark 

Vereniging 

Veldnummer 

Tanthof te Delft 

KFC'71 

 

veld 66 

 

Algemene informatie kwaliteitsbe • alm . 
Opdrachtgever 

Contactpersoon 

Doel van de opdracht 

Gemeente Delft 

Kwaliteitsinspectie t.b.v. het opstellen van een Dagelijks OnderhoudsPlan 
en Meerjaren InvesteringsPlan 

Onderzoekinformatie  

Datum onderzoek 

Onderzoek uitgevoerd door 

Weercondities 

woensdag 13 januari 2016 

 

Bewolkt met of een toe een stevige bui 

Samenvattinq qemiddelde metingen t.o.v. normen NOC*NSF 

Meting 
20.. 

resultaten 

2012 2016 

beoordeling 
gebruiks- 

norm 

Aanleg- 
waarden 

 20.. 

Aanleg-norm 
NOC*NSF 

Gebruiks- 
norm KNVB 

Een-
held 

Balrol 10,7 11,03 voldoet 4-12 4-15 m 

Balstuit 0,92 0,82 voldoet 0,6-1,0 0,6-1,1 m 

Schokabsorptie (FR) 44,4 42,9 voldoet niet 55-70 45-70 % 

Verticale deformatie (VD) 5,1 4,2 geen norm 4-10 	 mm 

Energierestitutie (ER) 49,8 49,9 geen norm 20-50 	 % 

Stroefheid torsie 40,8 voldoet 30-50 20-55 Nm 

Laagdikte 34 mm 

Uniformiteit 

absolute resultaten Resultaat gebruiksnorm Beoordeling 

Schokabsorptie 47,5 	 36 11,5 +/- 10% voidoet niet 

Stroefheid 42,33 	 37 5,3 +/- 10 Nm voidoet 

Conclusie kwaliteitsbepaling  

Uit de visuele beoordeling en de metingen kan worden opgemaakt dat het veld qua vlakheid, balrol, balstuit en 
torsie nog voldoet aan de gestelde gebruiksnorm van de KNVB. De schokabsorptie is laag en voldoet niet meer 
aan de gestelde waarden in de gebruiksnorm, waardoor het veld door spelers als hard kan worden ervaren. 
Daarnaast is er een groot verschil in de meetresultaten van de schokabsorptie, waardoor deze ook qua 
uniformiteit niet meer voldoet. Aangezien er op het veld veel rubber aanwezig is, is het geen optie om extra 
rubber aan te brengen om zo de schokabsorptie te verbeteren. Geadviseerd wordt rekening te houden met 
vervanging van dit veld in 2017 zoals na de metingen in 2012 al is aangegeven. Tijdens onderhoud het veld goed 
schoon houden (ook de randen) en regelmatig het veld decompacteren door bewerking met wiedeg speciaal 
voor kunstgras. De wiedeg blijven inzetten bij het dagelijks onderhoud voor dit veld. Tijdens het onderhoud de 
stippen en doelgebieden aanvullen. 

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
	

B OAS • • • 

Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

Gemeente Delft 
8.1‘464"g  

Ailvio 

13-01-2016 
	

1 van 13 



AITEITABEFALING KOMTGRAS bEtttAlja.i L 	 e 
• 

Veldinformatie 

Type veld 

Leverancier 

Type kunstgras 

Jaar van aanleg 

Constructieopbouw 

voetbalveld rubber infill 7.776 m2 

Grontmij Nederland BV 

GM Floor Voetbal PE473 

2005 

kunstgras + infillmateriaal 0 - 3,4 cm cm 

ketelzand/rubber 3,4 - 10,9 cm 

onderbouwdrainzand 10,9 - 42,90 cm 

cm 

Bijzonderheden 
Langs de opsluitband is de kunstgrasmat bijna overal weggezakt, waardoor op de overgang van kunstgras naar 
verharding sprake is van drempelvorming en dat is niet toegestaan. 

Overzicht van de uitoevoerde metingen 

Meting van de schokabsorptie 

Meting van de verticale vervorming 

Meting van de energierestitutie 

Meting van de stroefheid torsie 

Meting van de hoogteligging 

Visuele beoordeling 

Meting van de vlakheid 

Meting van de infill 

Meting van de balrol 

Meting van de balstuit 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Wiize van Onderhoud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

frequentie/jaar gemeente vereniging leverancier 

Zwerfvuil en blad verwijderen 40 x 

Schoonmaken voor bewerking 12 x 

Borstelen met driehoeksborstel 12 x 

Decompacteren met wiedeg 

Onkruid- en algenbestrijding chemisch 

Onkruid- en algenbestrijding handmatig 6 x 

Diepreinigen middels opnemen infill 1 x 

Diepreinigen middels water 

Kleine reparaties indien nodig x 

Bijzonderheden 

Gemeente Delft BA:S• • 
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Meetlocaties Gem. lnfill in mm Lengte van de vezel Conditie meetlocaties 

1 35 45 voldoende 

2 31 43 matig 

3 35 45 matig/voldoende 

4 34 45 matig/voldoende 

5 35 45 voldoende 

6 35 45 voldoende 

7 30 43 matig 

Bijzonderheden 
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VLAKHEID 

De vlakheid van het speelveld is voldoende. Onder de rij zijn wel wat lichte glooiingen in het veld aanwezig. Hierbij 
is geen sprake van drempelvorming. Op de overgang van kunstgras naar de betonband is wel sprake van 
drempelvorming omdat de kunstgrasmat langs de band is weggezakt. 

CONDITIE 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. 

UNIFORMITEIT 

De slijtage van het veld is redelijk uniform. In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder 
gespleten en gekroesd dan in de zij- en uitloopstroken. 

BELIJNING 

Seniorenbelijning (wit). 

VERVUILING 

Op en rondom het veld is geen zwerfvuil aangetroffen. In de randen van het veld is wel vervuiling van blad, takken 
en andere organische vervuiling aanwezig. In de randen is behoorlijk veel mos en onkruidengroei aanwezig. 

NADEN 

Enkele naden zijn goed zichtbaar. Deze naden wijken niet. In het veld zijn op de overgang van belijning naar 
kunstgras enkele losse naden aangetroffen die moeten worden hersteld. 

VEZELS 

In de doelgebieden en middenstrook zijn de vezels iets verder gespleten en gekroesd dan in de zij- en 
uitloopstroken. 

INSTROOIMATERIAAL 

Het veld heeft een zwarte uitstraling. Op het veld is behoorlijk veel rubber aanwezig. De penaltystippen zijn 
uitgespeeld (10 mm). Hier is minder rubber aanwezig. 

HEKWERK 

Van het leunhekwerk aan de zijde van de kantine is een gedeelte van de bovenbuis verzakt/krom. De netten in de 
ballenvangers zijn slecht. Er zitten gaten in. 

VELDINRICHTING 

2 vaste seniorendoelen, 6 lichtmasten met 8 armaturen, 3 van de lichtmasten worden in combinatie met veld 65 
gebruikt. 
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DOELEN 
Type/ merk vast voetbaldoel (seniorendoel) (P-model) (2 stuks)  

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel X 

Opmerkingen Kwaliteit van de netten is slecht. Grondbeugel is krom. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 

EXTRA DOEL 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat doel 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 50 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

3m 2m X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat net X 

Bijzonderheden 
Sstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. Groen gecoat. Bevestiging staafmat 
met kunststof blokjes. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA BALLENVANGERS 
Type/ merk 

Onbekend 
Lengte 110 meter 

Hoogte 5 meter 

Soort Ballenvanger 
net dubbel staafmat gaas combinatie overige 

bovenste 4m 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat net X 

Bijzonderheden Gegalvaniseerd, ballenvanger staat scheef. 

Voorstel vervanging Bij eerstvolgende renovatie. 
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VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

Hekbouw 
Lengte 204 meter 

Hoogte 1,1 meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

X 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

X 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat X 

Staat gaas/ d.staaf X 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 1 	 1,25 x 1,00 m 	 X 

Werkpoorten 1 	 4,00 x 1,00 m 	 X 

Bijzonderheden 
Dubbelstaafmat aan onderzijde voorzien van stekeinden. 
Een gedeelte van de bovenbuis is verzakt. Poorten in combinatie met veld 65. 

Voorstel vervanging Richten/nalopen bij eerstvolgende veldrenovatie, vervangen bij 2e veldrenovatie. 

EXTRA VELDAFRASTERING 
Type/ merk 

n.v.t. 
Lengte meter 

Hoogte meter 

Soort veldafrastering 
leunbuis dubbel staafmat gaas overige 

Reclameborden 
aanwezig afwezig opmerking 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Algemene staat 

Staat gaas/ d.staaf 

Staat reclamebord. 

aantal afmetingen type gaas type dubbel staafm type spijlen 

Looppoorten 

Werkpoorten 

Bijzonderheden 

Voorstel vervanging 
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DUG-OUTS 
Type/ merk n.v.t. 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat dug-outs 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 

VELDVERLICHTING 

Type/ merk Onbekend 

Aantal masten 6 stuks Aantal armaturen 8 	stuks 

goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Staat masten* X 

Staat armaturen* X 

Opmerkingen 
Naar verwachting alleen geschikt als trainingsverlichting, 3 van de masten in combinatie 
met veld 65. Bij eerstvolgende renovatie armaturen controleren. 

Voorstel vervanging le renovatie * geen sterktemeting masten of electrotechnische bepaling 

VERHARDING ROND VELD BINNEN AFRASTERING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen 
Binnen zijde afrastering staat een 10x20x100 opsluitband. Onder het hekwerk is een 
strekse klinker aangebracht. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten le renovatie vervangen 	2e renovatie 

EXTRA VERHARDING 

Type verharding 
asfalt tegels betonplaat klinkers overige 

X 

Staat verharding 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

X 

Opmerkingen Pad tussen veld 65 en veld 66 1,05 m breed x 110 m. 

Plaatselijk onderh. jaarlijks herbestraten 1e renovatie vervangen 	2e renovatie 

OVERIGE 
omschrijving 

Staat 
goed voldoende matig onvoldoende slecht 

Opmerkingen 

Voorstel vervanging 
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Ontwaterin • 	 aankruizen indien van toepassing 

Drainage Aanwezig x Niet aanwezig Samenges 	x Niet samengesteld 

Draindiepte cm Drainafstand 4,0 m Slootpeil -maaiveld 	80-100 	cm 

Sleufopvulling Aanwezig x Niet aanwezig * Tot 	 cunet cm -/- maaiveld 

Drainmateriaal 
Aardewerk PVC geen omhul PVC/ kokus PVC/pp nvt/onbekend/anders 

x 
Kwalificatie Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Opmerking 

Kwaliteit eindbuizen x 

Kwaliteit hoofddrain 

Kwaliteit putten 

Onderbemaling 
geen pomp in put dam+ gemaal nvt/onbekend/anders 

Opmerkingen: 	Hoofddrain: tussen de velden 64 en 66 zie tekening IB-2600-3000-00. 

Afwijking in de vlakte onder de rij van 3 meter (metingen boven de 7 mm) 

VISUELE HOOGTELIGGING/ TONRONDTE/ BIJZONDERHEDEN 
In de lengterichting is onder de rij spoorvorming zichtbaar. Op enkele locaties is de spoorvorming meer dan 7 
mm. Rondom het veld is de kunstgrasmat langs de betonband verzakt. Op diverse locaties is sprake van 
dremoelvorminq. 

Gemeente Delft 
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KWALITEIT IN FILL/ OPMERKINGEN 
In het veld is gemiddeld nog 33,65 mm infillmateriaal aanwezig. In 2012 was dit gemiddeld 35 mm. 
In de doelgebieden en middenstrook is minder infillmateriaal aanwezig dan in de hoeken en zijuitlopen van het 
veld. 
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BALROL 	 meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 11,30 11,80 12,75 11,70 10,70 8,45 9,50 m 

Meting 2 9,65 11,30 9,80 10,00 11,00 8,85 7,70 m 

Meting 3 8,30 9,00 7,65 8,55 12,90 13,00 11,50 m 

Meting 4 10,05 10,80 10,25 11,50 11,15 13,55 13,95 m 

Meting 5 11,90 13,60 14,40 13,80 10,85 11,65 13,25 m 

Gemiddelde balrol per 
testlocatie 

10,24 11,30 10,97 11,11 11,32 11,10 11,18 m 

BALSTUIT meting in meters 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 0,85 0,92 0,85 0,82 0,83 0,79 0,82 m 

Meting 2 0,87 0,83 0,86 0,80 0,78 0,75 0,80 m 

Meting 3 0,90 0,88 0,90 0,81 0,82 0,74 0,80 m 

Meting 4 0,84 0,85 0,82 0,83 0,80 0,74 0,82 m 

Meting 5 0,78 0,84 0,81 0,82 0,82 0,76 0,77 m 

Gemiddelde balstuit per 
testlocatie 

0,85 0,86 0,85 0,82 0,81 0,76 0,80 m 

GEMIDDELDE MEETRESULTATEN BALROL EN BALSTUIT 

Gemiddelde balrol 
	

11,03 m 

Gemiddelde balstuit 
	

0,82 m 
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SCHOKABSORPTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 48 49 47 47 53 48 41 % 

Meting 2 43 45 43 44 48 45 37 % 

Meting 3 42 43 43 42 47 44 35 

Gem. SCHOKABSORPTIE 42,50 44,00 43,00 43,00 47,50 44,50 36,00 % 

VERTICALE DEFORMATIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 6 6 5 5 6 5 4 mm 

Meting 2 4 5 4 4 5 5 3 mm 

Meting 3 4 4 4 4 5 5 3 mm 

Gem. VERTICALE 
DEFORMATIE 

4,00 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 mm 

ENERGIERESTITUTIE 

MEETLOCATIE 1 2 3 4 5 6 7 

Meting 1 42 39 44 45 39 46 51 % 

Meting 2 49 45 49 49 45 49 58 % 

Meting 3 50 48 50 50 47 49 61 % 

Gem. ENERGIERESTITUTIE 49,50 46,50 49,50 49,50 46,00 49,00 59,50 % 

Meetresultaat Gemiddelde schokabsorptie (FR) 42,93 % 

Gemiddelde verticale deformatie (VD) 4,21 mm 

Gemiddelde energierestitutie (ER) 49,93 % 

TORSIE 

Meetresultaat 

Meting 1 2 3 gem. 

Meetlocatie 1 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 2 42 42 42 42,00 Nm 

Meetlocatie 3 41 42 42 41,67 Nm 

Meetlocatie 4 38 41 42 40,33 Nm 

Meetlocatie 5 41 41 38 40,00 Nm 

Meetlocatie 6 42 43 42 42,33 Nm 

Meetlocatie 7 38 35 38 37,00 Nm 

Gemiddelde torsie in Nm 40,76 Nm 

..:0fr n.  Rvifiltwt,4,1  
NJ 	., • 	' 1,..„,... • 	. 
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Foto's 

Leunhekwerk + ballenvangers 

Toelichting 

Werkpoort in corn binatie met veld 65 

Looppoort in corn binatie met veld 65 

Ballenvanger (extra) 

Seniorendoelen met kromme grondbeugel 
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Tegelpad 30x30 tussen veld 66 en veld 65 

LITEIT 	00:011g-KONST:G 

Foto's 

Betonband 10x20x100cm + strekse klinker 
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Beheerplan sportparken gemeente Delft 

Bijlage III Algemene informatie beheer en onderhoud sportterreinen 2016 

1. 	Onderhoud sportpark vanaf de poort tot de middenstip 
De sportparken in Nederland moeten onder vrijwel alle omstandigheden inzetbaar zijn. De 
velden zijn aangelegd en worden onderhouden ten dienste van duizenden sporters die onder 
alle weersomstandigheden willen trainen of wedstrijden spelen. De velden moeten dus veilig 
en viak zijn en aan de sporttechnische eisen voldoen, die aan de accommodatie gesteld 
worden. 
Beheer en onderhoud van sportparken is maatwerk en dient door deskundigen te worden 
uitgevoerd. Door kennis en praktijkervaring in combinatie met onderzoek is de deskundige 
beheerder steeds beter in staat die maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de sporter kan 
sporten. 

In deze bijlage wordt ingegaan op het uit te voeren onderhoud op sportparken vanaf de poort 
tot de middenstip. Hiermee hopen wij een praktische ondersteuning te geven aan de 
terreinmeester, de verantwoordelijke voor het onderhoud op een sportpark. Zowel het 
onderhoud van grassportvelden als van kunstgrasvelden komt aan bod, waarbij de diverse 
maatregelen uitvoerig worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan op het onderhoud van 
verhardingen, hekwerken en de overige inrichting van de sportterreinen zoals veldverlichting, 
doelen en dug-outs. Ook het onderhoud van diverse soorten beplantingen en de 
watergangen wordt besproken. Dit document dient als algemene handleiding voor al het 
onderhoud op een sportpark en is gericht op allerhande sportconstructies. Het kan derhalve 
gebruikt worden als een visie op het uitvoeren van het onderhoud bij een beheerplan. In een 
jaarplanning is de periode aangeduid, waarin het onderhoud normalerwijs dient te worden 
uitgevoerd. In deze planning is ook de gemiddelde frequentie van de diverse bewerkingen 
per jaar opgenomen. 
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2. Onderhoud grassportvelden 
De werkzaamheden die uitgevoerd worden om de kwaliteit van een grassportveld in stand te 
houden, zijn meestal seizoensgebonden. Afhankelijk van het groei- en bespelingseizoen 
moeten specifieke maatregelen en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. 
Onderhoudmaatregelen dienen zich toe te spitsen op dat het sportveld vlak is en voldoende 
grasbezetting heeft. De KNVB vereist bijvoorbeeld 60% grasbezetting op grasvoetbalvelden, 
ook aan het einde van het seizoen. Het veld moet veilig zijn voor de sporters en voldoen aan 
de sporttechnische eigenschappen die worden gesteld. De laatste jaren is het door verkeerd 
beheer en/of door overbespeling op een aantal locaties moeilijk geweest aan de gewenste 
veiligheid en sporttechnische eigenschappen te voldoen. Door de komst van WeTravelden 
(Wedstrijd-Trainingsvelden met als eigenschap meer bespelinguren) en m.n. kunstgras is de 
druk op natuurgrasvelden verminderd, waardoor het in veel gevallen technisch weer mogelijk 
wordt ook de grassportvelden op een beter kwaliteitsniveau te krijgen. 

De kosten voor onderhoud van grassportvelden bedragen gemiddeld € 9.000,- tot € 11.000,-
excl. BTW per veld per jaar. Dit zijn de kosten van kwalitatief goed onderhoud incl. herstel 
van speelschade (sliding trappen, viak houden van doelgebieden e.d.) dat vaak veel 
arbeidsuren kost, excl. het onderhoud van eventueel aanwezige afrastering, 
inrichtingsmaterialen, aangrenzende verharding, beplanting e.d. 

2.1 Onderhoudmaatregelen 
Alle onderhoudmaatregelen zijn erop gericht de vlakheid van het veld, de samenstelling van 
de grasmat en de waterdoorlatendheid van de toplaag in stand te houden of, zo mogelijk, te 
verbeteren. Zijn de condities van een grassportveld dermate slecht dat door normaal 
onderhoud het niet meer mogelijk is het veld in conditie te brengen, dan is een renovatie 
noodzakelijk. Renovaties worden in deze notitie verder niet behandeld. 
Wij onderscheiden de volgende onderhoudmaatregelen die we tot het dagelijks onderhoud 
kunnen rekenen: 
- Maaien inclusief vegen, kanten maaien enz. 
- Bemesten van velden 
- Speelklaar maken en speelschade herstellen 
- Beluchten van velden 
- Wiedeggen, verticuteren en opruimen van herfstblad 
- Slepen van velden en trainingsveiden 
- Rollen van velden 
- Onkruidbestrijding op grassportvelden 
- Bestrijding van ziekten en plagen 
- Beregenen grassportvelden 
- Onderhoud drainage 
Daarnaast kennen we het grootonderhoud en het najaarsonderhoud, die we aan het eind 
van dit hoofdstuk apart behandelen. 

Maaien inclusief vegen, kanten maaien enz. 
Een goede kwaliteit van het maaiwerk is noodzakelijk voor het ontwikkelen en het in stand 
houden van de graszode. Uitgangspunt voor het maaien van de sportvelden is de toepassing 
van een kooimaaier. Indien het gras bioeit of aren heeft gevormd, zal het maaien met een 
cirkelmaaier een beter maaibeeld vertonen. 
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De gewenste maailengte bedraagt voor: 
- voetbalvelden 	35 - 40 mm 
- hockeyvelden 	25 - 30 mm 
- korfbalvelden 	35 - 40 mm 
De maaikwaliteit wordt, naast scherpe messen, in hoofdzaak bepaald door een goede 
afstelling van de machine, het juiste tijdstip van het maaien en de snelheid waarmee wordt 
gereden. 
Een goede afstelling van de maaimachine houdt in dat het gras zoveel mogelijk wordt 
afgeknipt en niet wordt afgestroopt. Het aantal wonden aan het uiteinde van de grasplant 
moet zo gering mogelijk zijn. Voornamelijk bij het Engels raaigras wordt snel duidelijk 
wanneer de machine onvoldoende scherp is door verdroogde uitgetrokken bladnerven. 
Het juiste tijdstip van maaien wordt bepaald door de groeisnelheid van het gras. Als 
vuistregel kan worden gehanteerd dat per maaibeurt niet meer dan een derde van de 
grasplant mag worden afgemaaid. Dit houdt bij een maaihoogte van circa 40 mm in dat bij 
een graslengte van circa 60 mm moet worden gemaaid. In de praktijk betekent dit dat 
gedurende het groeiseizoen 2x per week of 3x per 14 dagen moet worden gemaaid. 
Vanzelfsprekend zal de maaicapaciteit hieraan moeten kunnen voldoen. Gedurende het 
voor- en naseizoen kan veelal worden volstaan met 1 x maaien per week. Indien deze 
frequentie wordt gehandhaafd, zal dit praktisch inhouden dat de voetbal wedstrijdvelden 
gemiddeld 38 tot 45 keer per jaar worden gemaaid. Door het terugdringen van de beregening 
en de bemesting (stikstof) kan het aantal maaibeurten in de toekomst wellicht iets 
verminderen. 
De juiste snelheid bij het maaien bedraagt 4 a 5 km/uur. Vooral in de bochten moet rustig 
worden gereden, zodat het gras niet wordt afgetrokken of sporen in de toplaag ontstaan. Te 
scherp draaien dient met name tijdens vochtige omstandigheden te worden voorkomen. Ook 
het draaien in en voor doelen kan in die omstandigheden beter worden vermeden. 
Het is gewenst om afwisselend in de Iengterichting en de breedterichting te maaien. Dit heeft 
een positieve invloed op de vlakheid van het veld. 
De weersomstandigheden zijn van invloed op de frequentie en het tijdstip van het maaien. Er 
moet zoveel mogelijk naar gestreefd worden om onder droge weers- en terreinomstandig-
heden te maaien. 

De noodzaak van bijmaaien moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Het is een dure 
maatregel. Per seizoen zal onder de veldafscheidingen, rondom lichtmasten en doelpalen 
gemiddeld 5x moeten worden bijgemaaid. Veelal gaat het gras in de uitlopen over in de 
beplantingsstroken. Dit overgangsgebied kan 2x per jaar met een bosmaaier worden 
uitgemaaid. Kanten steken wordt vrijwel niet meer toegepast, want dat is een nog duurdere 
maatregel. Het geeft echter wel een verzorgde indruk. Eventueel kan dit wel bij obstakels als 
ballenvangers, langs verharding e.d. worden toegepast, zodat met de maaimachine zonder 
probleem langs deze obstakels gemaaid kan worden. 

Een natte grasmat Iaat over het algemeen een slechter maaibeeld zien, terwijI de kans op 
opeenhoping van gras groter wordt. Ten gevolge hiervan ontstaat verstikking van de grasmat 
en de groei van schimmels. Indien door slechte omstandigheden te Iaat is gemaaid of indien 
er gemaaid is terwijI het gras erg nat was, moet er geveegd worden. 
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Vegen: als na het maaien een fors aantal grassnippers op het veld blijven liggen, dan zal er 
geveegd moeten worden. Worden deze grasresten niet opgeruimd, dan zal er met name bij 
koude en natte weersomstandigheden onvoldoende vertering plaatsvinden met als gevolg 
verstikking van de graszode, vervilting en algengroei in de graszode. Deze werkzaamheden 
kunnen met de huidige beschikbare apparatuur in een vrij kort tijdsbestek worden uitgevoerd. 
Rekening dient te worden gehouden met 1 tot 1,5 uur werk per veld. De frequentie waarmee 
gemiddeld per jaar wordt gerekend is 3x. Uitvoering van deze werkzaamheden onder droge 
terreinomstandigheden verdient sterk de voorkeur vanwege de relatief zware apparatuur. 
Eventueel kan gekozen worden voor een combinatie met licht wiedeggen, waardoor ook 
grasresten in de grasmat licht worden opgeharkt en met het vegen worden opgenomen. 

Bij het vegen van grasresten kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten velden: 
- WeTravelden 
- Reguliere velden 
- Nieuwe velden 

WeTravelden  
WeTravelden worden aangelegd met een schrale toplaag. Dit om de waterdoorlatendheid te 
waarborgen. Door het verteren van maaisel neemt het organische stofgehalte in deze toplaag 
toe, waardoor op langere termijn de waterdoorlatendheid achteruit kan gaan. Ter voorkoming 
van het vervetten van de toplaag moet hier vooral in de eerste jaren na aanleg frequenter 
worden geveegd. 

Reguliere velden 
Het vegen van een overvloed aan maaisel op het veld moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
Regelmatig en tijdig maaien is daarom van groot belang. Als de grasmat echter wordt afgedekt 
met een teveel aan maaisel, zal in het afgedekte gras verstikking kunnen optreden of in het 
ergste geval afsterving. Om dit te voorkomen, moet er in deze gevallen worden geveegd. Bij 
een goed ontwikkelde grasmat met voldoende bodemleven zal in het maaiseizoen niet geveegd 
hoeven te worden. Toch kan het na een groei-explosie van het gras voorkomen dat in het 
maaiseizoen een keer geveegd moet worden. Ook in het najaar kan het na een regenrijke 
periode wenselijk zijn om het gras een keer op te vegen. In het najaar duurt het nl. !anger 
voordat het gras verdroogt. 

Nieuwe velden  
Na het maaien van een ontwikkelende grasmat zal er geveegd moeten worden, zeker na de 
eerste maaibeurten. Het jonge gras is gevoelig voor overtollig maaisel en zal hierdoor in zijn 
ontwikkeling worden geremd en het gevaar van verstikking is niet denkbeeldig. Daarnaast is het 
bodemleven bij een nieuw veld nog onvoldoende ontwikkeld, waardoor de vertering van het 
maaisel onvoldoende zal zijn. 

Bemesten velden 
Om een regelmatige groei van de grasplant te verkrijgen, is gedurende het groeiseizoen 
bemesting met een stikstofhoudende meststof van belang. Werden in het verleden hoeveelhe-
den van ca. 200 kg zuivere stikstof per hectare gegeven, thans is door nieuwe inzichten deze 
hoeveelheid teruggebracht. Bepalend voor de hoeveelheid toe te dienen stikstof zijn onder 
andere percentages leem en organische stof in de toplaag, bespelingintensiteit, beworteling en 
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bodemstructuur. Dit heeft geleid tot het opstellen van maatadviezen. Hierbij wordt ingegaan op 
andere van belang zijnde meststoffen als fosfaat, kali, magnesium en sporenelementen. 

Grond in relatie tot bemesting 
Het leem (qronddelen tot 16 mu) en lutum (qronddelen tot 2 mu) gehalte is belangrijk voor 
binding van de voedingselementen. Het leemgehalte is sterk afhankelijk van de grondsoort. 
Kleigronden hebben van nature een groter leemgehalte dan zandgronden. Indien bij 
kleigronden te veel zand wordt doorgemengd om zo een schralere grond te creeren, bestaat de 
kans op instabiele grond met alle gevolgen voor de vlakheid van het veld. Een maatadvies is 
hierbij van belang. Het gewenste leemgehalte voor natuurgras sportvelden bedraagt < 10%. 

Organische stof is belangrijk voor binden met water en diverse voedingsstoffen. Daamaast dient 
organische stof als voedsel voor het noodzakelijke bodemleven in de grond. Een organische 
stofgehalte tussen de 3 en 5% in sportvelden is optimaal. Bij een te hoog percentage aan 
organische stof kan het veld te vet en daardoor te glad worden. Verbetering kan door bezanding 
worden bewerkstelligd. 

De zuurqraad is van belang voor een chemisch evenwicht in de bodem voor de opname van de 
verschillende voedingselementen. Een optimale zuurgraad van de bodem op sportvelden is een 
pH van 5,4 tot ca. 6,5. Een te hoge pH kan worden verlaagd door te werken met verzurende 
meststoffen, een te lage pH kan worden verbeterd door inzetten van kalkbemesting. 

Voedingselementen 
Stikstof is het voedingselement dat de groei van de plant sterk bepaalt. Het wordt in de plant 
gebruikt voor de opbouw van eiwitten. Stikstof is mobiel in de grond en spoelt daardoor sterk uit. 
Een veel gebruikte stikstofmeststof is Kalkammonsalpeter (KAS). Deze meststof spoelt op de 
vaak schrale sportvelden echter erg snel uit en zal daardoor frequent moeten worden 
aangebracht. Nadeel bij het gebruik van snel uitspoelende meststoffen zijn de gevolgen hiervan 
op de kwaliteit van het grondwater en het milieu. Bij sportvelden heeft het gebruik van een 
meststof als KAS een bijkomend nadeel. Door het snel en veel beschikbaar komen van de 
meststoffen, ontstaan ongewenste groeipieken met alle gevolgen van dien voor het beheer. 
Inzet van gecoate of langzaam vrijkomende meststoffen geniet daarom de voorkeur. Van deze 
meststoffen zal men langer profijt hebben. Als snel resultaat gewenst is, heeft het inzetten van 
KAS een voordeel. Let wel op dat door de snelle groei het gras slapper wordt, dus een minder 
sterke grasmat vormt. De hoeveelheid op te brengen stikstof is afhankelijk van de hoeveelheid 
organische stof in de grond (hoe meer organische stof des te minder stikstof), het gebruik en 
het beheer van de velden. 

Fosfaat is voor de plant van belang, met name voor de wortelontwikkeling. Het is net als bij 
stikstof een belangrijk bestanddeel van eiwitten in de plant. Bij de juiste zuurgraad van de 
bodem is er over het algemeen voldoende fosfor beschikbaar voor de plant. Door inzet van 
mengmestsoorten kan de hoeveelheid fosfor in de grond op peil worden gehouden. In gecoate 
en organische meststoffen, die het beste in het voorjaar gegeven kunnen worden, zit vaak 
voldoende fosfor voor het op peil houden van het fosforbestanddeel in de bodem. Doordat 
fosfor een belangrijk voedingsmiddel is voor de ontwikkeling van de plant, zal het duidelijk zijn 
dat de plant het meeste behoefte heeft aan fosfor in het voorjaar en tijdens de doorzaaiperiode. 
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Kalium geeft sterkte aan de grasplant en is van belang bij het assimilatieproces en het transport 
van voedingsstoffen in de grasplant. Kalium is normaliter voldoende aanwezig in de bodem. 
Echter bij de sterk schrale gronden die men vaak bij sportvelden ziet en met name indien het 
organische stof-gehalte ook Iaag is, kan kalium uitspoelen. Een kalibemesting tegen de 
winterperiode geniet normaal wel de voorkeur. In de mengmeststoffen en de meeste gecoate 
en organische meststoffen is voldoende kalium aanwezig. Met name in de herfst worden sterk 
kaliumhoudende meststoffen toegediend voor afharding van de plant naar de winterperiode. 

Magnesium speelt een belangrijke rol bij de vorming van bladgroen en daardoor bij het proces 
van fotosynthese. Een bekende magnesiummeststof is kieseriet. In een aantal 
mengmeststoffen wordt ook een kleine hoeveelheid magnesium toegevoegd, wat vaak al 
voldoende is voor het op peil houden van de nodige hoeveelheid magnesium in de grond. 

Een gebrek aan spoorelementen in de grond komt op sportvelden zelden voor. Op met name 
zeer sterk verschraalde grondsoorten als bij WeTravelden kan het sporadisch voorkomen dat er 
een tekort is aan met name koper. 
In 2007 heeft de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek (BSNC) een onderzoek 
uitgevoerd naar uitspoeling van meststoffen op sportvelden. Doel van het onderzoek was 
ondermeer vooruitlopend op wet- en regelgeving een handleiding op te stellen voor 
verantwoord gebruik van meststoffen op sportvelden. De resultaten van dit onderzoek zijn via 
de BSNC te bestellen. 

Sinds de jaren negentig worden in Nederland langzaam werkende of gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen en droge organisch gebonden korrelmeststoffen toegepast. Als voordelen worden 
genoemd: een verminderde belasting voor het milieu, afvlakking van groeipieken en 
arbeidsbesparing. Als nadelen worden genoemd: de hogere prijs ten opzichte van de 
traditionele meststoffen en het niet kunnen bijsturen aan de hand van visuele waarnemingen. 
Een nieuwe ontwikkeling bij het bemesten is het gebruik van bodemverbeteringsmiddelen. Deze 
producten ondersteunen in algemene zin bodemfysische en/of bodemchemische processen, 
waardoor structuurverbetering en mogelijk een efficienter gebruik van de aanwezige 
voedingselementen optreedt. 

De toegepaste centrifugaal- en pendelstrooiers voldoen in de praktijk over het algemeen goed 
voor de verdeling van korrelmeststoffen. Indien poedermeststoffen (kalk) worden gebruikt, kan 
dit het beste door middel van hiervoor geschikt bevonden apparatuur worden aangebracht. 

Frequentie van bemesten wordt bepaald door het type meststof. Zo moet er voor de traditionele 
meststoffen als KAS frequent (6-8x per jaar) gestrooid worden. Bij de modernere gecoate en 
organische meststoffen is de frequentie beperkt van 2-4x per jaar. 
De eerste mestgift wordt gegeven bij de start van de actieve grasgroei afhankelijk van de 
temperatuur in maart-april. 
Een tweede gift vindt vaak in mei/juni plaats, gelijktijdig met het herstel van de grasmat in de 
rustperiode, de zgn. zomerstop. 
Een derde gift wordt vaak gegeven aan het begin van de competitie in augustus. 
Een vierde mestgift volgt eind september of oktober, begin november voor het afharden van het 
gras in de winterperiode. Bij weinig bespeelde velden of zomersporten als honk- en softbal of 
korfbal, maar ook op bijvoorbeeld het middenterrein van een atletiekbaan, kan worden volstaan 
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met 1-2x per jaar een mestgift. Bij de keuze van de meststof moet dan wel rekening worden 
gehouden met een langere werkingsduur. 

Speelklaar maken en speelschade herstellen 
Sportclubs wensen bij wedstrijden een net gemaaide grasmat in optimale conditie. Voor het 
verkrijgen van die conditie is dit document opgesteld. Voor de aanvang van de eerste 
wedstrijd zal het veld moeten worden uitgezet. Nauwkeurige meetapparatuur en 
hulpmiddelen als Iijnen, meetpennen en galons zijn daarbij de gewenste hulpmiddelen. 
Daarnaast heeft men belijningsapparatuur nodig voor het aanbrengen van de lijnen. De 
meest gebruikte methode is spuitbelijning 

Spuitbelijninq 
Midden jaren tachtig is een belijningsmethode ontwikkeld met materialen op pigmentbasis. 
Deze spuitmiddelen bestaan uit een wit pigment, dat onder druk diep in de grasmat wordt 
gespoten. Deze methode kent voordelen. Irritaties aan schaafwonden en ogen treden niet 
op. De middelen zijn goed regenbestendig en hoeven minder frequent en zeker niet viak 
voor een wedstrijd te worden aangebracht. Het is duidelijk dat voor het aanbrengen van 
belijning de spuitmethode ten opzichte van droge of natte kalk de voorkeur verdient. 

Gewenste werkzaamheden bii aanbrengen belijning  
- maaien gras 
- belijning inmeten en hoekpunten verklikken 
- belijning aanbrengen met eventueel een groeiremmiddel 
- belijning regelmatig opnieuw aanbrengen 

Groeiremmiddelen zijn middelen die de grasgroei 4 tot 6 weken afremmen. Daardoor is na 
het maaien de lijn nog steeds te zien. Deze groeiremmiddelen hebben weinig nadelige 
effecten op de grasmat, mits toegepast conform de voorschriften. Andere middelen, zoals 
allesdoders, carboleum en dergelijke mogen niet meer niet worden toegepast. Verkeerd 
toepassen kan grote schade veroorzaken aan de kwaliteit van de grasmat en het milieu. 
Teveel gespoten of door regen verspreid materiaal kan teveel gras doden, waardoor over 
een breedte van in sommige gevallen enkele decimeters het grasbestand verdwijnt. 

Herstel van de speelschade 
Herstel van het speeloppervlak is van het allergrootste belang voor het viak houden van het 
veld en om ervoor te zorgen dat de sporttechnische eigenschappen van het veld blijven 
gehandhaafd. Beschadigingen door slidings dienen zorgvuldig te worden hersteld en 
doelgebieden dienen voldoende viak en waterdoorlatend gehouden te worden. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden, de kwaliteit van het veld en de mate van bespeling dient 
gemiddeld wekelijks rekening gehouden te worden met minimaal 2 manuur speelschade-
herstel per speelveld. 

Hierna worden de verschillende acties behandeld: 
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Onder profiel houden van met name doelgebieden  
Door de bespeling van de velden kunnen in de loop van het seizoen met name de 
doelgebieden worden uitgespeeld. Door het terughalen van de uitgespeelde grond naar de 
plaats waar deze is weggespeeld en eventueel aanvullen met schrale grond, blijft een 
doelgebied voldoende vlak en veilig bespeelbaar. Wordt dit achterwege gelaten, dan zullen 
'gaten' in de doelgebieden ontstaan, waardoor bij neerslag toestroming van water zal 
optreden met versnelde plasvorming tot gevoig. In de gaten zullen de fijne gronddelen 
worden afgezet, waardoor een vermindering van de waterdoorlatendheid zal optreden. 
Tevens zullen zich grondruggen rondom het doelgebied vormen die extra arbeid met zich 
meebrengen bij de voorbereidende werkzaamheden voor de doorzaai in het voorjaar. 

Open breken van dichtqelopen, versmeerde en/of vertrapte terreinqedeelten  
In veel gevallen betreft dit de doelgebieden of andere intensief belopen veldgedeelten. Door 
de concentratie van spelers op een klein oppervlak, worden deze gebieden sterk verdicht, 
zeker in combinatie met het uitspelen van de grond en toetreding van water zoals hierboven 
is omschreven. Door het regelmatig openbreken van deze gedeelten met behulp van een 
riek, wordt de verdichting doorbroken, waardoor minder snel wateroverlast optreedt. Als er 
sprake is van versmering (dun Iaagje met fijne gronddelen die de waterdoorlatendheid 
vermindert en het oppervlak glad maakt) is het zinvol om het gedeelte tevens gericht te 
bezanden met een geringe hoeveelheid verschralingszand. Hierbij nooit zand in plassen 
gooien, maar eerst de plasvorming opheffen door middel van openbreken. Hierna is het 
raadzaam eerst het betreffende gedeelte te laten opdrogen door de zon en/of de wind en 
daarna pas te bezanden. Soms worden houtkrullen gebruikt om plassen te dempen. Dit 
wordt sterk ontraden. Eenmalig heeft het effect, doch door rotting van de houtkrullen wordt 
het probleem alleen maar vergroot. 

Herstellen van slidings en puties  
Op de dag na een speelweekeinde of na een doordeweekse wedstrijd is het zinvol om de 
ontstane schade aan de grasmat te herstellen. Weggespeelde zode dient te worden 
teruggelegd en aangedrukt. Putjes die door bespeling in de toplaag van het veld zijn ontstaan, 
dienen met gebruikmaking van een riek te worden gelicht en weer voldoende vlak te worden 
aangetrapt. Eventuele sterk uitgespeelde gedeelten kunnen worden uitgevuld met een weinig 
schrale teelaarde. 

Trainingsvelden  
Trainingsvelden worden vaak zeer intensief gebruikt en snel kaal gespeeld. Ook op deze velden 
is het van belang de velden voldoende bespeelbaar te houden door de vlakheid en waterdoor-
latendheid zoveel mogelijk in tact te houden. Bespeling van trainingsvelden onder te natte 
omstandigheden kan funest zijn en er voor zorgen dat in een avond het trainingsveld voor de 
rest van het seizoen verpest is. Om deze reden dienen ook trainingsvelden m.n. in de eerste 
helft van het seizoen te worden gekeurd. 

Handmatig speelschadeherstel is door het frequente (dagelijkse) gebruik van deze velden 
vrijwel ondoenlijk. Er kan beter gekozen worden voor een snellere, machinale uitvoering. Uit de 
volgende bewerkingen kan worden gekozen: 
1. Voor het vlak houden en opruwen van het veld kan de wiedeg worden ingezet, waardoor de 

toplaag zal kunnen drogen. Een wiedeg is een machine met verende tanden die werkt als 
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een soort grote hark. Door de bewerking wordt de bovenste centimeter van de toplaag 
enigszins opgeruwd, waardoor de wind het veld kan doen opdrogen. Bewerking van deze 
machine heeft daarnaast een egaliserende werking. Om deze reden is de wiedeg ook 
uitstekend inzetbaar bij WeTra- en trainingsvelden. 

2. Daarnaast kan het veld worden geegaliseerd door middel van bewerking met een sleep die 
het oppervlak van het veld weer egaliseert voor gebruik. 

Mocht een trainingsveld door verdichting onvoldoende waterdoorlatend zijn, dan kan gekozen 
worden voor beluchting met een vertidrain, eventueel in combinatie met lichte bezanding. De 
wrikkende werking van de vertidrain zal de toplaag machinaal doen breken, waardoor deze 
weer beter waterdoorlatend wordt. Door de lichte bezanding met ca. 10 tot 15 m3 zand 
(afhankelijk van het type veld en de situatie) zal het oppervlak weer worden opgeruwd, wat de 
veilige bespeling van het trainingsveld ten goede komt. Het mag duidelijk zijn dat deze 
bewerking vanwege hoge kosten beperkt moet worden tot 1 hooguit 2x per seizoen. 
Vanwege verdichting dient bij alle hierboven omschreven herstelwerkzaamheden ten gevolge 
van bespeling de inzet van de veidrol te worden vermeden. 

Beluchten velden 
Prikrollen/sniirollen  
Dit is een bewerking met een machine voorzien van messen, beitels of (holle) pennen, 
bedoeld om de bovenste 100 mm van de toplaag te bewerken/beluchten. Vaak wordt de 
handeling pas ingezet als het leed al is geschied, de toplaag al is verdicht en daardoor 
minder waterdoorlatend is. Dit is echter een foute benadering en als de toplaag vochtig is, 
kan dit juist een verkeerd effect hebben op de toplaag door versmering en verdichting. 
Preventief inzetten van de prikrol voorzien van driehoeksmessen tijdens het groeiseizoen 
van het gras zal, naast lucht inbrengen, de graswortels verticaal doorsnijden, die daardoor 
gaan uitstoelen en een sterkere zode vormen. Veelvuldig, eens per twee weken, bewerken 
van de grasmat met de snijrol bevordert dus de zodevastheid en voorkomt losse grasmatten 
zoals deze de laatste jaren nogal eens worden waargenomen. De bewerkingen in meerdere 
richtingen (lengte, breedte en diagonaal) uitvoeren zal het effect van zodeverbetering verder 
bevorderen. De bewerking altijd onder droge terreinomstandigheden toepassen, echter niet bij 
een periode van droogte. Extra indringing van lucht en doorsnijden van de wortels tijdens 
droogte kan juist versnelde verdroging van de grasmat veroorzaken. Gebruik een simpele lichte 
machine, waarbij de messen vrij dicht (ca. 100 mm) op elkaar zitten om zo een goed effect te 
hebben. Gebruik een niet te zware trekker voor deze bewerking. Zwaar gewicht zorgt juist weer 
voor verdichting en spoorvorming. 

Diepbeluchten  
Bij een verdichting van de totale toplaag op oudere velden of trainingsvelden zal een diepere 
bewerking van de zode de problemen moeten verminderen of oplossen. Hiervoor zijn de 
volgende machines inzetbaar: 
Zware prikrol: dit is een machine met langere messen die tot 0,15 m de grond in kunnen 
dringen. Bij inzet onder vochtige omstandigheden zal er ongewenste versmering optreden. 
De vertidrain: is een machine met holle of massieve pennen die tijdens de bewerking een 
wrikkende beweging maken en zo de grond breken/scheuren. lnzet van deze machine met 
massieve pennen heeft een bewerkingdiepte tot 0,30-0,40 m. De bewerking wordt vaak 
ingezet in combinatie met groot zomeronderhoud of najaarsonderhoud (september). Na de 
bewerking is de toplaag weer opengebroken en zijn een aantal wortels gescheurd, die 
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daardoor weer zullen uitstoelen en een betere zode vormen. Uitvoeren van de bewerking 
met gebruik van holle pennen kan juist grond naar boven halen voor egalisatie van de 
toplaag. Holle pennen hebben vaak een mindere indringing tot 0,20-0,25 m diepte. 
Schudfrees: de diepbeluchtingsschudfrees brengt, door onevenredig aan een centrale as 
opgestelde messen die door de grond draaien, een schuddende beweging in de grond. De 
grond wordt door deze bewerking gescheurd, gewrikt en opengebroken. De bewerking met 
een standaardmachine is tot een diepte van 0,40-0,45 m. Er bestaan machines met een 
grotere bewerkingsdiepte, maar deze zijn normaliter niet nodig of juist vanwege de 
aanwezige drainage ongewenst. 

Het mag wederom duidelijk zijn dat inzet van deze machines onder droge omstandigheden 
dient te gebeuren. Inzet in het groeiseizoen heeft de voorkeur i.v.m. de zodenverbeterende 
werking. Een vertidrain kan onder wat vochtigere omstandigheden worden ingezet doordat 
de pennen verticaal de grond in worden gedreven en door de wrikkende werking de grond 
dan openbreken. Inzet van deze machines om een probleem met waterdoorlatendheid in het 
seizoen op te lossen, zal met name in het late najaar en de winterperiode maar een beperkt 
effect voor kortere duur opleveren. 

Een bewerking met de vertidrain of de schudfrees heeft ten doel verdichtingen in het profiel 
en in de toplaag te verminderen. Tevens worden hiermee voorwaarden geschapen voor 
structuurverbetering. In combinatie met groot onderhoud en bezanden kan met deze 
werkwijze een versneide afvoer van neerslag worden verkregen door middel van de 
gemaakte zandpaaltjes of zandsleufjes. Indien geen of nauwelijks verdichtingen in het profiel 
of de toplaag aanwezig zijn, kan de maatregel achterwege blijven of worden beperkt tot een 
frequentie van lx in de 2 tot 4 jaar. 
Deze machines worden vanwege hun gewicht en de kracht die nodig is om de machine to 
laten werken, vaak door grotere tractoren (vanaf 60 pk) aangedreven. Daarnaast zijn deze 
machines erg kostbaar en door hun beperkte inzet voor de gemiddelde sportveldbeheerder 
to duur om zeif aan te schaffen. Inzet van een op sportvelden gespecialiseerde loonwerker is 
dan ook het advies. 

Wiedeggen, verticuteren en opruimen van herfstblad 
Wiedeggen velden  
Om de velden to laten opdrogen, kan bewerking met de wiedeg uitkomst bieden. Een wiedeg is 
een machine met verende tanden die werkt als een soort grote hark. Door de bewerking wordt 
de bovenste centimeter van de toplaag enigszins opgeruwd, waardoor de wind het veld kan 
doen opdrogen. Bewerking van deze machine heeft daamaast een egaliserende working. Om 
deze reden is een wiedeg ook uitstekend inzetbaar bij WeTra- en trainingsvelden. Door deze 
bewerking wordt ook een eventueel aanwezige viltlaag doorbroken, overige in de grasmat 
aanwezige organische resten losgemaakt en ongewenste, ondiep wortelende grassoorten 
losgetrokken (verticuteren). Door na de bewerking met een wiedeg de veegmachine in to 
zetten, wordt het veld ontdaan van losliggend organisch materiaal, waardoor versmering door 
siecht verterend materiaal wordt tegengegaan. 

Verticuteren  
Onder verticuteren verstaan we de bewerking die tot doel heeft de kwaliteit van de grasmat en 
de lucht- en waterhuishouding van een sportveld aan de oppervlakte to verbeteren. Een 

Pagina 10 van 37 



Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
Bijlage III 

B•i6 S••• 
.111141111111,-- 	Begeleiding 

en Advies 
Sportterreinen 

verticuteerbehandeling wordt vaak uitgevoerd met roterende messen die verticaal door de zode 
(diepte-instelling mesjes tot 10 mm in de toplaag) maaien. Hierdoor wordt dood organisch 
materiaal uit de grasmat gehaald, vervilting van de grasmat wordt verminderd en minder 
betredingstolerante grassoorten en mossen worden voor een deel verwijderd. De maatregel 
dient, in combinatie met vegen en afvoeren, van het uitkomende materiaal te worden 
uitgevoerd. 

Met name de zijstroken van niet intensief bespeelde terreinen zullen in de loop der jaren een 
weinig betredingsresistente grasmat te zien geven (onder andere struisgras). De kans op 
vervilting neemt dan sterk toe. Vilt ontstaat door de bovengrondse uitlopers van bijvoorbeeld 
struisgrassen en/of door rottend maaisel. Indien dergelijke stroken worden bespeeld, zal de 
grasmat zeer gemakkelijk worden uitgespeeld (grote speelschade). Een en ander wordt veelal 
veroorzaakt in combinatie met een minder stabiele toplaag (toplaag onvoldoende verdicht). 
De maatregel kan het beste worden uitgevoerd juist voor de doorzaai, zodat kwalitatief betere 
grassoorten de kans krijgen om zich te vestigen. Ook in de nazomer kan de maatregel worden 
uitgevoerd. Door de behandeling wordt dood organisch materiaal afgevoerd. Dat is gunstig 
voor de lucht- en waterhuishouding van de toplaag voor de naderende winterperiode. Enig 
herstel (groei) van de grasmat is na de behandeling nog wel gewenst. 

Het is gewenst om met de laatste maaibeurt het afgemaaide gras te verwijderen. In die tijd van 
het jaar droogt het gras nauwelijks meer en ontstaat er een Iaagje onverteerd maaisel dat een 
nadelige invloed heeft op de waterdoorlatendheid van de toplaag en dat de ontwikkeling van 
schimmels bevordert. Dit geldt ook voor bladafval. Verschillende bomen verliezen tot laat in het 
jaar hun blad, zodat herhaling van de maatregel gewenst is. 

Slepen van velden en trainingsvelden 
Slepen is met name een belangrijke onderhoudsmaatregel voor trainingsvelden die voor een 
belangrijk deel kaal zijn gespeeld. Op intensief gebruikte trainingsvelden is dit veelal het geval 
aan het eind van het seizoen (jan/feb). Door te slepen, bij voorkeur met een star sleepraam, kan 
de vlakheid van het terrein in goede staat worden gehouden. Daarnaast zal, indien de 
maatregel goed wordt uitgevoerd, het uitvullen van uitgespeelde terreingedeelten vrijwel 
achterwege gelaten kunnen worden. De frequentie is afhankelijk van de stabiliteit van de 
toplaag, de intensiteit van het gebruik en de weers- en terreinomstandigheden. Deze kan 
varieren van 1 tot enkele keren per week tot lx per 2 weken. 

Daarnaast is het belangrijk dat terreinen worden gesleept na het bezanden. De verschillende 
bezandingsmachines spreiden het zand weliswaar, maar voor een goede verdeling over het 
terrein is slepen gewenst. Het slepen kan worden uitgevoerd met een Iicht sleepwerktuig. 

Indien er sprake is van forse wormenactiviteit, is het ook zinvol om velden te slepen. Door 
wormenactiviteit komen veel wormenhoopjes op het terrein te liggen. Door slepen, onder zo 
droog mogelijke weers- en terreinomstandigheden, wordt een goede verdeling van de 
opgebrachte grond verkregen, waardoor de vlakheid verbeterd wordt. Indien dergelijke velden 
worden gerold, bestaat de kans op oneffenheden. Na het slepen kan het gewenst zijn om het 
terrein te rollen. Immers door een forse wormenactiviteit ontstaat veelal een losse toplaag met 
een geringe stabiliteit, waardoor emstige speelschade kan optreden. 
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Rollen van velden 
Het aandrukken van de toplaag door middel van een rol is vooral van belang na een vorst-
periode. Door de vorst zal de toplaag opvriezen en zacht worden na de dooi. Voordat de 
velden weer bespeeld of bereden gaan worden, moet de toplaag, indien deze te zacht is, 
worden aangedrukt. Indien dit niet gebeurt, zal het veld kwetsbaar zijn voor bespeling (forse 
speelschade). De vorst dient volledig uit het profiel te zijn verdwenen en de toplaag mag niet 
te nat zijn. Dit laatste in verband met het gevaar van versmering, waardoor een 
ontoelaatbare verdichting van de toplaag ontstaat. De rol moet minimaal aandrukken wat de 
wielen van de trekker insporen. 

Ook na bespeling van een terrein waarvan de toplaag te zacht is, kan rollen wenselijk zijn. 
Vooraf dienen de putjes en de slidings handmatig te zijn weggewerkt. In een dergelijk geval 
kan de maatregel worden gecombineerd met licht bezanden. In een aantal situaties kan het 
gewenst zijn om doelgericht te rollen. De toplaag van de zijstroken kan te weinig stabiliteit 
hebben, terwijI de middenstrook voldoende stable! is. In een dergelijk geval is het gewenst 
om alleen de zijstroken te rollen. 

De maatregel kan ook van belang zijn indien een vorstperiode wordt verwacht en in die 
periode het veld gebruikt gaat worden (trainingsvelden). Een bevroren hobbelig veld geeft bij 
gebruik een grote kans op blessures. 
Ook indien er sprake is van een forse wormenactiviteit (regenrijke, zachte winters) kan rollen 
wenselijk zijn. Vooraf kan het zinvol zijn om het veld te slepen onder droge omstandigheden. 
Duidelijke ongelijkheden kunnen door rollen niet worden weggewerkt. Vaak worden laagten 
door het "vallen" van de rol extra belast, waardoor een averechts effect optreedt. 
De rol moet minimaal een diameter hebben van 0,80 m. De gewenste breedte is 2,00 tot 
2,50 m, terwijI de rol uit minimaal 2 delen moet bestaan om wringen in de bochten te 
voorkomen. De gewenste rijsnelheid is maximaal 4 km/uur. Het ledig gewicht van de rol 
bedraagt ca. 1.000 kg. Eventueel kan dit door vulling voor het beoogde effect worden 
verhoogd. 
Gemiddeld zal een veld driemaal, veelal in de winterperiode van november tot maart, gerold 
moeten worden. Denk bij het inzetten van deze maatregel goed na. Het is en blijft een 
bewerking met verdichting van de zode tot gevolg. Daarom nooit de rol bij voorbaat inzetten 
voor het wegwerken van speelschade. 

Onkruidbestrijding op grassportvelden 
Op een gezonde, goed gesloten graszode hebben onkruiden weinig kans. Veel niet in de 
graszode gewenste kruiden kunnen niet tegen betreding en/of kort maaien en zullen daardoor 
vanzelf verdwijnen of zich nooit ontwikkelen op grassportvelden. Een aantal onkruiden vestigt 
zich graag op verdichte grond en deze kunnen zich ontwikkelen onder de maaihoogte. Deze 
ongewenste kruiden ontwikkelen zich gemakkelijk op trainingsvelden en velden met een 
verdichte grondslag. De kruiden waar vaak overlast van wordt ondervonden zijn: weegbree, 
madeliefje, paardenbloem, varkensgras, hanenpoot e.d. Op wedstrijdvelden kan een 
overmatige hoeveelheid onkruiden gevaar opleveren voor de sporter (onvlak, glad) of de balrol 
beInvloeden. Onkruidbestrijding op de sportvelden is daar nodig waar het een probleem gaat 
vormen voor de sport. Ook kan een teveel aan onkruiden een belemmering zijn voor een goede 
ontwikkeling van de grasmat. 
Indien er een storende hoeveelheid onkruid aanwezig is, moet men overgaan tot bestrijding. 
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Handmatige bestrijding kost erg veel manuren en is daardoor kostbaar. Mechanische bestrijding 
door affrezen van de grasmat met de onkruiden kan een uitkomst bieden. Bij uitvoering dient 
men er rekening mee te houden dat er voldoende diep wordt weg gefreesd, zodat ook de 
rozetten van de onkruidplant worden verwijderd. Een aantal onkruiden met penwortels, zoals 
paardenbloem, zal op deze manier niet verdwijnen. Bovendien zijn er van nature veel zaden in 
de grond aanwezig en zal, door goede omstandigheden voor het gras te creeren, moeten 
worden voorkomen dat onkruiden weer terugkomen. Door vakkundig en goed onderhoud 
worden goede cultuurtechnische omstandigheden gecreeerd, die erop zijn gericht dat de 
grasmat gesloten is en blijft. Hierdoor is het hoegenaamd niet nodig om onkruidbestrijding op 
enige wijze toe te passen. 

Chemische bestrijding biedt in veel gevallen de uitkomst. Het is een relatief goedkope 
bewerking die, indien met de juiste dosering en bij goede omstandigheden toegepast, een 
goede oplossing biedt. Van belang is de keuze van de middelen en vakbekwaam personeel (die 
in het bezit zijn van het zgn. spuitlicentie) met goede apparatuur. De `Gids voor de 
gewasbescherming in de land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen' ofwel de 
`Gewasbeschermingsgids', waarvan de laatste uitgave in 2012 is verschenen, geeft inzicht in de 
toelaatbare middelen voor het openbaar groen waaronder sportvelden. De afweging van het te 
gebruiken middel moet goed worden afgewogen op het onkruid dat moet worden bestreden. 
Door toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen kan ook de groei en ontwikkeling van de 
grasmat negatief worden beInvloed. Daarom moet er altijd voor het onkruid bestrijden rekening 
worden gehouden met realiseren van goede groeiomstandigheden voor de grasmat door 
beluchten en bemesten. Ook open plekken die ontstaan door het verdwijnen van onkruiden, 
groeien hierdoor sneller dicht. 

De milieuwetgeving is er steeds meer op gericht dat er minder of geen onkruidbestrijdings-
middelen meer worden gebruikt. Naar verwachting is vanaf 2020 een algeheel verbod hierop 
van toepassing. In waterwingebieden is het toepassen van bestrijdingsmiddelen al jaren 
verboden. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die gebruik van bestrijdingsmiddelen tot 
een minimum beperken of afschaffen. De terreinmeester zal daarmee rekening moeten 
houden bij zijn keuze van onderhoud gericht op het tegengaan van ongewenste kruiden. 

Bestrijding van ziekten en plagen 
De plagen in een sportveld worden in de meeste gevallen veroorzaakt door dierlijke activiteit. 
Indien de aantasting zodanig is dat de grasmat wordt ondermijnd en/of sporttechnisch 
gevaarlijke oneffenheden ontstaan, is bestrijding noodzakelijk. 

Mollen  
Mollen zijn over het algemeen solitair levende dieren. Ze hebben een eigen territorium en 
dulden geen andere mollen in dat gebied. Het territorium van een mol is minimaal 400 m2. Een 
mol kan maximaal 5 jaar oud worden. De geboorte van jonge mollen vindt veelal in het voorjaar 
plaats. De zoogperiode is ongeveer vijf weken, waarna de jonge mollen ongeveer drie weken in 
het gangenstelsel van de moeder blijven. Hierna verlaten ze het gangenstelsel en zoeken een 
eigen territorium. Mollen eten voornamelijk wormen, maar ook insecten en larven. De periode 
waarin mollen het meest actief zijn, is veelal de winter wanneer er geen vorst is. Mollen maken 
ritten (oppervlakkige gangen). Dit zijn de jaargangen. De molshopen zijn de nestkamers en de 
voorraadkamers. In de voorraadkamers bewaren de molten ballen met wormen. 
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Het bestrijden van mollen is een zeer belangrijke onderhoudsmaatregel. Indien dit niet afdoende 
gebeurt, kan zeer forse schade op een veld optreden. Enerzijds kan dit emstige blessures bij de 
sporters veroorzaken, anderzijds zal veel arbeid noodzakelijk zijn om de opgetreden schade te 
herstellen. Mollen kunnen door middel van klemmen en/of schop worden gevangen. Er zijn 
verschillende soorten klemmen in de handel. De klemmen kunnen het best worden geplaatst in 
de hoofdgangen. Dit zijn de gangen die vanuit de omgeving (vaak een sloot) naar het sportveld 
leiden. Om deze hoofdgang te vinden, dienen alle gangen en hopen dichtgetrapt te worden. 
Indien weer activiteit optreedt, zullen de dichtgetrapte gangen weer worden opengewroet. De 
binnenzijde van een hoofdgang ziet er bruin en vies uit. In gangen die niet elke dag worden 
gebruikt, zijn vaak witte puntjes van jonge wortels zichtbaar. 

Het herstellen van de schade dient handmatig te worden uitgevoerd. Hierbij is het van belang 
dat gangen worden aangetrapt en worden uitgevuld met schrale teelaarde, eventueel gemengd 
met graszaad. Ook nadat mollenactiviteit is bestreden, is regelmatige controle gewenst. Oude 
gangen kunnen invallen, zodat herstel gewenst blijft. 

Koni.nen 
Overlast door konijnen kan worden voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen. 
Een sportveld kan bijvoorbeeld worden afgerasterd met een stevig, kleinmazig gaashekwerk 
(zogenaamde nertsengaas), waarbij het gaas naast voldoende hoogte boven het maaiveld, ook 
minimaal een halve meter moet worden ingegraven. Omdat bovenstaande methode voor 
sportparken met meerdere velden aanzienlijke kosten met zich meebrengt en praktisch moeilijk 
uitvoerbaar is, zal bij overlast het inperken van de konijnenstand de enige remedie zijn. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de plaatselijke Wildbeheereenheid. Contactadressen hiervan zijn 
op te vragen bij het bureau van de Koninklijke Jagersvereniging te Amersfoort, telefoon: 033-
4619841. Deze Wildbeheereenheid beschikt over alle informatie betreffende vangmethoden, 
benodigde vergunningen en hoe en waar deze aangevraagd moeten worden. Naast jagen met 
het geweer, kunnen konijnen ook worden bestreden door het inzetten van fretten die de 
konijnen uit hun holen jagen. Aan het eind van een 'konijnenpijp' worden de konijnen met netten 
gevangen. Daarnaast is konijnen vangen met behuip van roofvogels tegenwoordig een goede 
optie. Naast dat de vogels konijnen zullen vangen, zullen de konijnen mogelijk ook wegtrekken 
door de aanwezigheid van de roofvogels. 

Indien er schade is opgetreden ten gevolge van konijnen, kan deze het beste worden hersteld 
door het dichtmaken van het hol met de uitkomende grond en het afdekken met een blokzode. 
Het inbrengen van losse grond moet worden afgeraden, omdat deze over het algemeen weer 
snel zal worden uitgegraven. Indien in een hol jonge konijnen liggen, zal een voedster het hol 
van boven afdekken met een Iaag grond. Men dient zich bewust te zijn van deze situatie. Als 
deze plekken niet goed worden dichtgemaakt kort voor het begin van een wedstrijd of training, 
kan een sporter zich gemakkelijk blesseren. 

Ganzen  
Omdat er in toenemende mate overlast ondervonden wordt van ganzen op sportvelden, bestaat 
de mogelijkheid om deze legaal te bestrijden. Dit kan d.m.v. laserstralen, pop-up poppen of 
bejagen als daarvoor vergunning wordt afgegeven door de FBE (Faunabeheer Nederland, 
www.faunabeheernederland.n1). 
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Emelten  
Emelten zijn de larven van de langpootmug. Emelten hebben een grijnsgrauwe kleur, ze zijn 
pootloos en hebben geen duidelijke kop. In het voorjaar kunnen ze een maximale lengte van 40 
mm bereiken. De eieren worden door de langpootmug zeer oppervlakkig in of op de grond 
gelegd, bij voorkeur op begroeide, vochtige plaatsen. In de grassportvelden zijn dit veelal de 
minder bespeelde zijstroken. Emelten houden zich overdag schuil in de grond en komen 's 
nachts boven de grond. Ze vreten aan bovengrondse groene delen van de grasplant inclusief 
het groeipunt van het gras, waardoor de grasplant afsterft. De meeste schade ontstaat in de 
winter bij vochtig, relatief warm weer en in het voorjaar. 

Door een goede ontwatering en regelmatig spelen of rollen kan schade voor een deel worden 
voorkomen. Een droge, stabiele toplaag is voor de langpootmug minder aantrekkelijk voor het 
leggen van eitjes. Voor de emelten is een bestrijdingsdrempel vastgesteld van 150 emelten per 
vierkante meter. Een praktische methode om vast te stellen of bestrijding is gewenst, is de 
volgende: van vijf conservenblikken van 1 liter worden boven- en onderzijde verwijderd. De 
blikken worden willekeurig over het veld verdeeld en voor een derde deel in de grond geplaatst. 
Hierna de blikken vullen met zout water (1 kilo zout in vijf liter water). Indien in de vijf blikken 
meer dan zes emelten worden aangetroffen, is de schadedrempel overschreden. 
De beste tijd voor bestrijding is het najaar. De larven zijn in deze tijd kleiner en dus gevoeliger 
dan in het voorjaar. Hiervoor zijn zowel biologische als chemische middelen in de handel, ieder 
met een eigen gebruiksaanwijzing. Toepassing is werk voor vakmensen. Bij toepassing van 
deze middelen mogen de velden binnen 5 dagen na behandeling niet worden betreden. 
Is de schade eenmaal opgetreden of indien schade wordt verwacht, dan kan groeibevordering 
door bemesting en beregening de schade beperken, eventueel aangevuld met rollen. Bij 
ernstige schade kan doorzaai noodzakelijk zijn. 

Engerlingen  
Engerlingen zijn de larven van de meikever, junikever of rozekever. Engerlingen hebben een 
vuilwitte kleur, een Iichtbruine kop, drie paar vrij lange borstpoten en een week zakvormig 
pootloos achterlijf. Als ze uit de grond komen, nemen ze de vorm van een halve maan aan. De 
kevers leggen hun eieren, afhankelijk van de soort, in de periode mei tot juli, vlak onder de 
grasmat. Afhankelijk van de soort zijn de larven gedurende een of meerdere jaren actief voordat 
ze verpoppen. Engerlingen richten de meeste schade aan tussen juli en oktober. Engerlingen 
bevinden zich vlak onder de zode en vreten aan de wortels van de grassen. Bij sterke 
aantasting komt de zode volledig los op het oppervlak te liggen en kan zo worden opgetild. Met 
name bij enigszins drogend weer sterft de grasmat dan af. Daamaast veroorzaken met name 
kraaien extra schade als zij met hun poten de grasmat wegkrabben op zoek naar engerlingen. 
Engerlingen hebben een voorkeur voor goed doorlatende, enigszins losse zandgrond. 

Een afdoende bestrijding tegen engerlingen is moeilijk, omdat engerlingen niet boven de grond 
uitkomen. Bij ernstige aantasting kan men een middel met de werkzame stof chloorpyrifos (bijv. 
Dursban) in de grond trachten te werken, bijvoorbeeld met een doorzaaimachine. De resultaten 
hiervan zijn echter sterk wisselend. Ook zijn er preparaten met aaltjes die werken tegen 
engerlingen en emelten en is er recent een nieuw middel, Merit Turf, op de markt verschenen 
waarmee bij toepassing onder de juiste omstandigheden goede resultaten worden bereikt. In 
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verband met vermeende schadelijkheid voor andere insecten kan de biotoop mogelijk door dit 
middel worden aangetast. 
Is de schade eenmaal optreden of indien schade wordt verwacht, dan kan groeibevordering 
door bemesting en beregening de schade beperken, aangevuld met rollen. Bij ernstige schade 
kan doorzaai noodzakelijk zijn. 

Aalties  
Ook is aantasting door verschillende soorten aaltjes mogelijk. Doorgaans Iigt de oorzaak in de 
verstoring van het evenwicht van het bodemleven en/of verzwakking van de grasplant. Bij een 
ingrijpende renovatie wordt veelal het evenwicht in het bodemleven verstoord. Hierdoor kan het 
voorkomen, dat na renovatie bodemleven vrijwel ontbreekt. Chemische bestrijding van aaltjes 
is niet mogelijk. De cultuuromstandigheden dienen zo optimaal mogelijk gehouden te 
worden. 

Ziekten  
Ziekten treden op als het grasbestand verzwakt is door bijvoorbeeld droge of zeer vochtige 
omstandigheden. Het ziektebeeld is vaak een aantasting door een schimmelsoort. In veel 
gevallen zijn de schimmels aanwezig, maar veroorzaken geen schade, omdat zij elkaar op een 
onschadelijk peil houden door de onderlinge concurrentie om voedingsstoffen. Bovendien 
beschikt de plant over afweermechanismen tegen micro-organismen. De aantasting treedt dus 
op zodra het evenwicht verstoord is of door verzwakking van de plant. 
De meest voorkomende schimmelziekten zijn: 
- SneeuwschimmelNoetrot 
- Rooddraad 
- Bladvlekkenziekte 
- Kroonroest 
- Heksenkringen. 

Ziektebestrijdingsmiddelen zijn nauwelijks in de handel. Het is niet altijd even gemakkelijk om 
welke aantasting het gaat. De schade is veelal beperkt en vrijwel alleen visueel. Het advies is 
om de cultuurtechnische omstandigheden van de grasmat zo optimaal mogelijk te houden, 
waardoor ziektes voorkomen worden. Concreet betekent dit: 
- in een droge zomerperiode op tijd beregenen 
- bemestingstoestand (fosfaat-, kali-, magnesiumgehalte) en zuurgraad (pH) op peil houden 
- gedurende het groeiseizoen een tijdige en goede stikstofbemesting toepassen 
- 	slecht verteerde organische resten verwijderen (verticuteren) en beluchten van de toplaag 

Beregenen grassportvelden 
Met de beregening van grassportvelden wordt het volgende nagestreefd: 
1. behoud van de bestaande grasmat 
2. bevordering van een snelle kieming van het (door)gezaaide graszaad en sluiting van door-

en ingezaaide terreingedeelten 
3. behoud of verkrijgen van stabiliteit van een schrale toplaag 
4. behoud van structuur van een kleiige toplaag. 
Met betrekking tot de punten 3 en 4 kunnen zich bij een uitgedroogde toplaag, naast een 
stagnerende groei van de grasplant, nog de volgende problemen voordoen: 
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- een schrale toplaag wordt door betreding losgetrapt, met als gevoig verdroging van de 
losgetrapte grasplanten, hetgeen resulteert in het zogenaamde zandbakeffect. 

- een kleiige toplaag kan door uitdroging onaangenaam hard worden (blessuregevaarlijk). 

Beregenen in kleine giften kan gewenst zijn, indien genoemde situaties optreden op in gebruik 
zijnde velden. Indien dergelijke situaties frequent voorkomen, zal bekeken moeten worden of 
het raadzaam is de toplaag aan te passen. Het beregenen van een volledig gesloten grasmat 
zal in Nederland over het algemeen niet vaak noodzakelijk zijn. De goede grassoorten zijn sterk 
en zullen trachten nog beschikbaar vocht in het profiel tot zich te nemen. Enige 
verdrogingsverschijnselen tijdens de rustperiode van een veld moeten niet als een probleem 
worden beschouwd. Te snel en te veel beregenen zal vestiging of uitbreiding van minder 
gewenste vochtminnende, weinig betredingstolerante grassoorten, zoals straatgras en 
ruwbeemdgras, bevorderen. Het uitstellen van beregening op die momenten dat door droogte 
de groei stagneert en het gras verwelkingsverschijnselen gaat vertonen, is op zich een kunst. 
De visuele aanblik verslechtert en veel verenigingsmensen zullen aandringen op beregenen. 
Als een situatie ontstaat dat beregenen noodzakelijk wordt, omdat anders blijvende schade aan 
de grasmat verwacht mag worden, is beregenen pas gewenst. Een bevochtiging van een 
laagdikte van circa 20 cm zou nagestreefd moeten worden. Praktisch zal dit een gift van circa 
20-30 mm inhouden. Controle hiervan met behulp van de spitschop is gewenst. Indien de 
toplaag sterk is uitgedroogd, waardoor in het begin nauwelijks opname van het water door de 
toplaag plaatsvindt, kan de gift beter in 2 keer worden gegeven; eerst circa 5 mm en na verloop 
van enkele uren de rest. Bij droog weer zal een wekelijkse gift van 20-30 mm nodig zijn om de 
grasmat in conditie te houden. 

Holle, open en kale terreingedeelten zullen na het beeindigen van de competitie (trainings-
velden zo mogelijk reeds in april) doorgezaaid moeten worden, om bij het begin van de nieuwe 
competitie weer op een gesloten grasmat te kunnen spelen. Gezien de korte rustperiode (liefst 
12 weken, doch veelal 8 tot 10 weken) dient de beschikbare tijd optimaal te worden benut. Om 
een uitgedroogde toplaag te bevochtigen en daardoor de kieming te bevorderen, dienen deze 
gedeelten bij enige droogte na doorzaai te worden beregend. In het begin kan volstaan worden 
met kleine giften (enkele millimeters) waarbij het noodzakelijk kan zijn om de maatregel om de 
2 dagen te herhalen. Wanneer de eerste ontwikkeling van de nieuwe grasplant een feit is, 
kunnen giften en omlooptijden worden verhoogd. 
Gebieden die zijn aangewezen op beregening met gebruik van grondwater of gebieden langs 
de kust met brak water hebben vaak te maken met beperkingen van de 
beregeningsmogelijkheden. Door verordeningen wordt het gebruik van grondwater aan banden 
gelegd en het gebruik van brak (zout) water op sportvelden is totaal uit den boze. In deze 
gebieden is het van het grootste belang bij de aanleg van de velden rekening te houden met de 
grondslag die een groot waterhoudend vermogen dient te bezitten. Toepassen van grassoorten 
die met weinig vocht toe kunnen en/of lange wortels bezitten, heeft een voorkeur. Daarnaast 
moeten de mogelijkheden worden onderzocht voor het creOren van waterbuffers waarin een 
voorraad regenwater wordt bewaard voor droge tijden. 

Voor uitvoering van beregening zijn verschillende systemen in de handel. Werd er vroeger 
veel gewerkt met pijpen of slangen met sproeiers op een mobiele pomp aan de rand van de 
sloot, tegenwoordig zijn er veel geavanceerdere systemen. Deze systemen varieren van 
(ondergrondse) hoofdleidingen voorzien van hydranten waar de zichzelf oprollende slangen 
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aan worden gekoppeld tot totaal onder de grond weggewerkte systemen met zgn. pop-up 
sproeiers, die worden aangestuurd met een automaat, al of niet op afstand gestuurd via een 
gsm-verbinding. Van belang blijft dat er een goede controle is op de werking van de 
apparatuur in het veld. Te veel of te weinig beregenen kan negatieve effecten hebben op de 
gewenste kwaliteit van de grasmat. 

Onderhoud drainage 
In een groot deel van de Nederlandse sportvelden is een drainagesysteem aangelegd dat het 
waterpeil in het sportveld moet beheersen en moet zorgen voor een snelle afvoer van overtollig 
regenwater. Een goed functionerende drainage is uiteraard met name in de natte herfst en 
winterperiode het uitgangspunt. De winterperiode is bij uitstek geschikt om aanwezige 
drainagesystemen te controleren. Voor enkelvoudige systemen is het van belang dat de 
uitstroomopeningen niet zijn verstopt met gras of andere verontreiniging. Gelijktijdig kunnen de 
eindbuizen gecontroleerd worden op breuk. Gemiddeld zal eenmaal per 3 a 5 jaar, afhankelijk 
van de vervuiling, het systeem moeten worden doorgespoten en zullen eventuele storingen 
moeten worden opgeheven. Bij forse roestafzettingen kan jaarlijks reinigen noodzakelijk zijn. In 
de winterperiode zijn de sloten over het algemeen gevuld met water, zodat geen aanvoer van 
water noodzakelijk is voor het reinigen van het systeem. 
Het doel van doorspuiten van de drainage is het weer open en schoon maken van de met slib 
en/of ijzerafzettingen verstopte instroomopeningen in de drainbuis. Het doorspuiten dient met 
een niet te hoge druk (20 tot max. 30 bar) te worden uitgevoerd, om te voorkomen dat er 
schade ontstaat aan de omhulling of door verspoeling van de grond buiten de openingen de 
openingen juist dicht spoelen. Om deze reden dient het doorspuiten in een zandige bodem tot 
het uiterste te worden beperkt. 
Als na reiniging de velden nog langdurig nat blijven, moeten de problemen gevonden worden in 
het bodemprofiel of in slecht doorlatende drainagesleuven of ontbreken van omhulling om de 
drainagebuizen(verteerde kokosvezel bijvoorbeeld). Deskundige beoordeling is dan gewenst. 

Groot onderhoud grassportvelden(zomer- en najaarsonderhoud) 
De meest gewenste samenstelling van de toplaag van de grassportvelden die met de plaatselij- 
ke grondslag zijn gemaakt, is de volgende: 
- toplaag vrij van vreemde bestanddelen, zoals grind 
- 
- 
- 
- 
Naast de samenstelling van de toplaag zijn andere factoren van invloed op de bespeelbaarheid 
van een veld, zoals grondwaterstand, profielopbouw, ligging, enz. 
Bij deskundig regulier onderhoud en normaal gebruik zullen de grassportvelden aan het 
einde van het sportseizoen nog vrijwel egaal en vlak zijn. Toch is het einde van het 
sportseizoen (vaak mei-juni) het moment om de velden eens goed aan te pakken: te 
egaliseren, (diep) beluchten, bemesten en doorzaaien om aan het begin van het nieuwe 
sportseizoen (meestal medio augustus) weer een mooi gesloten sterke grasmat te hebben, 
zodat de velden weer een seizoen mee kunnen. 
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De volgende werkzaamheden worden onderscheiden: 
- verticuteren 
- egaliseren en uitvullen van doelgebieden en andere uitgespeelde veldoppervlakten 

(dressen) 
bezanden 

- diepbeluchten 
- doorzaaien 

Verticuteren  
Is reeds eerder in dit document behandeld. Het doel van de bewerking is om oud organisch 
materiaal en zoveel mogelijk ondiep wortelend gras (als straatgras) te verwijderen. Deze 
bewerking dient dan ook altijd te worden opgevolgd door vegen. Door deze bewerking uit te 
voeren in combinatie met een wiedeg, kan door het extra straf afstellen van de wiedeg de 
bovenste 1 tot 2 cm van de toplaag losgemaakt worden, waarmee later een egaliserende 
werking kan worden verkregen. 

Ecialiseren en dressen  
Mochten er naast de doelen grondruggen zijn ontstaan (onvoldoende zijn geegaliseerd) dan 
dienen deze losgemaakt (gefreesd) te worden en in het doelgebied te worden uitgevuld 
(geegaliseerd). Het heeft absoluut niet de voorkeur de doelgebieden jaarlijks in het totaal te 
frezen, vanwege het ontstaan van een 'freeszool', een verdichting door deze bewerking. Het 
handmatig loswrikken van het doel met een riek of eventueel de vertidrain verdient de 
voorkeur. Mochten er verder nog oneffenheden in het doelgebied aanwezig zijn of kuiltjes en 
zodebeschadigingen op de rest van het veld, dan dienen deze te worden uitgevuld met licht 
humeus zandige teelaarde. Het veld goed egaliseren/slepen. 
De samenstelling van deze teelaarde kan als volgt worden omschreven: 
- 	M50-cijfer 	 : 180 - 250 pm 
- 	leemgehalte (delen < 53 pm) 	 : 5 tot 10% 
- organische stofgehalte 	 : circa 3% 
- vrij van vreemde bestanddelen 

De hoeveelheid benodigde teelaarde is afhankelijk van de mate waarin terreingedeelten zijn 
uitgespeeld en het uitgevoerde winteronderhoud. Voor velden met weinig uitgespeelde terrein-
gedeelten is deze hoeveelheid beperkt (enkele m3). Voor meer uitgespeelde terreingedeelten 
kan tot circa 10 m3 of meer noodzakelijk zijn. Het breedwerpig verspreiden van grote 
hoeveelheden teelaarde is weinig zinvol. 

Bestaat de toplaag van een veld voor een groot deel uit slechte grassen (veelal straatgras), 
is er een dikke viltlaag aanwezig en/of zijn er eg veel toplaagbeschadigingen en 
oneffenheden, dan kan de inzet van de fieldtopmaker worden overwogen. Deze machine 
verwijdert door middel van nauwkeurig opgestelde en of te stellen freesmessen een dunne 
laag van de bovenste laag (0,5 tot 5 cm). Door middel van een transportband wordt het 
materiaal afgevoerd. Het resultaat is een vlak stabiel veld wat na beluchting en doorzaaien 
en bemesting weer kan uitgroeien tot een kwalitatief goed sportveld. 

Het dressen van een sportveld kan ook machinaal worden uitgevoerd door gebruik van de 
recyclingdresser of vertidrain met holle pennen. Beide machines halen grond uit de toplaag 
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waarmee door middel van nauwkeurig slepen het veld weer viak wordt. Beide machines 
hebben ook een beluchtingbewerking in de toplaag, waardoor deze bewerking gelijk als 
beluchting kan worden gezien. Bij uitvoering van een bewerking met den van deze twee 
machines dient de toplaag voldoende vochtig te zijn, om de gewenste werking te hebben. 
Van belang is wel dat de toplaag vrij is van ongerechtigheden als stenen. De 
recyclingdresser haalt door lets breder uitgevoerde lepelvormige freesmessen door een 
draaiende beweging grond uit de toplaag, die daarna eventueel via een transportband op het 
veld wordt verspreid. De vertidrain met holle pennen haalt door de holle pennen die in de 
toplaag worden gedreven grond uit de bodem omhoog, die bij de volgende wrikbeweging in 
de grond uit de pennen wordt gedrukt. 

Bezanden  
Onder bezanden verstaan we het oppervlakkig aanbrengen van humusvrij, leemarm zand op de 
toplaag. Bezanden heeft tot doel een zachte, gladde of kneedbare toplaag in samenstelling te 
verbeteren en daardoor minder kwetsbaar te maken gedurende regenrijke perioden, doordat de 
waterdoorlatendheid verbeterd is. Een schrale toplaag laat zich minder verdichten en is minder 
kneedbaar dan een rijke toplaag. In het winterseizoen kan licht bezanden gewenst zijn, om de 
stroefheid van de toplaag te verbeteren. Bezanden wordt uitgevoerd om een te rijke toplaag te 
verschralen. 
Een verrijking van de toplaag kan plaatsvinden door verterend maaisel en een actief bodem- en 
wormenleven. Door dit laatste kan ook ander materiaal uit de ondergrond op de toplaag wordt 
gebracht. Daarnaast zijn er nog velden in Nederland die van oorsprong een te rijke toplaag 
hebben. 
Bezanding wordt uitgevoerd als de toplaag niet meer aan de gewenste samenstelling voldoet. 
In het verleden werd er veelal bezand tijdens het groot onderhoud van de velden in de 
maanden mei/juni. De laatste jaren wordt in toenemende mate geadviseerd om het bezanden 
uit te stellen naar de nazomer of de vroege herfst. Enerzijds vanwege de arbeidspiek bij het 
groot onderhoud, anderzijds vanwege het feit dat door bezanden in de zomer het gunstige 
effect van het bezanden, zeker bij een hoge wormenactiviteit, in de daaropvolgende 
winterperiode weer voor een belangrijk gedeelte is verdwenen. 
Daarnaast zullen bij een droge, warme zomer de groeivoorwaarden van de grasmat door het 
zand in ongunstige zin worden beInvloed (woestijnklimaat). Dit geldt met name voor de jonge 
grasplant na doorzaai. Het is van belang om het moment van bezanden in de genoemde 
periode goed te kiezen. De momenten waarop er sprake is van een goed berijdbare toplaag en 
het goed kunnen uitslepen van het zand zijn immers schaarser dan in de zomerperiode. 
Indien bezanden is gewenst, zal de hoeveelheid zand per sportveld varieren van 20 tot soms 50 
m3  per ha per.  jaar. De hoeveelheid te gebruiken zand is afhankelijk van de samenstelling van 
de toplaag, wormenactiviteit, grondwaterstand, ligging (schaduw), samenstelling van de 
ondergrond en bespelingintensiteit. Waarnemingen en ervaringen van de beheerder en/of de 
gebruiker zijn mede bepalend voor de hoeveelheid zand. Zo kan het wenselijk zijn om een 
gedeelte van een veld meer te bezanden dan een ander gedeelte, bijvoorbeeld door de ligging 
van een veld ten opzichte van beplanting. Per keer is het wenselijk om niet meer dan 35 m3  per 
veld te bezanden, behalve wanneer in combinatie met de vertidrain of schudfrees wordt 
gewerkt. Meest ideaal is te bezanden bij droge weers- en terreinomstandigheden. Onder 
dergelijke omstandigheden kan het zand goed worden uitgesleept, zodat een goede spreiding 
wordt verkregen. 
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Ook gedurende de winterperiode kan licht bezanden gewenst zijn. Er kan dan doelgericht 
worden gewerkt op de meest kwetsbare terreingedeelten. Bij bezanden in de winterperiode is 
de hoeveelheid gering (10 tot 15 m3  zand per keer). Veelal moet in deze periode gericht te werk 
worden gegaan en kan de maatregel eventueel beperkt blijven tot delen van een veld. 

De kwaliteit van het te gebruiken zand is van groot belang. De gewenste kwaliteit is als volgt te 
omschrijven: 

M50-cijfer : 180 - 250 pm 
- 	leemgehalte (delen < 53 1.1M) : < 1% 
- 	organische stofgehalte 0%  : 
- 	vrij van vreemde of grove bestanddelen. 

Beluchten  
Naast uitvullen en egaliseren is het van belang dat vastgelopen (kale) terreingedeelten worden 
opgebroken. De grond ter plaatse behoeft alleen maar te worden gelicht, niet te worden 
gekeerd. Dit dient veelal handmatig te worden uitgevoerd. Voor het opbreken van doelmonden, 
van delen rondom de middencirkel en van de grensrechterstrook kan de vertidrain of de 
schudfrees worden ingezet. Deze bewerkingen zijn eerder in dit document behandeld. Voor 
trainingsvelden kan het gewenst zijn om het gehele veld te behandelen met de vertidrain of de 
schudfrees. Het frezen van kaal gespeelde terreingedeelten moet worden ontraden. Bezwaren 
hiertegen zijn, structuurbederf, ontstaan van een freeszool (verdichting door versmerende 
freesmessen) en nog aanwezige wortels worden vernietigd. Ook kan door de bewerking het 
schrale toplaagje naar beneden wordt gewerkt en het gefreesde gedeelte kan nazakken ten 
opzichte van onbewerkte gedeelten. 

Doorzaaien  
Het doorzaaien heeft tot doel het grasbestand op het kwalitatief gewenste niveau te houden of 
te krijgen en voor het nieuwe seizoen weer een gesloten grasmat te verkrijgen. Doorzaai is 
gewenst voor holle, open en kale terreingedeelten. Wanneer deze maatregel niet wordt 
genomen, zal de grasmat zich ook wel weer sluiten, maar met minder gewenste grassoorten 
zoals straatgras. Ook onkruiden zullen makkelijker de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het 
doorzaaien van een volledig gesloten grasmat is weinig zinvol. Het graszaad zal dan verstikken. 
Aileen indien een weinig betredingstolerante dichte grasmat eerst intensief wordt geverticu-
teerd, is doorzaaien gewenst. 
Voordat met de doorzaai van holle, open en kale terreingedeelten kan worden begonnen, 
moeten uitgespeelde gedeelten onder profiel worden gebracht en worden belucht zoals hiervoor 
omschreven. 

Het doorzaaien vindt veelal machinaal plaats. Hierbij is het van belang dat de maatregel 
kruiselings wordt uitgevoerd. Het verdient aanbeveling om de doelgebieden met de hand bij te 
zaaien of extra bewerkingen met de doorzaaimachine aldaar uit te voeren. 
De maatregel moet zo snel mogelijk na afloop van de bespelingperiode worden uitgevoerd. 
Veelal is dit eind mei. Voor trainingsvelden is het van belang dat de doorzaai reeds medio april 
wordt uitgevoerd. Op deze wijze wordt de periode van herstel verlengd. Er kan dan uitgetraind 
worden op de zijstroken van de wedstrijdvelden. De periode van herstel voor de wedstrijdvelden 
zou bij voorkeur 12 weken moeten zijn, maar 10 weken herstel is veelal het meest haalbare. 
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Indien de trainingsvelden reeds medio april worden doorgezaaid, zal de herstelperiode hiervan 
14 tot 16 weken kunnen zijn. 

Om met name op goed onderhouden wedstrijdvelden een zo goed mogelijk gesloten grasmat te 
behouden, kan ook gedurende het speelseizoen in het vroeg voorjaar al worden doorgezaaid. 
Goede vlakteligging van de velden is wel van groot belang. Waar in dat jaargetijde jonge 
grasplanten zich ontwikkelen, kunnen geen ongewenste grassen of onkruiden tot ontwikkeling 
komen, met als gevoig een betere kwaliteit grasmat het hele jaar door, minder kosten en een 
kortere onderhoudsperiode voor het groot onderhoud. Deze manier van vernieuwd onderhoud 
heeft vooral de voorkeur, nu door de komst van het kunstgras de wedstrijdvelden minder te 
verduren hebben gedurende het speelseizoen. 

Er moeten hoge eisen worden gesteld aan het graszaad. De voorkeur moet uitgaan naar de 
grasrassen uit de Grasgids (laatste uitgave 2016) uitgegeven door NWST NeWSTories by te 
Nijmegen onder verantwoordelijkheid van Plantum NL (zie www.Grasgids.nl). 
Voor de wedstrijdvelden gaat de voorkeur uit naar een zaadmengsel van 50% Engels raaigras 
en 50% veldbeemdgras (SV8-mengsel) of een SV7-zaadmengsel van 75% Engels raaigras en 
25% veldbeemdgras. Dit laatste mengsel geldt ook voor de trainingsvelden indien deze reeds 
medio april worden doorgezaaid. Indien de trainingsvelden pas eind mei worden doorgezaaid, 
gaat de voorkeur uit naar een blend (mengsel) van 100 % Engels raaigras. 

Tegenwoordig worden op drogere schralere velden wel mengsels met rietzwenk gebruikt. Deze 
grassoort heeft langere wortels en kan daardoor meer vocht uit het bodemprofiel onttrekken en 
een stevige grasmat vormen. De grassoort is wel erg grof, waardoor een menging met Engels 
raaigras en veldbeemd de voorkeur geniet. Op schaduwrijke locaties (of veiddelen) kan een 
grassoort als Descampsia worden toegepast. Genoemde rassen zijn echter verminderd 
betredingstolerant en/of minder winterhard. 
Het doorzaaien is te vergelijken met inzaaien. Het geven van een bemesting ter stimulering van 
een snelle ontwikkeling is belangrijk. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een 
NPK-bemesting. Bij droogte is het van belang, indien mogelijk, doorgezaaide gedeelten te 
beregenen. Er kan worden volstaan met kleine giften. Bij aanhoudende droogte kan herhaling 
om de paar dagen nodig zijn. Tijdig maaien is ter bevordering van uitstoeling en sluiting van de 
grasmat gewenst. Dit maaien wordt nog wel eens uitgesteld. Een juiste afstelling van de 
maaimachine is van belang om schade aan de jonge grasmat te voorkomen. Voor de eerste 
maaibeurt kan het noodzakelijk zijn om het veld te beregenen en te rollen. 

Najaarsonderhoud 
Tijdens het najaarsonderhoud worden bezanden en beluchten zoals hiervoor beschreven vaak 
met elkaar gecombineerd. Indien noodzakelijk, kan ook in het vroege najaar de combinatie met 
doorzaaien van kale terreingedeelten worden gekozen. Toepassing van winterbemesting 
aansluitend aan het najaarsonderhoud geeft een extra groeistimulans en zal de grasmat 
steviger maken voor de winterperiode. Uitvoeren van het najaarsonderhoud in september kan 
nog zorgen voor enige wortelontwikkeling na het beluchten, wat ook de grasmat ten goede zal 
komen. 
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3. Onderhoud kunstgrasvelden 
Reeds tientallen jaren wordt in Nederland kunstgras toegepast, waarop met name hockey op 
wordt beoefend. Deze velden bestonden hoofdzakelijk uit volkunststof met zandingestrooide 
velden. Later is op hoegenaamd dezelfde velden met een zachtere ondergrond ook 
gevoetbald. Echter is de voetbalsport nooit op dit type kunstgras tot ontwikkeling gekomen. 
Sinds begin van deze eeuw zijn de met zand en rubber ingestrooide velden ontwikkeld. De 
diverse constructies worden steeds verder doorontwikkeld en inmiddels zijn er honderden 
kunstgras voetbalvelden aangelegd. Ook een aantal andere sporten zoals rugby, korfbal, 
tennis en in veel mindere mate golf worden ondertussen gedeeltelijk op kunstgras beoefend. 
ledere sport heeft daarbij zijn eigen type kunstgras. 

Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat kunstgras geen of erg weinig onderhoud behoeft, is 
men ondertussen wel doordrongen van de noodzaak van het onderhoud van 
kunstgrasvelden. Ervaringen leren ondertussen dat, afhankelijk van de ligging van het veld, 
er net zoveel tijd zit in onderhoud van kunstgrasvelden als van grasvelden. Naast aanvullen 
van een geringe hoeveelheid infillmateriaal is het op kunstgras echter niet noodzakelijk om 
met zand of grond te werken om de velden vlak te houden en is er geen bemesting of 
graszaad nodig. Deze kosten worden dan ook uitgespaard. De kosten voor onderhoud van 
een gemiddeld kunstgras voetbalveld bedragen € 7.500,- tot € 9.000,- excl. BTW per jaar. Dit 
zijn de kosten van kwalitatief goed onderhoud, excl. onderhoud van eventueel aanwezige 
afrastering, inrichtingsmaterialen, aangrenzende verharding, beplanting e.d. 

3.1 Onderhoudmaatregelen 
Ruim gezegd is dat onderhoud van kunstgrasvelden gericht op het schoonhouden (incl. stof) 
van het oppervlak en het sporttechnisch vlak en voldoende veerkrachtig houden van de infill. 
Onderstaand wordt ingegaan op de diverse noodzakelijke onderhoudmaatregelen. Bij 
kunstgrasvelden is het eigenlijk net als bij grasvelden: als het dagelijks beheer en onderhoud 
op een adequate en kundige wijze wordt uitgevoerd, is er maar beperkt groot onderhoud 
noodzakelijk en beleeft de sporter optimaal plezier van het sportveld. 

Onderstaand is een omschrijving van de werkzaamheden opgenomen: 

Inspectie kunstgrasvelden  
Een regelmatige inspectie van de velden aangaande vervuiling, eventuele schade, losse 
naden e.d. noodzakelijk. De inspectie dient, afhankelijk van het gebruik, minimaal 2 keer per 
week uitgevoerd te worden en kan gecombineerd worden met het gelijktijdig uitvoeren van 
onderhoudshandelingen. Naast inspectie van de kunstgrasmat dienen ook het hekwerk en 
inrichting regelmatig gecontroleerd te worden op mogelijke beschadigingen waaraan sporters 
zich kunnen vervonden. 
Afhankelijk van eventueel aangetroffen schade aan de grasmat of omgeving dient een 
spoedige opvolging van herstel plaats te hebben. Bij acuut gevaar voor de sporters dient de 
inspectie gevolgd te worden door direct handelen. Bij geen acuut gevaar kunnen 
gevolghandelingen worden gepland. 
Ook de sporters dienen alert te zijn op eventuele problemen met het veld. Voor aanvang van 
een training of wedstrijd dient het veld geInspecteerd te worden in verband met de veiligheid 
van de sporters. Eventueel geconstateerde problemen dienen zo spoedig mogelijk te worden 
gecommuniceerd met de beheerder, die vervolgactie kan inplannen. 
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Verwilderen van zwerfvuil, kauwqom e.d. vuil  
Tijdens de regelmatige inspecties dient de terreinmeester alert te zijn op aanwezig vuil. De 
velden dienen schoon achtergelaten te worden door de sporters, waar trainers, leiders en 
bestuurder op toe dienen te zien. 

Verwiideren organisch vuil  
Regelmatig en in ieder geval voor iedere onderhoudsbeurt waarbij er handelingen aan de 
kunstgrasmat worden uitgevoerd, dient (organisch) vuil van de kunstgrasmat te worden 
verwijderd. Organisch vuil kan verstopping van de porien in de kunstgrasmat tot gevolg 
hebben, waardoor er ontwateringproblemen kunnen ontstaan. Door achtergebleven 
(organisch) vuil en stof zal de infill (zand en/of rubber) compacteren, hard worden of het 
speloppervlak zal glad worden. Organisch vuil kan worden verwijderd met de bladhark, de 
bladblazer of speciaal hiervoor ontwikkelde machines. Op hopen geblazen of geharkt 
materiaal dient van het veld verwijderd te worden en te worden afgevoerd. In de 
bladvalperiode kan het in het weekend noodzakelijk zijn het herfstblad te verwijderen. Goede 
communicatie met de gebruikende sportverenigingen kan voor uitvoering van deze handeling 
gewenst zijn. 
Zoals hierboven al aangegeven is het van bijzonder belang dat vuil voor bewerking van het 
kunstgrasveld wordt verwijderd, om zoveel mogelijk te voorkomen dat door deze (hierna 
genoemde ) bewerkingen het vuil door de infill wordt gemengd. 

Slepen kunstgrasveld met harde borstel  
Hiervoor gebruik maken van driehoeksbezem of speciale borstelunit achter een lichte tractor. 
Met slepen wordt het infillmateriaal enigszins los gebezemd en opnieuw geegaliseerd. De 
bewerking afhankelijk van het type veld iedere 2 weken (zand/rubberinfill velden) of wekelijks 
(zandinfill velden) uitvoeren. 

Decompacteren  
Deze bewerking kan worden uitgevoerd met een speciale wiedeg-combinatie voor kunstgras. 
Deze machine is voorzien van korte verende tandjes die dicht bij elkaar zijn geplaatst als 
zijnde een hark en hij kan worden gemonteerd achter een lichte tractor. Met deze bewerking 
wordt het infillmateriaal tot een in te stellen diepte los geharkt. Door het slepen met de achter 
de machine gekoppelde rubbermat wordt het materiaal geegaliseerd en weer in de 
kunstgrasmat gesleept. Deze bewerking afhankelijk van de noodzaak op zand/rubberinfill 
velden eens per maand uitvoeren. Op zandinfill velden zal deze bewerking meest 
achterwege worden gelaten en wordt frequenter geborsteld zoals hiervoor omschreven. 

Slepen  
Dit werk wordt uitgevoerd met een speciaal voor dit doel ontwikkelde rubbermat die achter 
een lichte tractor over het veld wordt getrokken. Het doel van de bewerking is het 
infillmateriaal, meestal na Iostrekken zoals hiervoor omschreven, te verdelen over de 
kunstgrasmat en weer tussen de vezels te slepen. Vaak wordt deze bewerking alleen in 
combinatie met decompacteren en/of borstelen uitgevoerd. 
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Alien/mos en onkruidbestriidinq  
Vervuiling op kunstgras moet worden tegengegaan, ook door algen, mos of onkruiden. 
Daarbij is voorkomen het beste, door een preventieve bewerking met biologische 
bestrijdingsmiddelen. Uitvoering dient met speciaal voor dit doeleind ontwikkelde apparatuur 
en volgens de productomschrijving te gebeuren. Met name tegen algen en mossen zijn er 
uitstekend werkende biologische middelen beschikbaar. Bij goed kunstgrasonderhoud en 
frequente bespeling van het veld kan de bestrijding tot de randen van het veld worden 
beperkt. 
Onkruiden groeien met name in de randen van een veld, tussen kunstgras en de opsluiting. 
Door bij inspectie ook de randen van het veld goed te inspecteren, kunnen bij iedere ronde 
gemakkelijk de ontwikkelende onkruiden worden verwijderd door deze handmatig uit te 
trekken. Deze maatregel dient in ieder geval in het groeiseizoen maandelijks te worden 
uitgevoerd. 

Speciaal onderhoud  
Speciaal onderhoud is nodig rond de penaltystip, cornerstreep en andere intensief bespeelde 
plekken. Daar dient eens per week het weggespeelde infillmateriaal met een harde bezem 
handmatig teruggeveegd te worden. Het tekort aan infillmateriaal aanvullen door handmatig 
bijstrooien. Voor dit doeleind is het handig een emmer (met deksel) infillzand en rubber mee 
te nemen tijdens de inspectieronde. 

Reparatie losse naden e.d. door middel van liimen  
Als tijdens een inspectie blijkt dat er losse naden zijn, de penaltystip plaatselijk los zit of iets 
dergelijks, dan kan het beste direct worden overgegaan tot reparatie, om erger te 
voorkomen. Infillmateriaal verwijderen eventueel door uitzuigen met industriezuiger, 
aanbrengen van onderdoek met daarop lijm, kunstgrasdoek aandrukken en verzwaren. Als 
lijm voldoende is gedroogd, kan het infillmateriaal worden teruggebracht. Deze 
werkzaamheden moeten uitstekend door de terreinmeester kunnen worden uitgevoerd. Zo 
nodig kan een korte opleiding hiervoor worden gevolgd bij een gespecialiseerd bedrijf. Als er 
grotere stukken los liggen, is het gewenst hiervoor met een gespecialiseerd bedrijf afspraken 
gemaakt te hebben, zodat zij binnen een paar dagen tot actie kunnen overgaan. 

Navullen infillmateriaal  
De hoogte van de infill dient regelmatig gecontroleerd te worden. Als onvoldoende infill-
materiaal aanwezig is (vooral na decompacteren), kan het van belang zijn materiaal aan te 
vullen om aan de gestelde sporttechnische eigenschappen te blijven voldoen. Plaatselijk 
aanvullen kan uitstekend handmatig worden uitgevoerd (bijv. een doelgebied), gevolgd door 
slepen. Als het om het hele veld of een grotere hoeveelheid materiaal gaat, kan dit worden 
uitgevoerd met een strooier. Deze werkzaamheden kunnen het beste uitbesteed worden aan 
de specialisten die ook voor het juiste materiaal kunnen zorgen. Na aanbrengen altijd 
inslepen uitvoeren. 

Specialistisch onderhoud  
Hieronder wordt met name verstaan het schoonmaken van het veld met een 
gespecialiseerde machine. Afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling die optreedt (ligging 
van het veld onder bomen, veel stof of iets dergelijks) moet het veld worden schoongemaakt 
met speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur. Meestal wordt stof na het losmaken van de 
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infill door middel van een speciaal afzuigsysteem gescheiden van het infillmateriaal. Dit werk 
kan in de meeste gevallen het beste worden uitbesteed aan specialisten. 
De onderhoudshandelingen dienen bij voorkeur onder droge omstandigheden te worden 
uitgevoerd. Als de infill nat is tijdens bewerking, kleeft het meer aan elkaar, waardoor er een 
verminderd effect van de handeling ontstaat. 

Verwijderen van sneeuw in de winter wordt niet aanbevolen. Eventueel kan er overgegaan 
worden tot het handmatig verwijderen van sneeuw. Daarbij dient men in het bijzonder 
geducht te zijn op het niet meenemen van de infill tijdens het sneeuw ruimen. Eventueel kan 
op de sneeuw worden getraind, maar dat is vanwege de gladheid niet verstandig. 

In verband met de garantiebepalingen behorende bij een kunstgrasveld is het gewenst de 
uitgevoerde handelingen nauwkeurig te registreren. Zo kan een bewijs ontstaan van het 
deskundig uitvoeren van onderhoud. Hieronder is een voorbeeld ingevoegd van een 
registratieformulier. 
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4. Onderhoud inrichtingselementen 
In dit hoofdstuk worden de onderhoudmaatregelen van de meest voorkomende inrichtings-
elementen op een sportpark behandeld. 

4.1 Verhardingen 
We onderscheiden verschillende soorten verhardingsoppervlakten: 
- Halfverharding 
- Grastegels 

Elementenverhardingen met klinkers (betonklinkers of gebakken klinkers) 
Elementenverharding met betontegels (meest voorkomende maatvoering is 30x30 tegels) 

- Verharding van betonplaten 
- Asfaltverharding 

ledere verhardingssoort kent eigen maatregelen: 

Halfverhardinq  
Halfverharding als grint, gravel of andere soorten materialen worden meestal aangelegd op 
een fundering van lava, repak of betongranulaat. Het verhardingstype is open en vaak water-
doorlatend. Het onderhoud moet er m.n. op gericht zijn dat het verhardingsoppervlakte vlak 
en afwaterend gehouden wordt. Ondanks dat het materiaal waterdoorlatend hoort te zijn, is 
het verstandig de verharding enigszins tonrond (2 cm per m) te houden, zodat regenwater 
snel naar de zijkant wordt afgevoerd. Aan de zijkanten dient dan een afwatering te zijn met 
goten en kolken of ingegraven drainage in doorlatend materiaal( grof zand of grint). De 
afwateringssystemen dienen schoongehouden te worden. 
Het onderhoud bestaat uit eenmaal per jaar los maken, opnieuw profileren en eventueel 
aanvullen met materiaal en aanwalsen. Eventueel kunnen gedurende het jaar nazakkingen 
nog een keer met materiaal worden uitgevuld. 
Het verwijderen van onkruiden, mossen e.d. kan machinaal gebeuren door regelmatig (1 tot 
2 keer per maand) slepen. Hardnekkige onkruiden regelmatig handmatig verwijderen. Ook 
kan gekozen worden voor chemische bestrijding of combinaties van machinaal met 
chemische bestrijding. 

Grastegels  
Grastegels zijn tegels met openingen die vaak gemaakt zijn van beton of gerecycled 
kunststof. De tegels zijn aangelegd op zeer schrale teelaarde (bomenzand), met daaronder 
eventueel een extra fundering van lava, betongranulaat of repak. De gaten in de tegels zijn 
ingezand met schrale teelaarde en ingezaaid, waardoor een grasoppervlak is ontstaan. Dit 
grasoppervlak dient in het groeiseizoen regelmatig te worden gemaaid (ca. 20 keer per jaar). 
Verder dient het onderhoud gericht te zijn op het vlak houden van het opperviak. Eventueel 
verzakte tegels dienen te worden opgehaald. De openingen in de tegels dienen vol met 
grond te blijven. Bij navullen indien nodig ook inzaaien. Met deze maatregel een keer per 
jaar rekening houden. 

Klinkerverhardingen  
Klinkerverhardingen dienen vlak, schoon en afwaterend te blijven. Dit verhardingstype is 
aangelegd op een zandbed, eventueel met een extra fundering van lava, betongranulaat of 
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repak in de constructie. Dit type verharding is veelal niet erg waterdoorlatend en dient af te 
wateren (min. 1 cm per m) naar de zijkant, waar het water weg moet zakken in de 
aangrenzende groenstrook, eventueel met behulp van drainage aangelegd in grof zand of 
grintkoker. Ook kan de afwatering geregeld zijn met kolken met of zonder goot. De goten en 
kolken dienen minimaal 1 a 2 keer per jaar te worden gereinigd. De drainage dient eens per 
3 tot 5 jaar te worden doorgespoten. 
Om het oppervlakte voldoende vlak te houden, kan het gewenst zijn plaatselijk delen te 
herstraten. Rekening dient gehouden te worden met ca. 3 tot 5 % van het oppervlak per jaar. 
Als het oppervlak groter wordt, moet overwogen worden de complete verharding te 
herstraten. Dit is een renovatiemaatregel. 
Schoonhouden van het verhardingsoppervlak kan zowel handmatig, machinaal als chemisch 
uitgevoerd worden. Bij handmatig en machinaal moet vooral bij weinig gebruikte 
verhardingen rekening gehouden worden met een maandelijkse terugkerende maatregel. 
Machinaal kan door middel van borstelen, branden of stomen. Bij chemische behandeling 
kan de maatregel vaak tot 3 keer beperkt worden. Chemische bestrijding is vaak vanuit 
maatschappelijke overwegingen niet gewenst of zelfs niet toegestaan. 

Tegelverhardingen  
De beheersmaatregelen voor tegelverhardingen zijn vergelijkbaar met die van 
klinkerverhardingen zoals hierboven uitgewerkt. 

Betonplaten  
Betonplaten dienen vlak, schoon en afwaterend te blijven. Dit verhardingstype is aangelegd 
op een zandbed, eventueel met een extra fundering van lava, betongranulaat of repak in de 
constructie. Dit type verharding is niet waterdoorlatend en indien de voegen zijn gedicht om 
onkruidgroei te voorkomen (gewenst) zal ook via de voeg geen water naar de ondergrond 
stromen. Het oppervlak dient af te wateren (min. 1 cm per m) naar de zijkant, waar het water 
weg moet zakken in de aangrenzende groenstrook, eventueel met behulp van drainage 
aangelegd in grof zand of grintkoker. Ook kan de afwatering geregeld zijn met kolken, 
meestal via een goot. De goten en kolken dienen minimaal een a twee keer per jaar te 
worden gereinigd. De drainage dient eens per 3 tot 5 jaar te worden doorgespoten. 
Indien goed aangelegd, zal het oppervlakte voldoende vlak blijven en kan worden volstaan 
met het eens per 10 tot 15 opnieuw aanbrengen tijdens de renovatie van omliggende velden 
e.d. 
Schoonhouden van het verhardingsoppervlak betreft alleen het schoon vege, indien 
noodzakelijk. Dit kan zowel handmatig als machinaal. 
Daarnaast dient de voegvulling in de naden jaarlijks gecontroleerd en eventueel hersteld te 
worden. Dat herstel is specialistenwerk. 

Asfaltverhardinq 
Ook bij asfaltverharding dient het beheer te zijn gericht op vlak, schoon en afwaterend 
houden. Asfalt is veelal afwaterend aangelegd op een fundering van lava, betongranulaat of 
repak. De afwatering verloopt veelal door middel van kolken en goten of doordat het water 
weg moet zakken in de aangrenzende groenstrook, eventueel met behulp van drainage 
aangelegd in grof zand of grintkoker. 
Schoonhouden betreft alleen het verwijderen van vervuiling. Dit kan zowel machinaal als met 
de hand geschieden. 
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Als het asfalt dermate is gesleten of beschadigd dat er gaten in vallen, dan kunnen die 
worden uitgevuld met warm of koud asfalt. Koud asfalt is in zakken verkrijgbaar en kan door 
de terreinmeester worden aangebracht. Na het aanbrengen het asfalt verdichten door 
aanstampen, trillen of walsen. De aanpak met warm asfalt is specialistenwerk. Als meer dan 
5% van het verhardingoppervlak is beschadigd, moet overwogen worden of het oppervlak 
niet moet worden gerenoveerd. 

4.2 Hekwerken 
Onderscheiden worden: 
- Terreinafrastering 
- 	Veldafrastering of leunhekwerk met of zonder reclameborden, slagplanken e.d. 
- Ballenvangers 
- Poorten 

Daarnaast kan men onderscheiden: 
- Spijlenhekwerk 
- Dubbelstaafmat hekwerk 
- Gaashekwerk 
- Netten hekwerk/ ballenvangers 

Spijlenhekwerk toont degelijker, maar wordt in de praktijk door vandalen vaak beschadigd 
door de spijlen te verbuigen. Herstel van het hekwerk in dit geval is vaak specialistenwerk en 
kostbaar. 
Bij beschadiging van het dubbelstaafmat hekwerk kan men dit vaak verhelpen door het 
vervangen van de matten met een gangbare lengte van 2,50 m. Deze werkzaamheden 
kunnen vaak uitstekend door de terreinmeester worden uitgevoerd. 
Ook schade aan gaashekwerk kan uitstekend door de terreinmeester worden hersteld. 
Echter door gebruik en vandalisme (kapot knippen of verbuigen is relatief gemakkelijk) is 
onderhoud frequenter nodig. Aanpassen van dit hekwerk naar dubbelstaafmat moet tijden 
renovatie worden overwogen. De extra aanlegkosten zijn in het beheer vaak snel 
terugverdiend. 
Netten worden het meest toegepast in ballenvangers en zijn daar ook uitermate goed voor 
geschikt. De onderste 2 meter wordt i.v.m. doorveren van het net vaak nog wel voorzien van 
gaas of dubbelstaafmat. Herstel van netten kan uitstekend door het dichtknopen van de 
mazen met speciaal voor dit doeleind geschikt koord. 

In veldafrastering en ballenvangers om het hoofdveld worden vaak reclameborden 
toegepast. Ook de reclameborden dienen heel en schoon gehouden te worden. Deze taak is 
vaak toebedeeld aan de vereniging die ook de eigenaar is. Als de reclameboden in speciale 
profielen zijn gemonteerd, dienen deze profielen uiteraard functioneel te blijven. Niet 
gebruikte delen van de reclamebordprofielen kunnen vaak gemakkelijk beschadigd worden. 
Van belang is dus dat de totale lengte van de profielen gevuld is, met al dan niet bedrukte 
reclameborden. 
Met name bij hockey worden zgn. slagplanken toegepast in het leunhekwerk en de ballen-
vangers. Het deel achter de doelen is vaak ca. 0,45 m hoog. Rond het overige veld volstaat 
een slagplank met een hoogte van ca 0,15 m. De slagplank is van hout, beton of gerecycled 
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kunststof verwaardigd. De slagplanken dienen uiteraard functioneel gehouden te worden. 
Tijdig vervangen bij beschadiging kan problemen voorkomen. 

Het hang- en sluitwerk bij poorten dient natuurlijk functioneel te blijven. Enkele keren per 
jaar smeren is gewenst. Bij goed hang- en sluitwerk moet dit 'een levenlang' meegaan. Bij 
schade dient uiteraard onderhoud te worden gepleegd of dienen schanieren, grendels of 
sloten te worden vervangen. 
Vaak wordt beheer van hekwerk pas uitgevoerd als er schade is ontstaan. Door regelmatig 
te inspecteren en een aantal keren per jaar preventief onderhoud uit te voeren, is onderhoud 
beter te plannen en kan beschadiging vaak worden voorkomen. 

4.3 Beregeningssystemen 
We onderscheiden: 
- Handmatig beregeningssysteem 
- Halfautomatisch beregeningssysteem 
- Automatische beregeningssysteem 

Handmatig  
Met een handmatig systeem wordt bedoelt een systeem met een verpiaatsbare pomp, 
voorzien van een eigen motor of met aandrijving door een tractor en leidingen bestaande uit 
buizen of slangen met sproeiers. De maatregel beregenen is een tijdrovende maatregel, 
omdat alles handmatig moet worden verplaatst. Het systeem behoeft onderhoud, m.n. aan 
de pomp en sproeiers. In de praktijk wordt dit systeem weinig meer gebruikt door 
vakspecialisten. 

Halfautomatisch  
Bij een halfautomatisch systeem is er vaak een vaste pompopstelling, meestal aangedreven 
door een elektromotor. Er ligt een hoofdleiding met hydranten naar de velden. Op deze 
hydranten worden leidingen aangesloten, bestaande uit buizen of slangen met losse 
sproeiers of een automatisch oprolbare haspelsysteem voorzien van 1 sproeier. Uitvoering 
van beregening met dit systeem is al een stuk eenvoudiger en kost minder handkracht. De 
verschillende onderdelen van dit systeem behoeven uiteraard onderhoud. In de 
winterperiode moeten alle onderdelen vorstbestendig gemaakt worden, door het water uit het 
systeem te verwijderen. 

Automatisch  
Een volautomatisch systeem verdient de voorkeur van de moderne terreinmeester. Het 
systeem bestaat uit een vaste pompopstelling veelal aangedreven door een elektromotor en 
het wordt bediend door een al of niet op afstand aangestuurde automaat. Alle leidingen zijn 
ondergronds en de sproeiers zijn vaak zgn. pop-up sproeiers of sproeiers met een vaste 
opstelpiaats aan de zijkant van een veld op een vaste standaard. Het systeem behoeft wel 
veelvuldige controle en standaard onderhoud, waaronder het vorstbestendig houden in de 
winterperiode. De regeimatige controle dient gericht to zijn op een goede werking. De 
moderne systemen kennen een geautomatiseerd systeem, dat aangeeft bij welke sproeier(s) 
er problemen zijn. 
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4.4 lnrichtingselementen 
We onderscheiden: 
- Veldinrichting als lichtinstallatie, doelen, doelnetten, hoekvlaggen, scorebord en 

trainingsmaterialen 
- 	Parkinrichting als vuilnisbakken, parkverlichting, vlaggenmasten e.d. 

Veldinrichting  
De lichtinstallatie dient veilig en functioneel te zijn. Om deze reden wordt geadviseerd de 
installatie in beheer van de veldeigenaar te laten uitvoeren. De werkzaamheden dienen wel 
uitgevoerd te worden door specialistische bedrijven. Deze bedrijven hebben veelal 
onderhoudsabonnementen waarbij jaarlijks de installatie wordt gecontroleerd op werking en 
veiligheid. Bij een dergelijk abonnement wordt geadviseerd ook de lampen op te nemen. 
Deze worden dan preventief vervangen als de werkingsduur is verstreken. Ook de masten 
dienen gecontroleerd te worden op beschadigingen of roestvorming, die de sterkte van de 
mast kunnen beInvloeden. 
Doelen en doelnetten dienen uiteraard schoon en heel te zijn. Geadviseerd wordt het 
schoonhouden, schilderen van doelpalen en onderhoud, vervanging van doelnetten e.d. bij 
de verenigingen neer te leggen. Dit zijn werkzaamheden die zij uitstekend door vrijwilligers 
kunnen laten uitvoeren. Hoekvlaggen, trainingsmaterialen, scorebord e.d. zijn veelal in 
eigendom van de vereniging en dienen ook door hen te worden onderhouden, c.q. 
vervangen. Wel dienen afspraken gemaakt te worden over het verwijderen van bijv. 
hoekvlaggen en trainingsmaterialen i.v.m. onderhoud van de accommodatie. 

Parkinrichtinq 
Vuilnisbakken dienen werkend te zijn i.v.m. legen. Preventief onderhoud door smeren van 
schanieren en sluitingen is gewenst en kan een paar keer per jaar uitstekend door de terrein-
meester worden uitgevoerd. Betreft het legen van de bakken wordt geadviseerd dit door de 
verenigingen te laten uitvoeren. 
In verband met de sociale veiligheid op een sportpark moet de parkverlichting werken. 
Geadviseerd wordt het onderhoud preventief te laten uitvoeren door een specialist. Dit kan 
uitstekend worden gecombineerd met het onderhoud van de veldverlichting. 
Vlaggenmasten en andere inrichtingselementen zijn vaak in eigendom van een vereniging, 
die dan ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. In verband met onderhoud van het 
sportpark moet de locatie wel in overleg met de beheerder worden bepaald. De beheerder 
dient er ook op toe te zien dat een en ander veilig is en wordt gehouden. 

4.5 Groeninrichting 
Onderscheiden worden: 
- Grasoverhoeken die frequent gemaaid worden 
- 	Bermen en grasoverhoeken die niet frequent gemaaid worden 
- Sierbeplanting 
- Hagen 
- Bosplantsoen 
- Bomen 

Het onderhoud van grasoverhoeken is naast het maaien (20 tot 24 keer per jaar) ook het 
vlak en waterdoorlatend houden van het veld. Bij het vlak houden hoeven geen 
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sportveldeisen te worden aangehouden, wel dient rekening gehouden te worden met een 
veilig te belopen en gebruiken veld voor alternatieve activiteiten als balletje trappen, plaatsen 
van een feesttent of lets dergelijks. Zo nodig na dergelijke activiteiten de schade herstellen 
en (plaatselijk) doorzaaien. Afhankelijk van het gewenst beeld kan een extensieve bemesting 
worden toegepast. Als het veld op een goede ondergrond is aangelegd, zal beluchten niet of 
nauwelijks noodzakelijk zijn. Als een overhoek onder natte omstandigheden is gebruikt, kan 
het noodzakelijk zijn het veld te bezanden of te vertidraineren. 

Bermen worden vaak 1 tot 3 keer per jaar gemaaid. Geadviseerd wordt het vrijkomend 
materiaal op te nemen en of te voeren. 

Sierbeplanting heeft zijn functionele waarde als deze gesloten en schoon gehouden wordt. 
Schoonhouden door regelmatig (6 tot 8 keer per jaar) schoffelen. Gesloten houden door tijdig 
snoeien (2 keer jaar) en inboeten (1 keer per jaar) van eventueel uitgevallen beplanting. 

Afhankelijk van het soort moet de haag 1 tot 2 keer per jaar geknipt worden. Bij de keuze 
van de plantsoort tijdens de aanleg kan er rekening worden gehouden met de frequentie van 
knippen. Bij 1 keer per jaar knippen, moet dit ingepland worden in september. Bij 2 keer 
knippen moet met juni en september rekening gehouden worden. Knipsel dient normaliter 
geruimd te worden. Afhankelijk van het gewenst beeld, dient de haagvoet schoon gehouden 
te worden. Hier kan volstaan worden met 2 of 3 keer per jaar maaien met een bosmaaier of 
schoffelen (6 tot 8 keer per jaar). 

Bosplantsoen eens per 3-5 tot 7 jaar snoeien. Er kan gekozen worden uit kortzetten van de 
totale beplanting (1 x per 7 jaar) of uitdunnen (1 x per 3-5 jaar) afhankelijk van het gewenste 
beeld. Wil men geen kaalslag, dan is uitdunnen de juiste keuze. Jaarlijks dienen wel de 
overhangende takken te worden teruggesnoeid als deze voor de sport en/of het onderhoud 
in de weg hangen. Afhankelijk van de mate waarop de beplanting is gesloten ,kan men 
kiezen de vegetatie eronder te maaien of te schoffelen. Bij uitmaaien kan 2 tot 3 keer per jaar 
voldoende zijn. Bij zeer gesloten vegetatie is het alleen noodzakelijk de randen uit te maaien. 
Vooral bij jonge beplanting wordt wel eens geschoffeld. De frequentie is in dat geval 6 tot 8 
keer per jaar. 
Een goed alternatief is om de bodem tijdens de aanplant in te zaaien met laag blijvende 
vegetatie als microklaver. De bodem blijft dan bezet met groen dat weinig onderhoud 
behoeft. Voordeel van de klaver is het bindend vermogen van stikstof, dat gelijk weer een 
voedende waarde kan hebben voor de beplanting. 

Bij bomen wordt vormsnoei toegepast (eens per 5 jaar). Jaarlijks dienen de eventuele 
boompalen te worden gecontroleerd, vervangen of als deze niet meer functioneel zijn, te 
worden verwijderd. Ook dienen overhangende takken die problemen opleveren bij de sport 
en/of het onderhoud en dode takken te worden verwijderd. De boomkrans kan worden 
schoongehouden door schoffelen of maaien zoals bij bosplantsoen omschreven. 

Pagina 33 van 37 



Kwaliteitsinspectie sportvelden gemeente Delft 
Bijlage III 

B•AS••• 
-411111414111P Begeleiding 

en Myles 
Sportterreinen 

4.6 Watergangen 
De taluds van sloten dienen 2 of 3 keer per jaar te worden gemaaid. De watergang zelf dient 
ook minimaal 1 keer per jaar te worden gemaaid en/of gekroost. Vrijkomend materiaal indien 
deze niet op de oever of schouwpad kunnen blijven liggen, afruimen. Bij dit onderhoud dient 
wel rekening gehouden te worden met leidingen van drainage en of regenwaterafvoer die in 
de watergang lozen. Baggeren eens per 5 tot 7 jaar, afhankelijk van de mate van vervuiling. 
Deze maatregel wordt meestal in het meerjaren onderhoud opgenomen. 
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5. Renovaties en vervangingen 

In het rapport wordt gesproken over renovaties en vervangingen. Onderstaand een 
omschrijving van deze begrippen. 

5.1 Renovatie van een natuurgrasveld 
Om tot een geslaagde renovatie te komen, is het van belang om aan de hand van een veld-
inventarisatie en een bodemonderzoek (inclusief onderzoek naar de granulaire en 
chemische samenstelling van de grond) een goede inschatting te maken van de uit te voeren 
werkzaamheden. 

Er is onderscheid tussen een totale renovatie en een toplaagrenovatie. Een toplaagrenovatie 
zal eens per 8 tot 15 jaar nodig zijn. Bij een totale renovatie kan uitgegaan worden van eens 
per 25 tot 30 jaar, waardoor er normaliter na een toplaagrenovatie rekening gehouden dient 
te worden met een totale renovatie. Deze frequentie is mede afhankelijk van de draagkracht 
van de grond. Bijvoorbeeld bij vv Sportief te Noorden, dat is gelegen in een zwak 
draagkrachtig veengebied, zal rekening moeten worden gehouden met een hogere 
frequentie van renovatie. Hieronder worden de twee typen renovatie voor grassportvelden 
separaat behandeld: 

Totale renovatie  
Dit type renovatie betreft het verbeteren van het totale profiel van het grassportveld tot en 
met de grondwaterspiegel, eventuele drainage. Gelet op de aanwezige ervaring met 
natuurgras sportveldrenovaties, moeten de volgende activiteiten minimaal plaatsvinden. 
1. Draineren naar behoefte. 
2. Frezen van de oude grasmat. 
3. Breken van storende lagen in het profiel door verschraling en/of diverse 

grondbewerkingen. 
4. Het verbeteren van de toplaag door verschraling en bemesting incl. de nodige 

grondbewerkingen. 
5. Egaliseren van de toplaag. 
6. Inzaaien en het bemesten van de grasmat. 
7. Nazorg en uitzetten van het speelveid e.d. 
8. Vervangen van de veldinrichtingsmaterialen (paragraaf 4.3). 
9. Verbeteren of vervangen van elementen ais bepianting, verhardingen, hekwerken en 

inrichting in de directe omgeving van het veld (paragraaf 4.3). 

Toplaagrenovatie  
Dit type renovatie spitst zich toe op alleen het verbeteren van de toplaag. De toplaag, ook 
wel de Ieeflaag genoemd, is de laag waar de grasplant zich in wortelt en de voeding moet 
vinden om zolang mogeiijk in stand te kunnen biijven. Deze Iaag dient voldoende afwaterend 
te zijn, om ervoor te zorgen dat de grasvelden snel opdrogen en bespeelbaar zijn na 
intensieve neerslag. Daarnaast dient de toplaag voldoende stabiel te zijn, waardoor het 
spelopperviak egaal blijft. 
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Gelet op de aanwezige ervaring met natuurgras sportveldrenovaties, moeten de volgende 
activiteiten minimaal plaatsvinden. 

1. Frezen van de oude grasmat. 
2. Verbeteren van de toplaag door verschraling en bemesting, incl. de nodige 

grondbewerkingen. 
3. Egaliseren van de toplaag. 
4. Inzaaien en het bemesten van de grasmat. 
5. Nazorg en uitzetten van het speelveld e.d. 
6. Verbeteren of vervangen van de veldinrichtingsmaterialen. 
7. Eventueel snoeien van de beplanting rond het veld. 

Om tot een goede ontwikkeling te komen van de grasmat, dient bij een sportveldrenovatie 
rekening te worden gehouden met een rustperiode van minimaal 16 tot 18 weken. Deze 
periode bestaat uit 2 weken uitvoeringsperiode (mits werkbare weers- en 
terreinomstandigheden) en 14 tot 16 weken herstelperiode. Het allerbeste is het om het veld 
een jaar over te laten liggen zonder bespeling, maar dat is in de huidige tijd 
planningstechnisch bijna niet meer haalbaar. 
Daarna is het aan te bevelen tot en met de winterstop het veld alleen te bespelen met 
jeugdteams. Vervolgens kan men vanaf maart starten met senioren. Dit is puur bedoeld om 
een stevige graszode te laten ontwikkelen, waardoor de kans van slagen van de renovaties 
worden verg root. 

5.2 Renovatie van een WeTraveld 
Het renoveren van een WeTraveld gebeurt doorgaans door middel van het herstellen van de 
vlakheid van de constructie. Daarbij wordt de constructie niet of nauwelijks aangetast. Maar 
bij de velden met toevoegingen van vreemde componenten, zoals bijvoorbeeld lavakorrels, 
ligt het meestal wat moeilijker. Hier zal de toevoeging in de toplaag moeten worden 
aangevuid. 

Voor sommige constructies kan het nodig zijn dat de toplaag verwijderd wordt, om opnieuw 
gemengd te worden met de toevoeging. Daarna wordt het mengstel van toplaag en 
toevoeging teruggebracht op het veld. Vervolgens wordt het veld opnieuw ingezaaid. Bij een 
dergelijke, grotere ingreep is het noodzakelijk dat de ontwatering goed gecontroleerd wordt. 

Bij WeTravelden wordt uitgegaan van een toplaagrenovatie van eens per 10-15 jaar en een 
totale renovatie eens per 25-30 jaar ais omschreven bij natuurgrasvelden. 

5.3 Renovatie van een kunstgrasveld 
Ook een kunstgrasveld is op een gegeven moment versieten en zal moeten worden 
vervangen. Er is nog weinig ervaring met vervangen van kunstgras voetbalveiden vanwege 
de relatief korte periode dat de huidige kunstgras voetbalveiden zijn aangelegd. Uit de 
praktijk blijkt tot op heden dat een kunstgrasmat moet worden vervangen na ca. 12.000 tot 
15.000 speeluren, wat gemiddeid neerkomt op 10 jaar. Een toplaagrenovatie bestaat 
normaliter uit het vervangen van de kunstgrasmat met het infill (instrooimateriaal, zoals zand 
en rubber) en het drukverdeiend doek direct onder de grasmat. Bij toepassing van een zgn. 
shockpad kan deze vaak wel worden hergebruikt. Daarnaast zal de sporttechnische laag op 
de sporttechnische eisen en vlakheid moeten worden gecontroleerd. Na gedegen onderzoek 
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zal blijken of kan worden volstaan met het losmaken en profileren van de sporttechnische 
Iaag, eventueel na toevoeging van nieuw materiaal, of dat de sporttechnische Iaag moet 
worden vervangen. Bij de toplaagrenovatie dient rekening te worden gehouden met het 
stellen van de opsluiting rond het veld en het herbestraten van de verharding. Ook zullen de 
hekwerken moeten worden opgeknapt of vervangen. Spelmaterialen als doelen en 
hoekvlaggen dienen eveneens te worden vervangen. 

Bij een totale renovatie van kunstgrasvelden worden naast de kunstgrasmat ook het 
drainagesysteem en de sporttechnische Iaag vernieuwd. Ook hekwerken en verhardingen 
worden bij totale renovatie vervangen. 

Bij renovatie/vervanging van kunstgrasvelden dient rekening gehouden te worden met 
afvoerkosten van de te vervangen materialen, waardoor de kosten behoorlijk kunnen 
oplopen. In verband met mogelijk uitlooggevaar van bijvoorbeeld rubberinfill dient bij iedere 
renovatie de milieutechnische kwaliteit van het drainagezand en de ondergrond te worden 
getoetst op mogelijke toename van vervuilende componenten. Momenteel loopt bij de 
Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek een onderzoek naar de gevolgen van 
renovaties/vervanging bij kunstgrasvelden waarvan de resultaten binnenkort verwacht 
worden. 

Een kunstgrasmat gaat naar verwachting (de ervaringen zijn nog beperkt aanwezig) 8 tot 12 
jaar mee. Her is uitgegaan van een toplaagrenovatie van eens per 10 jaar en een totale 
renovatie van eens per 30 jaar. Dit komt dus neer op tweemaal een toplaagrenovatie met 
vervolgens een totale renovatie. 
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Onderhoudbecirotinq sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 2 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 341,92 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 1.980,00 0,33 100% 0,35 228,69 

b doorspuiten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 

b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.651,33 

a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 

b inspectie op beschadigingen e.d.. incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 

c bestrilding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 

d bestrijding algen en onkruiden kunstqrasveld are 74,20 3,00 20% 2,40 106,85 
schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 

q schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 74,20 52,00 60% 0,24 555,61 

h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 74,20 26,00 100% 0,38 733,10 

i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 74,20 12,00 100% 0,42 373,97 

j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 74,20 50,00 1% 13,50 500,85 

k navullen infill, rubber of zand hale veld are 74,20 1,00 100% 11,50 853,30 

I diepreiniqing kunstgrasmat are 74,20 2,00 100% 4,20 623,28 

m reparatie beschadigingen door specialist are 74,20 1,00 100% 4,50 333,90 

17. VERLICHTING 405,00 

a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 

b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - 

b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract arrnaturen st. 12,00 1,00 100% 25,00 300,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 654,21 

a onderhoud ballenvangers m 102,00 2,00 15% 9,75 298,35 
b onderhoud veldafrastering m 268,00 2,00 8% 6,20 265,86 

b onderhoud poorten veldafrastering st 3,00 2,00 100% 15,00 90,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 78,30 

a opruimen zwerfvuil, papierprikken are - 52,00 10% vereniging 

a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 - 

a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 0,90 3,00 100% 1,50 4,05 

b klinkerverharding herstraten m' - 1,00 5% 15,50 

b tegelverharding herstraten m2  90,00 1,00 5% 16,50 74,25 

c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 

c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniqing 

e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 - 

c onderhoud dug-outs st 2,00 2,00 100% vereniging 

e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniging 

d onderhoud losse doelen st 4,00 100% 

Totaal € 	6.130,76 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 735,69 

Afronding € 	 3,55 

Totaal excl. BTW € 	6.870,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 2 ja 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 7.488,00 

a herstel of vervangen ballenvanger m 72,00 1,00 100% 104,00 7.488,00 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 168,00 

a recht stellen dueler) st 2,00 1,00 100% 84,00 168,00 

Totaal € 	7.656,00 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 918,72 

Afronding € 	 0,28 
Totaal excl. BTW € 	8.575,00 
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Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 5a 
kosten bewerkinq in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 195,23 

a controleren drainage incl. rep .,cont. eindbuizen veld 1.00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 842,00 0,33 100% 0,35 97,25 
b doorspuiten hoofddrain m 110,00 0,33 100% 0,90 32,67 
b opgraven, dichtrnaken en schoonmaken drainputten st 12,00 0,33 100% 12,20 48,31 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 2.129.70 
a inspectie kunstqrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75.00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 720 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 220,00 12,00 100% 0,05 142,56 
d bestrijdinq algen en onkruiden kunstgrasveld are 30,00 3,00 20% 2,40 4320 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
q schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 30,00 52,00 60% 0,24 224,64 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 30,00 26,00 100% 0,38 296,40 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 30,00 12,00 100% 0,42 151,20 
j navullen infill, rubber of zand, duel, penaltystip, middenstip, cornered are 30,00 50,00 1% 13,50 202,50 
k navullen in fill, rubber of zand hale veld are 30,00 1,00 100% 11,50 345,00 
I diepreiniging kunstgrasmat are 30,00 2,00 100% 4,20 252,00 

m reparatie beschadigingen door specialist are 30,00 1,00 100% 4,50 135,00 

17. VERLICHTING 205,00 
a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 4,00 1,00 100% - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract arrnaturen st. 4,00 1,00 100% 25,00 100,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 480,20 
a onderhoud ballenvangers rn 120,00 2,00 15% 9,75 351,00 
b onderhoud veldafrastering m 100,00 2,00 8% 6,20 99,20 
b onderhoud poorten veldafrastering st 1,00 2,00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN - 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 - 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, blinkers, etc.) are - 3,00 100% 1,50 - 
b klinkerverharding herstraten m' 1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten in. 1,00 5% 16,50 
c doorspuiten rioolleiding m - 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8.50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a-Fb onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	3.010,13 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 361,22 
Afronding 3,65 
Totaal excl. BTW € 	3.375,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 5a ja 

kosten bewerkinq in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 EXTRA ONDERHOUD KUNSTGRASVELD - 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld - 2,00 100% 450,00 - 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld - 26,00 100% 720 - 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 12,00 100% 0,05 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are - 3,00 20% 5,95 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 1,00 100% 0,24 - 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are - 26,00 100% 0,40 - 
I decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 1,00 100% 0,35 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are - 50,00 1% 13,50 - 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are - 1,00 100% 11,50 
I diepreiniging kunstgrasmat are 2,00 100% 2,10 

m bijleveren van sbr-rubber ton 1,00 100% 240,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 11.480,00 
a herstellen of vervangen ballenvangers m 60,00 1,00 100% 104,00 6.240,00 
b vervangen veldafrastering m 100,00 1,00 100% 52,40 5.240,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 165,00 
b tegelverharding herstraten m' 10,00 1,00 100% 16,50 165,00 

Totaal € 	11.645,00 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	1.397,40 
Afronding € 	 2,60 
Totaal excl. BTW € 	13.045,00 
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Onderhoudbearoting soortcomplex Sportpark Brasserskade veld 7 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 349,08 
a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8.50 17,00 
b doorspuiten drainage m 2.042,00 0,33 100% 0,35 235,85 
b doorspuiten hoofddrain rn 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2.40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqing 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 

k navullen infill, rubber of zand hale veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 505,00 
a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1.00 100% - - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armaturen st. 16.00 1,00 100% 25,00 400,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 561,09 
a onderhoud ballenvangers m 90,00 2,00 15% 9,75 263.25 
b onderhoud veldafrastering m 270,00 2,00 8% 6,20 267,84 
b onderhoud poorten veldafrastering st 1,00 2,00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 9,59 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 1,80 52,00 10% vereniqing 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 - 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 1,80 3,00 100% 1,50 8,10 
b klinkerverharding herstraten mm 1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten m2  1,80 1,00 5% 16,50 1,49 
c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldimichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	6.271,88 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 752,63 
Afronding € 	 0,50 
Totaal excl. BTW € 	7.025,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 7 ja 

kosten bewerking in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 EXTRA ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld - 2,00 100% 450,00 - 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld - 26,00 100% 7,20 - 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 12,00 100% 0,05 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 3,00 20% 5,95 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are - 1,00 100% 0,24 - 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are - 26,00 100% 0,40 - 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 1,00 100% 0,35 
j navullen infill, rubber of zand, duel, penaltystip, middenstip, cornered are - 50,00 1% 13,50 - 
k navullen infill, rubber of zand hale veld are - 1,00 100% 11,50 
I diepreiniging kunstgrasmat are 2,00 100% 2,10 

m bijleveren van sbr-rubber ton 1,00 100% 240.00 

Totaal € 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 - 
Afronding 
Totaal excl. 811A/ € 
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Onderhoudbearotina sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 8 
kosten bewerkinq in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 349,08 
a controleren drainage incl. repAcont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 2.042,00 0,33 100% 0,35 235,85 
b doorspuiten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 
b opqraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d. incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77.76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqing 
q schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 
k navullen infill, rubber of zand hale veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstqrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4.50 349,92 

17. VERLICHTING 505,00 
a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armaturen Si. 16,00 1,00 100% 25,00 400,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 561,09 
a onderhoud ballenvangers m 90.00 2,00 15% 9,75 263,25 
b onderhoud veldafrastertng m 270,00 2,00 8% 6,20 267,84 
b onderhoud poorten veldafrastering st 1,00 2.00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 9,59 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 1,80 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verhardinq are 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc) are 1,80 3,00 100% 1,50 8,10 
b klinkerverharding herstraten m2  1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten m2  1,80 1,00 5% 16,50 1,49 
c doorspuiten rioolleiding m- ' 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken puften en kolken st - 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st - 2,00 100% vereniqing 

 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniqing 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	6.271,88 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 752,63 
Afronding € 	 0,50 
Totaal excl. BTW € 	7.025,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 8 la 

kosten bewerkinq in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 EXTRA ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 500,00 
a Klein herstekverk, verzakking, brandschade € 500,00 1,00 100% 1,00 500,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld - 26,00 100% 7,20 - 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld 12,00 100% 0,05 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are - 3,00 20% 5,95 - 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld - 52,00 100% vereniging 
 

g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 1,00 100% 0,24 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 26,00 100% 040 
1 decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 1.00 100% 0,35 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 50,00 1% 13,50 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are - 1,00 100% 11,50 - 
I diepreiniging kunstgrasmat are 2,00 100% 2,10 

m bijleveren van sbr-rubber ton 1,00 100% 240,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 3.250,00 
a herstelwerk ballenvangers € 1.500,00 1,00 100% 1,00 1.500,00 
b herstelwerk veldafrastering € 1.500,00 1,00 100% 1,00 1.500,00 
b onderhoud poorten veldafrastering E 250,00 1,00 100% 1,00 250,00 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 84 00 
a herstel doelen st 2,00 1,00 100% 42,00 84,00 

Totaal € 	3.834,00 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 460,08 
Afronding € 	 0,92 
Totaal excl. BTW € 	4.295,00 
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Spenrserrrixe. 

Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 9 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 359,97 
a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 2.050,00 0,33 100% 0,35 236,78 
b doorspuiten hoofddrain m 100.00 0,33 100% 0,90 29,70 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 19,00 0,33 100% 12,20 76,49 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 5.006,78 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen ad.. incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 255,00 12,00 100% 0,05 165.24 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 81,90 3,00 20% 2,40 117.94 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqinq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 81,90 52,00 60% 0,24 613,27 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 81,90 26,00 100% 0,38 809,17 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 81,90 12,00 100% 0,42 412,78 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 81,90 50,00 1% 13.50 552.83 

k navullen infill, rubber of zand hele veld are 81,90 1,00 100% 11,50 941,85 
I diepreiniging kunstgrasmat are 81,90 2,00 100% 4,20 687,96 

m reparatie beschadigingen door specialist are 81,90 1,00 100% 4,50 368,55 

17. VERLICHTING 505,00 
a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichtinq/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armaturen st. 16.00 1,00 100% 25,00 400,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 427,95 
a onderhoud ballenvangers or 60,00 2,00 15% 9,75 175,50 
h onderhoud veldafrastering m 194,00 2,00 8% 6,20 192,45 
b onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15,00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 4,69 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 0,88 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 0,88 3,00 100% 1,50 3,96 
b klinkerverharding herstraten m2  1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten m2  0,88 1,00 5% 16,50 0,73 
c doorspuiten rioolleiding m- 0,33 100% 1,00 - 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 - 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5.00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	6.304,38 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 756,53 
Afronding € 	 -0,90 
Totaal excl. BTW € 	7.060,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 9 ja 

kosten bewerking in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 1.650,00 
0 onderhoud hekwerken terreinafrastering m - 1,00 12% 20,50 - 
0 onderhoud poorten terreinafrastering st - 1,00 100% 75,00 - 
a stelpost reparatie ballenvangers ballenvangers € 500.00 1,00 100% 1,00 500,00 
b stelpost reparatie leunhekwerk € 1.000,00 1,00 100% 1,00 1.000,00 
b stelpost reparatie poorten veldafrastering 150,00 1,00 100% 1,00 150,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 240,00 
b tegelverharding herstraten m2  10,00 1,00 100% 24,00 240,00 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 250,00 
a herstelwerk doelen € 250,00 1,00 100% 1,00 250,00 

Totaal € 	2.140,00 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 256,80 
Afronding € 	 3,20 
Totaal excl. BTW € 	2.400,00 
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Onderhoudbegrotinq sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 12 
kosten bewerking in euro 

maatrecrel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 347,86 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8.50 17,00 
b doorspuiten drainage m 1.980,00 0,33 100% 0,35 228,69 
b doorspuiten hoofddrain m 100,00 0,33 100% 0,90 29.70 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 5.063,82 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijdinq algen en onkruiden kunstgrasveld are 81,70 3,00 20% 2.40 117,65 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 81,70 52,00 60% 0,24 611,77 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 81,70 26,00 100% 0,38 807,20 

r decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 81,70 12,00 100% 0,42 411,77 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 81,70 50,00 1% 13,50 551,48 
k navullen infill, rubber of zand here veld are 81,70 1,00 100% 11,50 939,55 
I diepreiniqing kunstgrasmat are 81,70 2,00 100% 4,20 686,28 

m reparatie beschadigingen door specialist are 81,70 1,00 100% 4,50 367,65 

17. VERLICHTING 405,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% 
b onderhoud veldverfichtingl onderhoudcontract armaturen st. 12,00 1,00 100% 25,00 300,00 

18. HERSTEU HEKWERKEN 563,10 
a onderhoud ballenvangers m 60,00 2,00 15% 9,75 175,50 
b onderhoud veldafrastering m 300,00 2,00 8% 6,20 297,60 
b onderhoud poorten veldafrastering st 3,00 2,00 100% 15,00 90,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 4,79 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 0,90 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, Idinkers, etc.) are 0.90 3,00 100% 1,50 4,05 
b klinkerverharding herstraten V - 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten V 0,90 1,00 5% 16,50 0,74 
c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2.00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1.00 100% 5,00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	6.384,57 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 766,15 
Afronding € 	 -0,72 
Totaal excl. BTW € 	7.150,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 12 la 

kosten bewerkinq in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 1.500,00 
a stelpost reparatie ballenvangers ballenvangers E 1.500,00 1,00 100% 1,00 1.500,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 240,00 
b tegelverharding herstraten m' 10,00 1,00 100% 24,00 240,00 

Totaal € 	1.740,00 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 208,80 
Afrondincr € 	 1,20 
Totaal excl. BTW € 	1.950,00 
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Onderhoudbegrotinq sportcomplex Sportpark Brasserskade veld 17 
kosten beweridng in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 419,40 
a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 2.280,00 0,33 100% 0,35 263.34 
b doorspuiten hoofddrain m 170,00 0,33 100% 0,90 50,49 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 22,00 0,33 100% 12,20 88,57 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 6.019,20 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1.00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. Kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187.20 
c bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 400,00 12,00 100% 0,05 259,20 
d bestrijdinq algen en onkruiden kunstgrasveld are 98,60 3,00 20% 2,40 141,98 

schoonmaken veld. incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 98.60 52,00 60% 0,24 738,32 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 98,60 26,00 100% 0,38 974,17 

decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 98,60 12,00 100% 0,42 496,94 
j navullen infill, lubber of zand, duel, penaltystip, middenstip, cornered are 98,60 50,00 1% 13,50 665,55 
k navullen infill, rubber of zand hale veld are 98,60 1,00 100% 11,50 1.133,90 
I diepreiniging kunstgrasmat are 98,60 2,00 100% 4,20 828,24 

m reparatie beschadigingen door specialist are 98,60 1,00 100% 4,50 443,70 

17. VERLICHTING 605,00 
a controls veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armatures st. 20,00 1,00 100% 25,00 500,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 456,80 
a onderhoud ballenvangers m - 2,00 15% 9,75 - 
b onderhoud veldafrastering m 400,00 2,00 8% 6,20 396,80 
b onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15,00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN - 
a opruimen zwerfvull, papierprikken are 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 3,00 100% 1,50 
b klinkerverharding herstraten m. - 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten m. - 1,00 5% 16,50 - 
c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8.50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a-.-b onderhoud vaste doelenl aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5.00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldintichting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 4.00 100% 

Totaal € 	7.500,40 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12.0% € 	 900,05 
Afronding € 	 -0,45 
Totaal excl. BTW 8.400,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Brasserskade veld 17 ja 

kosten bewerkinq in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 2.000,00 
b harslet leunhekwerk € 2.000,00 1,00 100% 1,00 2.000,00 

Totaal € 	2.000,00 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 240.00 
Afronding 
Totaal excl. BTW € 	2.240,00 
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SpvrIlerreimper. 

Onderhoudbeorotino sportcomolex Soortoark Pauwmolen veld 20 
kosten bewerking in euro 

maatreqel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 473,62 
a controleren drainage incl. rep..cont. eindbuizen veld 1,00 2.00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 3.190,00 0,33 100% 0,35 368,45 
b doorspuiten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 16,00 0.33 100% 12,20 64,42 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847 12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1.00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3.00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
q schoonhouden sour borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 
h slepen zandkunstgras met harde ddehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 
k navullen infill, rubber of zand hole veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniqinq kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1.00 100% 4,50 349.92 

17. VERLICHTING 405,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6.00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - - 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armaturen st. 12,00 1,00 100% 25.00 300.00 

18. HERSTEU HEKWERKEN 631,76 
a onderhoud ballenvangers m 80,00 2,00 15% 9,75 234,00 
b onderhoud veldafrastering rn 280,00 2,00 8% 6,20 277,76 
b onderhoud poorten veldafrastering st 4,00 2,00 100% 15,00 120,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 1.080,00 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 2,88 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 2,88 3,00 100% 125,00 1.080,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels. klinkers, etc.) are 3,00 100% 1,50 - 
b klinkerverharding herstraten V - 1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten n? - 1,00 5% 16,50 
c doorspuiten doolleiding m 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2.00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st .. 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5.00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	7.437,51 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 892,50 
Afronding € 	 -0.01 
Totaal end. BTW € 	8.330,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Pauwmolen veld 20 ja/ nee 

kosten bewerking in euro 
maatreqel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD - 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 1,00 100% 0,24 - 
1 decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 1,00 100% 0,35 
k navullen infill, rubber of zand hale veld, 3 mm are - 1,00 100% 11.50 
I bijleveren rubber ton 1,00 100% 240,00 

m reparatie beschadigingen door specialist are 1,00 100% 4,50 

Totaal € 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 
Afronding 
Totaal excl. BTW € 
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Onderhoudbegrotinq sportcomplex Sportpark Kerkpolder veld 47a 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 177,25 

a controleren drainage incl. rep..cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 780,00 0,33 100% 0,35 90,09 
b doorspuiten hoofddrain m 60,00 0,33 100% 0,90 17,82 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 13,00 0,33 100% 12,20 52,34 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 2.067,16 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 216,00 12,00 100% 0,05 139,97 
d bestifiding algen en onkruiden kunstgrasveld are 28,91 3,00 20% 2.40 41,63 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniginq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 28,91 52,00 60% 0,24 216,48 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 28,91 26,00 100% 0,38 285,63 
I decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 28,91 12,00 100% 0,42 145,71 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 28,91 50,00 1% 13,50 195,14 
k navullen inn, rubber of zand hele veld are 28,91 1,00 100% 11,50 332,47 
I diepreiniginq kunstgrasmat are 28,91 2,00 100% 4,20 242,84 

m reparatie beschadigingen door specialist are 28,91 1,00 100% 4,50 130,10 

17. VERLICHTING 205,00 
a controls veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 4,00 1,00 100% 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract armatures st. 4,00 1,00 100% 25,00 100,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 389,50 
a onderhoud ballenvangers m 70,00 2,00 15% 9,75 204,75 
b onderhoud veldafrastering m 156,00 2,00 8% 6,20 154,75 
b onderhoud poorten veldafrastering st 1,00 2,00 100% 15,00 30,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 - 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are - 3,00 100% 1,50 
b klinkerverharding herstraten m. 1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten m. 1,00 5% 16,50 - 
c doorspuiten noolleiding m 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8.50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniging 
a onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5.00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 
e onderhoud avenge veldinfichting st - 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totaal € 	2.838,91 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 340,67 
Afronding € 	 0,42 
Totaal excl. BTW € 	3.180,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Kerkpolder veld 47a ja 

kosten bewerking in euro 
maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD - 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld - 2.00 100% 450.00 
b inspectie op beschadigingen e.d. incl. Maine reparaties veld - 26,00 100% 7,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 12,00 100% 0,05 - 
d bestrfiding algen en onkruiden kunstgrasveld are - 3,00 20% 5,95 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld - 52,00 100% vereniging 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 1,00 100% 0,24 - 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 1,00 100% 0,40 - 

1 decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 1.00 100% 0,35 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 50,00 1% 13,50 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are - 1,00 100% 11,50 
I diepreiniging kunstgrasmat are 1,00 100% 2,10 - 

m bijleveren sbr ton 1,00 100% 240,00 - 

Totaal € 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 
Afrondinq 
Totaal excl. BTW € 
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Onderhoudbectroting sportcomplex Sportpark Kerkpolder veld 47 
kosten bewerking in euro 

maairegel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 593,25 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage rn 1.980,00 0,33 100% 0,35 228,69 
b doorspuiten hoofddrain m 18,00 0,33 100% 0,90 5,35 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 85,00 0,33 100% 12,20 342,21 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 5.368,82 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestr6ding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld m 380,00 12,00 100% 0,05 246.24 
d bestrijdinq alqen en onkruiden kunstgrasveld are 87,01 3,00 20% 2.40 125,29 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniginq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 87.01 52,00 60% 0,24 651,53 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 87,01 26,00 100% 0,38 859,66 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 87,01 12,00 100% 0,42 438,53 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, corner ed are 87,01 50,00 1% 13,50 587,32 
k navullen infill, rubber of zand hale veld are 87,01 1,00 100% 11,50 1.000,62 
I diepreiniging kunstgrasmat are 87,01 2,00 100% 4,20 730,88 

m reparatie beschadigingen door specialist are 87,01 1,00 100% 4,50 391.55 

17. VERLICHTING 355,00 
a controle veldverlichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1.00 100% 
b onderhoud veldverlichting/ onderhoudcontract armaturen st. 10,00 1,00 100% 25,00 250,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 602 03 
a onderhoud ballenvangers or 70,00 2,00 15% 9,75 204,75 
b onderhoud veldafrastering m 340,00 2,00 8% 6,20 337,28 
b onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15.00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 99,18 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 1,14 52,00 10% vereniginq 
a schoonhouden gesloten verharding are . 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 1,14 3,00 100% 1,50 5,13 
b klinkerverharding herstraten m' 1,00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten m. 114,00 1,00 5% 16,50 94,05 
c doorspuiten rioolleiding m- 0,33 100% 1.00 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniging 
a onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st 2,00 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud losse doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	7.018,27 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12.0% € 	 842,19 
Afronding € 	 -0,46 
Totaal excl. BTW € 	 7.860,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Kerkpolder veld 47 nee 
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Onderhoudbearoting sportcomplex Sportpark Tanthof veld 62 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 344.89 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 
b doorspuiten drainage m 1.980,00 0,33 100% 0,35 228,69 
b doorspuiten hoofddrain m 90,00 0,33 100% 0,90 26,73 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847.12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2.00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijdinq alqen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr.. vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniqinq 
g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 
h slepen zandkunstgras met harde ddehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 
i decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 
k navullen infill, rubber of zand hale veld are 77,76 1.00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniging kunstqrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 305,00 
a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 8,00 1,00 100% - 
b onderhoud veldverlichtingl onderhoudcontract arrnaturen st. 8.00 1,00 100% 25,00 200,00 

18. HERSTEU HEKWERKEN 903,39 
a onderhoud ballenvangers in 205,00 2,00 15% 9,75 599,63 
b onderhoud veldafrastering m 155,00 2,00 8% 6,20 153,76 
b onderhoud poorten veldafrastering st 5,00 2,00 100% 15,00 150,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN - 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 52,00 10% vereniqinq 
a schoonhouden gesloten verharding are - 3,00 100% 125,00 - 
a onkroidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are - 3,00 100% 1,50 - 
b klinkerverharding herstraten m' 1,00 5% 15,50 
b tegelverharding herstraten m2  1,00 5% 16,50 
c doorspuiten rioolleiding m- 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st - 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniqinq 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniqing 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st .. 1,00 100% 5,00 - 
c onderhoud dug-outs st 2,00 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldimichting st - 2,00 100% vereniqing 
d onderhoud losse doelen m2 - 4,00 100% 

Totes! € 	6.400,40 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 768,05 
Afronding € 	 1,55 
Totaal excl. BTW € 	7.170,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Tanthof veld 62 nee 
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Sportrerreinor 

Onderhoudbegroting sportcomplex Sportpark Tanthof veld 65 
kosten bewerkinq in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 

12. DRAINAGE 347,12 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8,50 17,00 

h doorspuiten drainage m 2.025,00 0,33 100% 0,35 233,89 

b doorspuiten hoofddrain rn 80.00 0,33 100% 0,90 23,76 

b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18,00 0,33 100% 12,20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 

a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 

b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties veld 1,00 26,00 100% 7,20 187,20 

c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 

d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 

g schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582,27 

h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 

I decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 

j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13.50 524,88 

k navullen infill rubber of zand hale veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894.24 

I diepreiniging kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 305,00 

a controle veldvertichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 

b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% - 

b onderhoud veldverlichtingl onderhoudcontract armaturen st. 8,00 1,00 100% 25,00 200,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 816,40 

a onderhoud hallenvangers m 160,00 2,00 15% 9,75 468,00 

b onderhoud veldafrastering m 200,00 2,00 8% 6,20 198,40 

b onderhoud poorten veldafrastering st 5,00 2,00 100% 15,00 150,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN - 

a opruimen zwerfvuil, papierprikken are 52,00 10% vereniging 

a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 

a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, !clinkers, etc.) are 3,00 100% 1,50 

b klinkerverharding herstraten m' 1,00 5% 15,50 - 

b tegelverharding herstraten rit. 1.00 5% 16,50 - 

c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 

c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR 
a+b onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelnetten st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st - 52,00 100% vereniging 

e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st - 1,00 100% 5,00 

c onderhoud dug-outs st 2,00 100% vereniging 

e onderhoud overige veldinrichting st - 2,00 100% vereniging 

d onderhoud loss° doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	6.315,64 

Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 757,88 

Afronding € 	 1,48 

Totaal excl. BTW € 	7.075,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Tanthof veld 65 nee 
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Onderhoudbearotino sportcomplex Sportpark Tanthof veld 66 
kosten bewerking in euro 

maatregel eenh. hoeveelheid frequentie percentage per eenheid totaal per onderdeel 
12. DRAINAGE 347,12 

a controleren drainage incl. rep.+cont. eindbuizen veld 1,00 2,00 100% 8.50 17,00 
b doorspuiten drainage m 2.025,00 0,33 100% 0,35 233,89 
b doorspuiten hoofddrain m 80,00 0,33 100% 0,90 23,76 
b opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten st 18.00 0,33 100% 12.20 72,47 

13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 4.847,12 
a inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld veld 1,00 2,00 100% 75,00 150,00 
b inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparati. veld 1,00 26,00 100% 7,20 187.20 
c bestrijding(handmatig)onkruiden randen kunstgrasveld m 360,00 12,00 100% 0,05 233,28 
d bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld are 77,76 3,00 20% 2,40 111,97 

schoonmaken veld, incl. opruimen zwerfvuil, papierpr., vuinisb. legen veld 1,00 52,00 100% vereniging 
q schoonhouden voor borstelen of decompacteren are 77,76 52,00 60% 0,24 582.27 
h slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem are 77,76 26,00 100% 0,38 768,27 
I decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie are 77,76 12,00 100% 0,42 391,91 
j navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, cornered are 77,76 50,00 1% 13,50 524,88 
k navullen infill, rubber of zand hele veld are 77,76 1,00 100% 11,50 894,24 
I diepreiniqing kunstgrasmat are 77,76 2,00 100% 4,20 653,18 

m reparatie beschadigingen door specialist are 77,76 1,00 100% 4,50 349,92 

17. VERLICHTING 305,00 
a controle veldvedichting veld 1,00 6,00 100% 17,50 105,00 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract lichtmasten st. 6,00 1,00 100% 
b onderhoud veldvedichting/ onderhoudcontract arrnaturen st. 8,00 1,00 100% 25,00 200,00 

18. HERSTEL/ HEKWERKEN 730,37 
a onderhoud ballenvangers m 160,00 2,00 15% 9,75 468,00 
b onderhoud veldafrastering m 204,00 2,00 8% 6,20 202,37 
b onderhoud poorten veldafrastering st 2,00 2,00 100% 15,00 60,00 

20 ONDERHOUD VERHARDINGEN 
a opruimen zwerfvuil, papierprikken are - 52,00 10% vereniging 
a schoonhouden gesloten verharding are 3,00 100% 125,00 
a onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers, etc.) are 3,00 100% 1,50 
b klinkerverharding herstraten m2  1.00 5% 15,50 - 
b tegelverharding herstraten mm 1,00 5% 16,50 - 
c doorspuiten rioolleiding m 0,33 100% 1,00 
c schoonmaken putten en kolken st 2,00 100% 8,50 

21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR - 
al-13 onderhoud vaste doelen/ aanschaf doelneften st 2,00 2,00 100% vereniging 

e legen vuilnisbakken st 52,00 100% vereniging 
e onderhoud papierbakken/ vuinisbakken st 1,00 100% 5,00 
c onderhoud dug-outs st - 2,00 100% vereniging 
e onderhoud overige veldinrichting st 2,00 100% vereniging 
d onderhoud lasso doelen m2 4,00 100% 

Totaal € 	6.229,61 
Organisatie, toezicht en begeleiding 12,0% € 	 747,55 
Afronding € 	 2 84 
Totaal excl. BTW € 	6.980,00 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD Sportpark Tanthof veld 66 nee 
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MI P 

Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2034 sportparken in de gemeente 
2017 	2018 	2019 	2020 2021 

Delft 
2022 

€ 	479.374 
€ 	149.724 

- 

- 

- 

329.650 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

€ 	281.518 
8 	- 

- 

269.989 

11.529 

- 

C 	- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 	 298.992 334.607 

2023 

€ 	- 
€ 	- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
€ 	- 

- 

- 

- 

€ 	- 

€ 	- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2024 

€ 	146.914 
6 	54.680 

- 

-  

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

92.234 

- 

- 
€ 	- 

- 

- 

- 

- 
€ 	- 

- 

- 

- 

- 

2025-2029 

€ 	1.005.423 

€ 	98.692 

601.610 

88.920 

- 

- 

314.893 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

401.051 
€ 	90.455 

310.596 

- 

- 

- 

913.195 

€ 	402.201 

- 

135.627 

104.113 

135.627 

135.627 

2030-2034 

€ 	1.821.304 
€ 	77.710 

- 

28.820 

- 

165.176 

- 

311.641 

321.464 

- 

- 

281.664 

- 

377.932 

€ 	117.070 
€ 	20.320 

- 

- 

- 

96.750 

€ 	294.545 

€ 

244.477 

- 

- 

- 

- 

50.068 

Veldnr. 	 Beschrijwng sportvloer 

Brasserskade 

.1  

1 

2 

3 

5A 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Pauwmolen 

20 

21 

21A 

22 

Biesland 

26 

27 

27A 

28 

29 

29A 

2A - 

17 • 

prOpell 2016 

Sportpark 

kerb' .13olldblin H/PU 

01,55fkauvi 

CS 	 4715P. 	R) -- -  
0 

Oranjewoud, DD-Grassmaster (Desso) 
Onderbouw 

NAV/5 8050MM MG Dia 	.1.00)80 .. 	- 	• 	• 	.... 
°aid*. 	,,- • 
Edelinibbe011(BBR),-• 

°A45054-." 	. 	. 
dsgspdttlEViiltztion:Plus (SBR) 

CSoSpert(14olulien'Orus:ileR 	, 
°r?Cirb5l:ifi''• :  
Oranjewoud, DD-Grassmaster (Demo) 
Onderbouw 
Oranjewoud, DD-Graumaster (Dmso) 
Onderbouw 
CS.CSAitvOliilion Plus,(SBR) 

• ." 	•'. 
P.Pd 

	

."[BriblutiO 	....(SBIrt 
0*".lA.,  • ' ' 

Sportpark 
Grkreilktdi40B, 
01050.61 	Y. .. 	• 	4'?.• 
Oranjewoud, DD-Grassmaster (Desso) 
Onderbouw 

€ 	189.141 MEM € 	621.608 E. 1.482.315 
€ 	9.576 	€ 	208.165 	€ 	53.448 	€ 	301.174 

	

179.565 - 	 - 	12.096 

- 	 - 	 - 	 - 

. 

- 9.504 

- 	 - 	 - 	 - 

- 	 - 	 - 	109.338 

-- 	
- 

281299 - 

- 	 - 	284.861 	 - 

- 	 - 

- 	 - 	 - 

- 	 - 	 - 	334.621 

- 	 - 	 - 	 - 

-- - 	 - 	426.094 

	

99.256 	€ 	- 	 13.685 

855 	E 	- 	6 	- 	€ 	13.685 

- 	 - 	 - 	 - 

- 	 - 	 - 	 - 

	

98.401 - 	 - 	 - 

- 	€ 

	

133.384 	C - - 
€ 	16.965 	€ 	- 	€ 	- 	€ 	- 

	

97.303 	 - 	 . 	 - 

- 	 - 	 - 	 - 

- 	 - 	 - 

-- 	 - 	 - 

- 	 - 	 - 	 - 

	

19.116 	 - 	 - 	 - -  

E. 	795.599 
€ 	98.018 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

348.791 

348.791 

- 

- 

€ 	11.693 
€ 	11.693 

- 

- 

- 

€ 	- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sportpark 

• 

- 
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13,4•S•• • 
Bipage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

MIP 

Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2034 sportparken in de gemeente 
2017 	 2018 	 2019 	 2020 

Delft 
2021 	 2022 

- 

€ 	- 	€ 	- 

- 	 - 

- 

€ 	89.721 	€ 	60.600 

€ 	89.721 	€ 	- 

- 	 - 

60.600 

- 	 - 

- 

- 	 - 

118.985 105.809 

143.102 58.708 

-- 

- 	 -- 

€ 

€ 

€ 

€ 

- 	 - - 

- 284.068 

2023 

- 	€ 

- 

- 

- 

- 

- 	C 

- 

- 

- 

- 

2024 

- 

- 

- 

- 

- 

16.240 

16.240 

• 

- 

- 

- 

2025-2029 

31.875 

€ 	31.875 

- 

- 

- 

€ 	391.822 

€ 	107.754 

- 

- 

- 

- 

- 

2030-2034 

€ 	739.009 

€ 	319.793 

96.032 

106.850 

110.526 

- 

€ 	605.488 

€ 	1.360 

346.943 

113.343 

- 

- 

85.134  

Veldnr. 	 Beschriping sportvloor 

prilopoil 2018 

Krodhumweg 367.664 

€ 	109.034 

25.083 

163.416 

€ 	50.927 

- 

- 

- 

• 

- 

112.489 

105.883 . 

127.664 - 

E 	358.753 

€ 	43.929 

195.920 

- 

€ 	180.842 

€ 	37.740 

- 

- 

€ 

C 

€ 

€ 

-- 

- 	€ 	21.160 

- 	€ 	21.160 

- 

- 	 - 

- 	 - 

424.749 

- 	€ 	- 

304.579 

- 	120.170 

- 

- 	 - 

- 	 - 

38 

39 

40 

41 

42 

Kerkpoldor 

47  

47A 

48 

49 

50 

51 

Sportpark 

Spodpark 

CSMePri4. '"'-tP-Ir4Ps7 (0 )  

1.).iii41.3,Lr.  
AHIS140.0,434-prID MG 1:8Wrdnd Kr 10.315P-• 

' 	 `.: 	47-.• 	- 

Oranjewoud, DD-Grassmaster (D 	) 

Onderbouw 
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Bijlege V Beheerplan sportparken gemeente Delft 	 BA.S.• • 
MIP 

Meerjaren InvesteringsPlan 2017-2034 sportparken in de gemeente 
2017 	 2018 	 2019 	 2020 	, 

1 

Delft 
2021 	 2022 	 2023 2024 2025-2029 2030-2034 Veldnr. Beschrijving sportvloer 

prijspell 2016 

TanthoF 849.071 	€ 	- 	€ 	264.046 	E 	16.240 € 	172.198 	€ 	103.928 - € 	1.232.047 € 	96.645 

Sportpark € 	36.000 	€ 	- 	E 	132.174 	€ 	16.240 - 	€ 	91.049 	€ 	1.840 	€ • € 	210.282 € 
61 

tt 
131.872 96.645 

62 G 	 Ki.i 
,7
3 

276.763 	 - 	 - - 	 - 	 - - 394.120 

63 .r.r.. 	.: 	si 
- 	 - 	 - - 	 81.149 	 - - 

64 
- 	 - 	 - 	 - - 	 102.088 • - - 

65 13011-nlif, ■ 	' 	 1Iati:d20- ,• • 

66 

'Giicitot...r.s,  

d 	qiiii:. 	rVonftitim 73 

2613.086 	 - 	 - 	 - - 	 - - 313.698 - 

268.222 	 - 	 - - 	 - - 313.947 - 

Totalen per jaar alle parken € 	1.801.931  IMISEIMIIKEIMEIEMEI 897-013  INIII=IIMMEMB 163.154 € 	3.975.412 € 	3.674.060 
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Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
	

BOrS••• 
MIP 

Spurner,Inn, 

Investeringsoverzicht per sportperk Sportpark Brasserskede jeer: 2017 tan 2034 
• • 	11 2016 I 

Element 	 il3ljzandethodon/ omsc hrqving 

Verherdingen 2 	Asfeltverherding overlegen 
Verherdingen p 	. 	Asfellverherding overlegen 
Verherdingen 4 	1Asfellverherding 008710906 
Verherdingen 5 	1Asfeltverharding overlegen 
Verherdingen 6 	jElementen verharding herstreten 
Verherdingen 7 . 	1Asfellyerharding overlagan 
Verherdingen 8 	1AsfeaverherdingoverIagen 
Verherdingen 9 	1Asfeltverherding overlegen 
Verhardingen 10 	Elementen verherding herstreten 
Verherdingen 11 	:Asfeltverharding overlagen 
Verhardingen 12 	!Elements_ n verherding herstreten 
Verherdingen 17 	1Asfeltverherding vervangen 
Verherdingen 18 	IAsfeltverharding overlegen 
Verherdingen 19 	Asfeltverherding overlegen 
Verherdingen 20 	,Elementen verharding herstreten 
Verherdingen 21 	1Elementen verherding herstraten 
Verherdingen 22 	1elementen verherding vervengen 
Verhardingen 23 	!Asfellverherding overlegen 
Verherdingen 24 	:Elementen verherding vervengen 
Verherdingen 25 	1Elementen verherding herstreten 
Verherdingen 26 	IElementen verhardiN vervangen 

IElementen verheraing vervengen 2032 
Verherdingen 27 

Elementen verharding hersaaten 
Verherdingen 28 	1Elementen verharding_yervangen 

Elementen verherding herstreten 
Verherdingen 31 

Elernenten verherding 
	

en_  
Elementen verharding herstraten 

Verherdingen 32 
Elementen verhardingyervengan 
lElementen verherding_ hersaeten 

Verherdingen 36 
!Elementen verherding_yervengen 
Elementen verherding herstreten 

Verherdingen 37 
1Elementen verherding vervengen 

Watergeng 1 	IWatergliing bagg0A-en 
Watargeng 2 	:Watergen_g peggeren 
Watemang 3 	'Styw renovatie 
Welergang 4 	'Bryg renoveren 
Watergang 5 	. 13109 renoveren 
Watergena 6 	!Brug renoveren . 
Bosplentsoen 2 	IlEksplentsoen renoveren 

Planning 

2021 
2036 
2020 
2030 
2020 
2020 
2024 
2025 
2025 
2019 
2019 
2022 
2022 
2022 
2022 
2020 
2022 
2020 
2020 
2020 
2020 

2020 

	

. 	2020 

	

. 	2017 

	

' 	2027 
2017 
2027 
2017 
2027 
2017 
2027 	_, 
2018 

	

. 	2018 

	

: 	2026 	. 
2021 
2021 
2021 

 2020 
2022 
2027 

	

' 	2022 
2021 
2021 
2021 
2021 	. 
2021 

	

-, 	 -I- 

	

, 	2021 
2021 

	

' 	2021 . 

	

: 	2021 

2021 

2022 
2020 
2020 
2035 
2035 
2027 
2027 
2022 
2022 
2020 
2020 
2020 
2022 

2022 1101._  

, 	E.nold . 
i 

n12 
m2 
rn2 

• n12 
' 	rn2 
 rn2 

rn2 
m2 
n12 
n12 
m2 
m2 
m2 
r112 
r112 
rn2 
m2 
412 
1332 
rn2 
m2 
m2 
rr12 
n12 
m2 
m2 
1112 
rn2 

rn2 
n12 
n12 
rr12 
M2 
m 

1 	el 

: 	rn2 	- 
: 	m2 

. 

al 

m 
m 
m 

rn 
m 

m 
rn 

! Hoeveol- held 

2090 
510 
628 
1060 
565 
1730 
1240 
1530 

70 
14701 
685 
736 
690 

1145 
360 
120 
185 

	

2900 	
- 

275 
335 

, 	27 
1150 
1150 
740 
35 
as 

46 
46 

5530 
6715 

3 

7 
1 

7001 
1240 
2050 

1 

90 
40 
7 
7 

180 
45 
170 
195 
195  
10 
12 
4 

60 

1 Kosten per atmheld 

€ 	 31,00 
€ 	 31,00 
€ 	 31,00 

1 € 	 31,00 
1 € 	 11,50 
! € 	 31,00 
1 € 	 31,00 
! € 	 31,00 

I € 	 11,50 
€ 	 31,00 

1E 	 11,50 
IC 	 64,00 
i € 	 31,00 
I E 	 31,00 

1
1  € 	 11,50 
1 € 	 11,50 

1 € 	 31,00 
4 	- 
IC 	 39,00 
l.€ 	 11,50 
1 € 	 39,00 
1 € 	 39,00.  
1 6 	 11,50 

€ 	 39,00 
11,50 
39,00 
11,50 
39,00 
11,50 
39 00 
11,50 
39 00 
17,00 
17,00 

somoo 
750,00 

, 	 2.000,00 
2.000,00 

640 
4,05 
4,05  

35,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
snot) 
500,00 
500,00 

1-.  • 	
500,00 
500,00 

4.500,00 
E 	 4.500,00 

i 

iKostan totaal 	!afschr. 

. € 	64.790,00. 
' E 	15.810,00 	! 
, € 	19.468,00 	• 
: € 	32.860,00 . 
' € 	6.497,50 	: 
 € 	53.630,00 	: 
: € 	38.440,00 
' € 	47.430,00 	• 
 € 	805,00 
! € 	45.570,00 ' 
, € 	7.877,50 
' € 

€ 	
47.072,00 1 	• 
27.590,00 1 

' € 	35.495,00 
' € 	4.140.00 
1 € 	1.380,00 	' 

: € 	89.900,00 	. 
' € 	10.725,00 	' 
1 € 	3.852,50 	1 
, € 	1.053,00 	: 
! € 	44.850,00 	: 
1 € 	13.225,00 	! 
1 € 	28.860,00 	 
I € 	402,50 	: 
 6 	1.365,00 	I 
1E 	80,50 	! 
: € 	273,00 1 
_1 € 	747,50 	' 
: E 	2.53500 1 
1 € 	529,00 	' 
: € 	1.794 00 	' 
! € 	94.01000 	1 ._ 
, € 	114.155,00 	1  
E 	15.00060 : 

I € 	3.000,00 	; 
1 € 	2.000,00 	I 
1E 	2.000,00 	; 
1 € 	513.808,40 	' 
, € 	_5.022,00'___  
' € 	8.302,50 	: 
' € 	700,00 ' 
: € 	500,00 ' 

E 	500,00 
€ 	500,00 • 

I €   500,00 , 
I € 	500,00 
1 € 	scam ! 

i 

j 

I 

I 

20171 

-r 

J 
6830 

30 
BOO 

_l_ 

20-10 

1 

Rama 
114166i 

, 

€ 	1_.360,00 (360!  

20101 

45570! 
7878, 

tr-- 	I 

2020 

0408 

. 

10001 

1513000 
107261 

38531 
10331 

13276; 

i 

1351 

057:.  

1 

I 

2021 

047130 

I 

I 

, 

.ael 
1 

2022 

47072! 
27590, 
35495. 

4140: 
. 

7215 

5001 

r 

. 

20231 2024. 

40 

. . 
I 

-,- 

20a 

474301 
8031 

20201 

, 

, 

2027,, 

1 306 

2791 

1 

20281 

, 

h 	'm 

2029 
1 

20301  

.4 
32e801 

7 

2031 

. . 

2032 2033,  2034 Opmerkingen 

Rester. / gazon 1 	Gres renoveren 
Restgras i.gazon 2 	, Gres renoveren 
Haag 1 	 iHen verva

1,111 
ngen 

Poorten 1 	 Poor! renoveren 
Poorten 2 	 !Poort renoveren 
Poorten 3 	 ,Poort renoveren 
Poorten 4 	 1Poort renoveren 
Poorten 5 	 :Poort renoveren 
Poorten 6 	 1Poort renoveren 
Poorten 7 	 'Poort renoveren 
Poorten 8 	 1Poort renoveren 
Poorten 9 	 iPoort renoveren 

 € 	500,00 	! 
1  € 	scam , 
1 € 	500,00 	! 
I.  E 	500,00 	' 

€ 	500,00 	! 
- €0100-_. 	500,00 1 
I € 	500,00 	:  

Poorten 10 	 113001 1060veren 2021 
Poorten 11 	 !Poort renoveren 
Poorten 12 	 IPoort ren0000_overen 
Poorten13 	 !Poort renoveren 
Poorten 14 	 1_Poort renoveren  
%art. 15 	 IPoor1 renoveren 
Poorten 16 	 'Poort vervangen 
Poorten 17 	 •Poort vervengen 
Poorten 18 	 Port vervengen 
Poorten 19 	 Poort vervangen 
Terreinefrestering 1 	Terreinefrestering renoveren 
Terreinafrestering 2 	ITerreinefrasterinvenoveren 
Terreinsfrestering_3 	Terreinefrastering vervengen 
Terreinafrester!ng4 	Terreinefresleling veryangen 
Terreinefrestenng 5 	Terreinefrestering renoveren 

1 € 	500,00 : 
€ 	50000 . 

, € 	4.500,00 	' 
€ 	4.500,00. 

4.500,05000_0  
4.500,00 

34,00 
€ 	 34,00 
€ 	 62,50 
€ 	 62,50 
€ 	 34,00 
€ 	 34,00 

. € 	4.500,00 	1 
€ 	4.500,00 	1 

, € 	3.060.00 	1 

€ 	437,50 	: 
€ 	437,50 
E 	6.120,00 	! 
€ 	lames I Terreinefrestering_9_ 	Terreinefrairig renoveren 1 

Terreinalrestering 7 

Terreinefrastering 9 

Terreinefrestering 10 
Terreinefrestering 12 . 
Terreinafrestering_13 
Terreinefrestering 14 

Terreinafrestering women 
Terreinefrestering renoveren 
	 Terreinafrastering vervangen 

Terreinefresterinkrenoveren 
Frerreinalresterin9 renoveren 
1-Terreinefrestering renoveren 
1Terreinefrestering venvijderen 

2020 
2017 
2027 

1 	2021 
2021 
2017 
2017 

€ 	 34,00 , 
34,00 
62,50 
34,00  

t: 	
34,00 
34,00 

€ 	 1560 

€ 	5.780,00 1 
E 	6630,00 1 
€ 	12.113760 1 
€ 	340,00 1 
€ 	408,00 	1 
€ 	136,00 	1 
€ 	900,00 1 
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Investeverzicht pordrIpark 
preispeil 2016 

16 
tbv vervangen 
betontegels 

24083;, 

16710i 

3646; 

BA6••• Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 

Opmarkingen 

15,00 

34,00 € 

16.240.00 € 
16.240.00 € 

16.240,00 € 

€ 

€ 	 1.512,00 
• 3.920.00 
• 15.680,00 

16.1300,00 
vereniging 

vereniging 

vereniging 
62,50 

€ 	 5,50 

€ 	 35,00 € 

Terreinafrastering 15 	Terreinabastering verwijderen 

Terreinalrastering 16 	Terrelnalrestering renoveren 

Beregeningspomp 1 	Pomp en automaat vervangen 

Beregeningspomp 2 	Pomp en automaat vervangen 

Beregeningspomp 3 	Pomp en automaat vervangen 

TOTAAL 

retopping been en lanen 
gehele reconstructie gehele bean 
vervangen door Klasse III atletiek 

VeldverlIchting 	verlichling 75 lux 
armaturen vervangen 
werkzaarnheden bit toplaagrenovatie 

BeregenIng 	 leidingen met sproeiers 
pomp,' automaal vervangen 

discuskool 

Veldinrichting 	 polstokhoogspring mat met overkapping 

hoogsprInginatten met overkapping 
terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering vervangen met leunbuis 

Hekwerkan 
1,15 m hoog 
ballenvangers 5 m renoveren 
ballenvangers 5 m. h000 vervangen 

betonpleatverharding herstraten 
Gesloten verharding 	belonpleat verharding vernieuwen 

asealtverharding renoveren 
elementenverharding hersfraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vullnisbakken vervangen 

Overige inrchlIng 	parkbanken vervangen 

Vlaggenmaslen 

=1111111111•11111111=111 
Renovalle 	 toplaagrenovetie gras 
middentrrein 	 constructierenovatie incl. drainage 

2017 10 

2021 110 

2022 1 

2021 1 

2024 1 

2017 4 800 
2027 in2 4.800 

2027 sleek 1 

2020 sluk 
veld 

sproeiers 
sluk 

8 

sleek 1 

sluk 1 

sluk 3 

2017 450 

2027 rn 

m2 
m2 

450 

2027 m2 2.000 

2017 m2 1.500 

2027 m2 1.500 

2017/2027 stuk 

stuk 
stuk 
stuk 

10 

2027 m2 7 600 

2027 m2 7.600 

	

150,00 	 150 

	

3.740,00 	 3/40 

	

16.240,00 	 16240 

	

16.240,00 	 10,40 

	

16.240,00 
	 10240 

15 157440 

30 427200 

40 35/60 

20 12096 

30 
30 
15 
15 

1 

30 
20 
15 24/6 

30 15/50 

15 
30 
15 
40 
30 
15 1/250 

30 
15 2400 
15 
20 
15 

1111111111:111111111111111CHIMICIIMINICIE=RIE 

Baanrenovatie 
€ 	 32,80 € 	157.440 

€ 	 93,50 € 	448.800 

35.760.00 € 	35760 

12.096 

2.475 

15.750 

45 00 € 
121,50 € 

€ 11,50 € 
€ 58,50 € 	 - 

€ 	 31,00 € 	62.000 
€ 	 11,50 € 	17.250 
€ 	 39,00 € 	 58.500 

€ 	 240,00 € 	 2.400 

€ 458,00 € 	 - 
vereniging 
vereniging 

€ 	 4,05 € 	30.780 	15 	 30780 

€ 	 7,65 € 	58.140 	30 	 58100 

1111111112111:111:111=1E111::11111111:111:111:10111111111111:1111111C:11111111=111111 

01111111111111111111 0 	0 889201 0 o 	al 	a 

toplaagrenovatie kunstgras 	 2020/ 2032 1 	m2 

construcfierenovafie kgr. incl. drainage 	 m2 

wedstrijd verlichting klasse II 6 master/ 12 
armeturen vervangen 
	 2032 	stuk 

armetyren vervangen 	 2020 	stuk 

voetbaldoelen P-model vervangen 	 2020/ 2032 ; 	stuk 

hoekvleggen vervangen 	 2020/ 2032 . 	stuk 

dugouts 4 meter 4 mm polycarb. 	
2020 
	

stuk 
vervangen 

terreinafrestering 
veldafrestering renoveren 	 2020 

veldafrastering vervangen dsmat met 	
2032 

leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 5 Fn. renoveren 	 2020 

ballenvangers 5 m. renoveren 	 2032 

ballenvangers 5 m. hoog vervangen 	 2032 
m2 belonplaatverharding herstreten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 	 2032 
	

m2 

m2 asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstralen 	 2020 

	
m2 

vervangen elementenverharding 
	 m2 Verhardingen 

stuk kolken vervangen/ ognipuw stellen 
stuk vuilnisbakken vervangen 
stuk Overige inrichting 	perkbanken vervangen 
stuk :Vleggenmasten  

	

32,00 € 	240.032 
	

12 

	

42,00 € 
	

36. 

	

1 € 	 41.320,00 € 	41,320 

	

16 16 	 1.512,00 € 	24.192 
	

18' 

	

2 ' € 	 1.834,00 € 	 3.668 
	

12; 

4 	 86,00 € 	 344 	1 

	

2 € 	 4.091,00 € 	 8.182 	24: 

€ 62,50 € 	 - 	24: 

	

268  € 	 34,00 6 	 9.112 	12 

	

268 € 	 62,35 € 	 16.710 	24 

	

30 € 	 45,00 € 	 1.350 	12 

	

72 '€ 	 45,00 € 	 3.240 	121 

	

30 . 6 	 121,50 € 	 3,645 	24 

	

11,50 € 	 12: 

	

288 . € 	 58,50 € 	16,848 	36; 

64,00 € 

	

288 € 	 11,50 € 	 3.312 	1 

€ 39,00 € 
€ 240,00 € 

	

€ 	 458,00 € 
	

12, 

vereniging 
vereniging 

	 241 
121 

Veldrenovelia 

Veldverlichfing 

Veld inrichting 

Hekwerken 

7.776. € 
1 E  

248832 

24102 

3888 

344 

81132 

9112 

1350 

3312 
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Investeringloverzicht per sportpark 
prijspeil 2016 	1 

Blizonderbecierif omseKriMno 
•• 	• 

topleagrenovatie gras 
constructierenovatie incl. drainage 
wedslrijd verl chting klesse 111 2 masters/ 2 

Veldverlichling 	armature n vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening Bakoning 	werkzaamheden bij toplaagrenovalle 
worm goiloudon mot Banlog leidingen met sproeiers 
borogoning/ 	 pomp+ automaal vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichling 	
hoekyleggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
lerreinefrastering 

veldalrastering renoveren 

Hekwerken 	
veldafrastering vervangen dsmet met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 or. hoog vervangen 
betonpleelverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaet verharding vernieuwan 

asfalLverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervengen 
Vlaggenmasten 

TOTAAL 

lopleagrenovalie gres 
constructierenovatie not, drainage 
wedstrijd verlichting klas.11 6 mastery 12 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
arrnaturen vervangen 

Beregening (rokening 	werkzeareheden bij topleagrenovatie 
rwret gahouclon mot aanlop leidingen met sproeiers 
1000160ning) 	 pomp+ automat vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinalrastering 
veldafraatering renoveren 

Hekwerken 	
verdafrastering vervangen dsmet met 
leunbuis 1.15 m hoog 
bellenvengers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervengen 
Vlaggenmasten 

Veldrenove. 

Element 

Veldrenovalie 
15 
30 

6480 
12240 

40 13060 

20 

30 
30 
15 
15 

1 

30 

20 

30 

15 
30 
15  
40 

2100 

15 

15 
30 

2105  

0 288201 
1 

ME=  	H 

CIOCCEIC .3026 Opmerkingan 

2017 Um 2034 

afschr. 	2017 

01 95. 

15'  
30. 264364 

15.  

30 

15 
20 
15.  

16104 

3666 
340 

8182 

tbv vervengen 
belontegels  

40 

20.  

30 
30 
15 

15 
1 

30 

311 
15 

30 	 19952 

15 
30 
15 

40 	 route  

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 	 .13v,6••• 
M IP 	

4.14.1440 

Sportpark Brasserskade aar 

Kostenper eienheld . Kosten toted! 	• 

2018 m2 1 600 € 4,05 € 6.480 
2033 m2 1 600 € 7,65 € 12.240 

2033 stuk 13.96000 € 13.960 

2018 stuk 2 € 1.512,00 € 3.024 
veld 3.920,00 6 

sproeiers € 15.680,00 € - 

stuk € 16.800,00 € 
sluk 1.834,00 € 

sluk B6,00 € 

stuk 4.091,00 € 

62,50 € 
34,00 15  

62 35 

2033 48 € 45.00 € 2.160 
121,50 € 

2033 102 40 € 11.50 460 
m2 58,50 € 
m2 64,00 € 
m2 11,50 € 
m2 39,00 € 

stuk 240,00 € 
stuk 
stuk 
stuk 

vereniging 
vereniging 

458,00 € 

m2 4,05 € 
2022 m2 7.776 € 34,00 € 264.384 

2037 stuk 1 € 41,320.00 € 41.320 

2022 stuk 12 € 1.512,00 € 18.144 
veld 1920,00 € 

sproeiers 15.680,00 € - 
stuk 16.800,00 € 

2022 stuk 2 € 1.834,00 € 3.668 
2022 stuk 4 6 86,00 € 344 

2022 stuk 2 € 4.091,00 6 8,182 

m 62,50 € - 
2037 m 320 € 34,00 € 10.880 

2022 m 320 € 62,35 € 19.052 

2037 m 40 E 45,00 6 1.800 
m 

C  
121,50 € 

2037 m2 286 € 11,50 € 3.312 

2022 m2 256 € 58.50 € 14.976 

m2 € 64,00 € 
re2 11,50 € 
m2 39,00 € 
stuk € 240,00 € 
stuk 

stuk 
stuk 

€ 
vereniging 

 vereniging 

458,00 € 

Evan 33 



Veldrenovalie 	
toplaagrenovatie kunstgras 
constructierenovatie kgr. incl. drainage 

wedstrijd verlichting klasse III 4 masten/ 4 
Veldverlichling 	armaturen vervangen 

armaturen vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polyoarb 
vervangers 

terreinalrastering 
veldelrastering renoveren 

Hekwerken 	
veldatrasterng vervangen dsmat met 
leunbuis  1,15 m hoog 

ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elernentenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrchting 	perkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

'Y.' 

constructierenovahe kgr. incl. drainage 

wedstrijd verlichting klasse II 6 masten/ 12 
Veldverlichting 	armaluren vervengen 

armaturen vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 

vervangen 
terreinefrastering 

veldefrastering renoveren 
veldefrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 

ballenvangers 5 m, renoveren 
bellenvangers 4 or, hoogvervengen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloton verharding 	betonplaat verherding vernieuwen 

asfattverharding renoveren/vervangen 

elementenverharding herstraten 
Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 

kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

''. ,',r:'''''',  .., i'.::.t.-±:,!_•''..:f•:,!2!'- '!...•_:=:':.',.•' 2. 
Veldrenovatia 	

topleegrenevabe kunstgras 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

renmensizemeramin H 	 
Opmerkingen 

  

ilcOsten per eenheld Kosten Moot 

par 2017 Pm 2034 

12 
24 

12 
24 
12 

,1111111111E1111111:111110111111.1111 111111111111111113111= 
: 	 ' 

38 

36, 

18 
12I 

24 

 24.  

 12. 

12 

24 

12: 
24: 

24 
12' 

36• 

121 
24,  

12 
24 

12,  

24192• 
JONI 

BIB,: 

16835, 

3480.  
7260 

2070, 

l 	' 

	

: 	 : I 

	

12: 	 248832: 

01 	01 

tbv vervengen 
betontegels  

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 

-maB•IVS• • • w*, BeyrIeldft 
. Agit, 

Investeringsoverzicht per sportpark 
prijspeil 2016 

12 96000 
36 128000 

36 

18 
12 

24 

24 
12 3400 

24 

12 5400 
24 7igo 
12 

36 10296 
tbv vervangen 
betontggels 

2020 m2 3.000 	€ 32,00 	€ 96.000 

2032 m2 3.000 	€ 42,00 	8 126.000 

2032 stuk 1 	€ 23080,00 	€ 20.080 

2020 stuk 4 	€ 1.512,00 	€ 6.048 

stuk € 1.634,00 	0 
sluk € 86,00 	€ 

sluk 4.091,00 	€ 

m € 62.50 	€ 

2032 m 100 	€ 34,00 	€ 3.400 

m € 62,35 	€ 

2032 m 120 	€ 45,00 	€ 5.400 

2020 m 60 	€ 121,50 	€ 7.290 
m2 € 11,50 	€ 

2032 682 176 	€ 58,50 	€ 10.296 

m2 € 64,00 	€ 

m2 € 11,50 	€ 
m2 € 39,00 	€ 
stuk € 240,00 	€ 

stuk 
stuk 
stuk 

€ 
vereniging 
vereniging 

458,00 	€ 

€ - 

' 	! I : 
2025 m2 7.776 I € 32,00 	€ 248.832 
2037 m2 7.776 	€ 42,00 	€ 326.592 

2037 stuk 1 	€ 41.320,00 	€ 41.320 

2025 stuk 16 : € 1.512,00 	€ 24.192 

_2025/_20_37 i stuk 2 € 1.834,00 	€ 3.668 
2025/ 2037 stuk 4 : € 86,00 : € 344 

2025 stuk 2 	€ 4.091,00 	€ 8.182 

 € 62,50 	€ - 
2037 m 270 	€ 34,00 	€ 9.180 

2025 270. € 62,35 	€ 16.835 

2037 m 30 	€ 42,00 	€ 1.260 

2037 m 60 : € 45,00 	€ 2.700 

2025 m 30 	€ 116,00 	€ 3.480 

2025 m 60 	€ 121,50 	€ 7.290 

m2 € 11,50 	€ 

2037 m2 288 . € 58,50 	€ 16.848 

m2 : € 64,00 	€ 

2025 m2 180 	€ 11,50 	€ 2.070 

m2 € 39,00 	€ 

sluk € 240,00 	€ 

stuk 
stuk 
sluk 

€ 
, vereniging 

vereniging 

458,00 	€ 

c 
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keibaniebiel 

2017 Um 2034  

NOM= 
Examenown  °marking. 

Investeringloverzicht per sportperk 
pritspeil 2016 

Oki.04!0 k°ahll 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 

-.111.911p,  
• 

8 van 33 

Veldrenoval 	
loplaagrenovelie kunstgras 

ie 
constructierenovalie kgr. incl. drainage 
wedstrad verlichting klesse II 6 masten/ 12 

Veldverlichling 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 
voetbeldoelen P-model vervangen 

Veldirvichting 	
hoekvleggen vervengen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervangen 
terreinefrastering 
veldafrastering renoveren 
veldefrestering renoveren 
veldefrastering vervengen dsmet met 
leunbuis 1.15 m hoog 

Hekwerken 	 veldefrestering vervangen dsmet met 
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvengers 4 m. renoveren 
ballenvengers 5 rn renoveren 
ballenvengers 4 m. hoog vervangen 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
belonpleetverharding herstraten 

Geslolen verherding 	belonpleat verherding vernieuwen 

asfallverherding renoveren/vervengen 
elementenverherding herstralen 

Verhardingen 	vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw shaken 
vuilnisbekken vervangen 

Overige inrichling 	parkbanken vervengen 
Vlaggenmesten 

Valdrenovalie 

asfallverharding renoveren/vervengen 
elementenverherding hprstreten 

Verhardingen 	vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vailnispekken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervengen 
Vlaggenmasten 

2019/ 2031 m2 8.190 
2043 m2 

2043 stuk 

2031 sluk 7 
2019/2031 sluk 2 
2019/ 2031 stuk 

sluk 

4 

2019 192 
2031 rn 104 

2019 104 

2031 rn 192 

2019 60 

2031 
m2 

60 

2031 m2 

m2 

208 

2019 m2 
m2 
stuk 
sluk 
sluk 
sluk 

130 

188 

60 
' 

60 

208 

130 

€ 32,00 	€ 262.080 
42,00 	€ 

41.320,00 	€ 

€ 1.512,00 	€ 10.584 
€ 1.834,00 	€ 3.666 
€ 86,00 	€ 344 

€ 9.091,00 	€ - 

€ 62,50 	€ 
€ 34,00 	€ 6.526 
€ 34,00 	€ 3.536 

€ 62,35 	€ 6,484 

€ 62,35 	€ 11,971 

42,00 	€ : 
45,00 	€ 2.700 

116,00 	€ 
€ 121,50 	€ 7.290 

11,50 	€ 

€ 58,50 	€ 12.168 

€ 
	€

4,00 € 
11,50 	€ 

- 
1.495 

39,00 	€ 
240,00 	€ - 

vereniging 
vereniging 

458,00 	€ - 

6 32,00 	€ 262.080 
42,00 	€ 

41.320,00 	€ - 

€ 1.512,00 	€ 24.182 
€ 1.834,00 	€ 3.668 
€ 86,00 	€ 344 

€ 4.091,00 	€ 8.182 

62,50 	€ 
€ 34,00 	€ 6.392 

34,00 	€ 

€ 62,35 	€ 

6 62,35 	€ 11.722 

6 42,00 	€ 
C 45,00 	€ 2.700 
€ 116,00 	6 
€ 121,50 	€ 7.290 

11,50 	6 

€ 58,50 	7 12.168 

64,00 	6 
€ 11,50 	€ 1.495 

39,00 	€ 
240,00 	€ 

vereniging 
458,00 	€ 

Vererliging 

12 
	

262080 
36 

36 

1182 
	

3668 
1 
	 399 

24 

24 
12 
12 

24 

24 

12 
12 
	

2700 
24 
24 
12 

36 

12 
	 1995 

24 

12 
24 
12 

MEM:1=i/EIIIMIIMIMIIIPIIIIIE.E.1 

202010 .  
36' 

36 

1B 
 12 

1' 

24 
	

0102 

24!  
12, 	 6392 
12 

24 

24 

12 
12 
	

2700 
24,  

 24 
12 

36 

12 
24 

12 
24 
12 ,  

262080 

10589 
3660 

344 

3536 

11911 

7200 

tbv vervengen 
belontegLals 

12168 

0 	3116411 0 01 e1 

2620801  

92 

11722 

7290 

tbv vervangen 12168 
betontegals 

11=1111111101111111111111111.111.11M11.11 
. 	.. - 	.. 	. 	.. 	r 	 . . 	... . . '. 	.- 	. . 	 . 

toplaagrenovatie kunstaras 	 2019/2031 ' 	m2 	 8.190 

Veldverlichting 	armaturen yenning.  
armaluren miming. 	 2031 	stuk 	 16 
voelbaldoelen P-model vervangen 	2019/ 2031 	stuk 	 2 . 

Veldinrichting 	Thoekvlaggan vervangen 	 2019/2031 	stuk 	 4 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

2019 	stuk 	 2 
vervengen 
terreinafrastering 	 m 
veldefrastering renoveren 	 2019 	m 	 188 
veldafrastering renoveren 	 m 
veldafrastering vervengen dsmel met 

m 
leynayis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 in hoag 	 2031 	m  
ballenvengers 4 m. renoveren 	 m 
ballenvengers 5 m. renoveren 	 2019 	m 
'ballenvengers 4 m. heog vervengen 	 m 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 	 2031 	m 
betonplaatverharding herstreten 	 m2 

Gesloten verharding 	botonplaat verherding vernieuwen 	 2031 	m2 

constructierenovatie kgr. incl. drainage 	2043 	m2 
wedstrijd verlichting Masse II 6 masten/ 12 

2043 	stuk 

m2 
2019 	m2 

rri2 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 

lags 



2701300 

12000 

15080 

3660 
344 

21823 

16300 

01 348701 

270000'  

344 

21020 

10300 

Investeringsoverzichl per sportpark  
prijs•eil 2016 

Element . 	 iBlizendfOKedentoniecinljvIng 

topleagrenovatie gres 
constructierenovalie incl. drainage 
wedstrijd varlichting klasse III 8 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaluren vervangen 
armaturen vervengen 

Beregening 	 werkzeemheden bij loplaagrenovalie 
worut gohoodon moi aanlog leidingen met sproeiers 
borogooto0) 	 pomp* automaat vervangen 

voelbaldoelen P-model vervangen 

Veld Innchting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervengen 
terreinalrestering 
voleafrastering renoveren 

Hekwerken 	
veldafrastering vervengen dsmat met 
leunbuls 1,15 m hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervengen 
betonplaeLverharding herstraten 

Gesloten verherdIng 	betonplaet verharding vernieuwen 
asfeltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overge inechting 	parkbenken vervengen 
Vlaggenmasten 

1  

Veldrenovatie 	
: toplaegrenovefie 
_censtructierenovetia incl,dreinege 
wedstrijd verlichting klesse Ill 8 masterS 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 

 2021 

armaturen vervengen 

Beregening trakaninc 	werkzeemheden bij toptaegrenovatie 
wordy gohoutlan mot aanlog - leidingen met sproeiers 
boragoning) 	 pony+ gyternaet vervengen 

yeet9eldoeteni7model vervengen 

Veldinrichting 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
ervengen 

terreinafrastering 
veldefrastering renoveren 
veldarrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 
leenbuis 1,15 m hoog 
bellenvengers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervengen 
betenpleetvernerding herstreten 

Gesloten verharding 	,belonplaat verharding vernieuwen 
asfellverherding renoverenNervengen 
elementenverherding herstreten 

Verherdingen 	vervangen elementenverherding 
41 jken vervengen/qpnleuw stellen 
vedniebekken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervengen 
j  yleggenrnasten 

Veldrenovatie 

gras 

: hoekvleggen vervengen 

01 	0 	0 01 	0, 	of 01 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

MIP 

BAS-•• 
-.1.141Z ergelordlog 

trvotto 
4661641rn'tt 

Sportpark Brasserskede 

Eenheld 	Hoeveel- held 

m2 	 € 4,05 15 
2021 	m2 	 8.200 34,00 	C 278.800 30 

2036 	stuk 	 1 33.480,00 	€ 33.480 	40 

2021 	stuk 	 8 1.512,00 12.096 20 
veld 3.920,00 	€ 30 

2021 	sproeiers 	 1 15.680,00 	€ 15.680 	30 
stuk 16.800,00 	€ 15 

2021/2036 	stuk 	 2 	€ 1.834,00 3.668 	15 
2021 	stuk 	 4 	€ 86,00 	€ 344 	1 

stuk 	 € 4.091,00 	6 30 

62,50 30 
34,00 	€ 15 

2021 	m 	 350 6235 	C 21.823 	30 

2036 	m 	 47 	C 	 45.00 2.115 	15 
m 	 € 	 121,50 30 

2036 	m2 	 39 	€ 	 11,50 449 	15 
2021 	m2 	 280 	C 	 58,50 16.380 	40 

m2 	 C 	 64,00 
m2 	 € 	 11,50 15 
m2 	 6 	 3950 30 
stuk 	 C 	 240,00 
stuk 	 € 	 458.00 15 
stuk 	 vereniging 20 
stuk 	 vereniging 15 

m2 	 4,05 	€ 
m2 	 8.200 	 34,00 	 278.800 30,  

2036 stuk 	 1 	 33.480,00 	€ 	33.480 401 

2021 	stuk 	 8 I C 	 1512,00 	€ 	12.096 201  
veld 	 , C 	 3.920,00 • € 	 30 

2021 	sproeiers 	 1 , 6 	15.680,00 • € 	15.680 . 	30 
  stuk 	 16.800,00 I € 15 

2021/ 2036 	stuk 	 2 , € 	 1.834,00 	€ 3.668 15 
2021 	stuk 	 4 . € 	 86,00 : € 	 344 

stuk 	 E 	 4_091,00 	6 30.  

m 	 € 	 62,50 	€ 
m 	 € 	 34,00 	€ 

2021 	m 	 350 	 62,35 	€ 21.823 

2036 m 	 53 ' € 	 45,00 : € 2.385 15 
m 	 , € 	 121,50. c 301 

2036 	m2 	 43 , 6 	 11,50 	€ 495 	151 
2021 	m2 	 280 , € 	 58,50 	€ 16.380 	40' 

m2 	 € 	 64,00 • € • 
m2 	 : € 	 11,50 	€ 15I 

m2 	 . € 	 39,00 	€ 30' 
stuk 	 240,90 	€ 
stuk 	 1 € 	 458,00 	E 
stuk 	 vereniging 20 ,  
stuk 	 ! vereniging 15, 

onder leunhekwerk 

onder leunhekwerk 

 

111111721121111211:
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Kosten per eenheld' 
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Investeringsovewicht per sportperk 	 1Sportpark Brasserskade 
prijspeil 2016 

Planning ' Eenheld 	Hoeveel- held Kosten per eenheld ;Keeton toted! 	lefechr. . 	20171 	2018. 	201 

leer 2017 Urn 2034 

Element 	 iBijzonderheden/ omschrVing 

• • 

Veldrenovalie 	
topleagrenovatiek0nstgfes 
construcfierenovetie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse II 8 mesien/ 12 

Veldverlichling 	ermeturen vervengen 
armaturen vervengen 
voetbeldoelen P-model vervengen 
hoekvleggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervengen 
terre1nefrestering 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering renoveren 
veldefrestering vervengen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldefrestering vervengen dsmel met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvengers 4 m. renoveren 
bellenvengers 5 m. renoveren 
ballenvengers 4 m. hoog vervengen 
bellenvangers 5 m. hoog vervengen 
betenplesaverherding herstreten 

Gesloten verherding 	betonpleet verherding vernieuwen 

asfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstra/en 

Verherdingen 	vervengen elementenverherding 
kolken vervengen/ opnieuw stellen 
vullnisbakken vervengen 

Overige inrichting 	parkbenken vervengen 
Vlaggenmasten 

Veldinrichling 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

MIP 

50 van 33 

2020/ 2032 I m2 8.1 32,00 	€ 261.440 1 281490.  281900; 

2044 m2 42,00 	€ 38 

2044 stuk 1 	€ 40.200,00 	€ 40.200 36 

2020 stuk 12 	€ 1.512,00 	€ 18.144  18,  18109 
2020/ 2032 stuk 2 	€ , 1.834,00 	€ 3.668 3608 
2020/ 2032 stuk 4 I € 86,00 	€ 344 1 399 

2020 stuk 2 	€ 4.091,00 	€ 8.182 24 :  8182 

62,50 	€ 
2032 300 	€ 34,00 	€ 10.200 12 

34,00 	€ 

2020 300 	€ 62,35 	€ 18.705 24 18705 

m 62,35 	€ - 24 

IT 6 42,00 	€ . - 12 
2032 m 60 	€ 45,00 	€ 2.700 12 

m 116,00 	€ 24 
2020 m 60 	€ 121,50 	E 7.290 24 7200 
2032 m2 288 	€ 11,50 	€ 3.312  12 

the vervengen 
betontegels 2020 m2 288 	€ 58,50 	6 16.848 36 10898 

m2 64,00 	€ 
m2 11,50 12 
m2 39,00 	€ 24 
stuk 240,00 	€ 
stuk 458,00 	6 12 
stuk vmenigMg 24 
stuk vmenigMg 12 



prfs7eil 2016 

Element 

Veldrenovelie 
2024 
	

rn2 
2039 
	

m2 

2039 
	

stuk 

2024 	sick 
2024 	veld 
2039 	sproeiers 

stuk 
2024/2039 	sluk 
2024/2039 	stuk 

2039 

2039 

2024 

2039 

2024 

stuk 

rn 

m2 

m2 

m2 
m2 
m2 

sluk 
stuk 
stuk 
stuk 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
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nvesteringsoverzicht per sportpark 

 

Sportpark Brassarskade 

 

  

I 
Keeton pereenheld 	Keeton totael 	'slosh,. 	20171 	2018 	2o19 	2020 	2621! 	20221 20231 	2020 	2026 	2020 	20271 2028 	2.020' 	" 30' 2031 	20821 2033 2038 OpmerkIngen iBlizonderheden/ omschrliving 

	
Planning 	Eenheld 
	

Howell!,  held 

. 	. 	. 
tepteggrenovatie gras 
constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse II 6 rnaslerV 12 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen vervengen 

Beregening (rokoning 	werkzaernheden bij toplaegrenovatie 
wordt gonoutlon mot aanlog 1 eidingen met sproeiers 
laorogoning) 	 pomp+ autorneet vervangen 

voetbaldoelen P.model vervangen 

Veldinrichfing 	
hoekvleggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 

.vervengen 
terreinefrestering 
veldafrestering renoveren 

Hekwerken 	
veldefrastering vervangen demet met 

leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvengers 5 rn. renoveren.  
ballenvangers 5 m. hoop vervangen 

betonplealverharding herstraten 

Geslolen verharding 	betonpleet verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Varhardingen 	 vervangen elementenverherding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 

vuilniebekken vervengen 
Overige inrichting 	parkbanken vervengen 

Vieggenmesten 

8.250 ! € 4,05 	€ 33413 15 33413!  

8.250 	€ 7,65 	€ 63.113 30 

1 	€ 13.960,00 	€ 13.960 40 

12 	€ 1.512,00 	€ 18.144 20 18144 

1 	€ 3.920,00 	€ 3.920 30.  3920, 

1 	€ 15.680,00 	€ 15.680 30. 

€ 16.800,00 	€ 15- 

2 	€ 1.834,00 	€ 3.668 15 3888 

4 € 86,00 	€ 344 1 3414 

2 	€ 4.091,00 	€ 8.182 30 

62,50 	€ 20 

60 	€ 34,00 	€ 2.040 15 

300 	€ 62,35 	€ 18.705 30 18705 

€ 45,00 	€ - 15 

€ 121,50 	€ - 30 

49 • € 11,50 	€ 564 15 
order 

240. € 58.50 	€ 14.040 40 14040 
teunafrastering 

€ 64,00 	€ 
' € 11,50 	€ 15 

€ 39,00 	€ 30' 

€ 240,00 	€ 
€ 458.00 	€ 15 

vereniging 20. 

vereniging 15' 



Investenng1s6overzicht pepilpark 
pdis 

ii 2 
 

flalgonderhedOn/ omschrljvIng 

jeer 

Eenhold 	Hoerol- held 1 .K7tion par aenheld 	KOEden totaal 	isfschr. 

Sportpark Bresserskede 2017 Vm 2034 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 
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toplaagrenovatie kunsfgras 

construotierenovatie kgr, incl. drainage 
wedslrijd verlichting klasse II 8 mesten/ 20 
armaturen vervangen 
ermaturen vervangen 
voetbaldoelen P-model vervangen 
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinafrastering 

veldafrastering renoveren 
veldefrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvengers 5 m, renoveren 
ballenvangers 5 m, renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 

asfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstreten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	perkbanken vervangen 
Vlaggenme!ten 

2020/2032 m2 9.860 ' € 32,00 	€ 315.520 315520 316520' 

m2 42,00 	€ 38 

2020 stuk 54.720,00 	€ 54.720 36 54720 54720 

2040 stuk 20 	€ 1.512,00 	€ 30.240 1E1 

2020/ 2032 stuk 2 	€ 1.834.00 	€ 3.668 12  3088.  3888 

2020/ 2032 stuk 4 € 86,00 	€ 344 344 344 

2020 stuk 2 	€ 4.091,00 	€ 9.182 24 8182 

62,50 	€ 24 

39,00 	€ 12  

2020 400 	€ 62,35 	€ 24.940 24 24940 

45,00 	€ 

45.00 	€ 
121,50 	€ 

2032 m2 320 	€ 11,50 	€ 3.680 12 36601 

opsluiting onder 
2020 m2 320 	€ 58.50 	€ 18.720 36 18720 

veldefrastering 

m2 64,00 	€ 
m2 11,50 	€ 12 
m2 39.00 	E 24 

stuk 240,00 	€ 
stuk 458,00 	€ 12 

eh* vereniging 24 

Mirk vereniging 12' 

Veldrenovatie 

Veldverlichting 

Veldinrichting 

Hekwerken 



Sportpark Pau melon 2017 1/m 2034 nyesteringsover icht der spor1park 
Ismail 2016 

Oprnerkingen lament BiJzonderhaden/ omachrlivIng 	 Planning 	Eanhatd 
'1 

2018 	' 2019, 	20201 	20211 H 171-  Keaton per °annelid 	Koaten totaal 
-he 

TOTAAL IN= 
. „ , 	. .....___.. 
- 	- 
Veldrenovatia 	

toplaagrenovatie kunstares 
,constructierenevatie kgr. incl. drainege 
wedstrijd verlichting klesse 11 6 master,/ 12 

Veldverlichting 	, armaturen yeryangen 
armaturen veryangen 
yoetbaldoelen P-model yervangen 

Veldinrichting 	
.hoekvlaggen veryangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

:terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	
.leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvangers 4 m. reneyeren 
ballenvangers 5 m. reneyeren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m.hoop vervangen 
betenplaalyerharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaet verharding vernieuwen 
asfallyerharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herskaten 

Verhardingen 	vervangenelementenyerharding 
kolken vervangen/qpnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichling 	1parkbanken vervangen 
lyjeggenmasten 

2026/ 2038 	m2 
2050 	m2 

2026 	sluk 

stuk 
2026/ 2038 
	

stuk 
2026/ 2038 
	

stuk 

2038 
	

stuk 

2026 

2038 
	

rn 

2026 

2038 
2026/ 2038 
	

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 

Ibv vervangen betonteciels 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 

B•A•S• • • 
err 
Nuroirryrlyien 

Verhardingen 1 	Elemenlyerharding renoveren 
Verhardingen 2 	Elementverherding renoveren 
Verhardingen 3 	Elementverharding renoveren 
Verhardingen 4 	Elementverharding vervangen 
Verhardingen 5 	Elementverharding renoveren 
Verhardingen 6 	Statribume vervangen 
Verhardingen 7 	Elementverharding renoveren 
Verhardingen 8 	ElemenLyerharding renoveren 
Poorten 1 	 Poort renoyeren 
Poorten 2 	 Poort renoveren 
Poorten 3 	 Roca renoveren 
Poorten 4 	 Poort renoveren 
Poorten 5 	 Poort renoyeren 
Terreinafrastering 1 	Terreinafrastering renoveren 
Terreinafrastering 2 	Terreinalrastering renoveren 
Terreinafrestering 3 	Terreinafrastering renoveren 
Terreinalrastering 4 	Terreinafrastering renoveren 
Terreinafrastering 5 	Terreinafrestering verwijderen 
Terreinafrastering 6 	Terreinafrastering renoveren 
Boman 1 	 Boman vervangen 
Watergang 1 	Watergang baggeren 
Beregening 1 	Pomp en automaat veryangen 

2026 
	

m2 	209 
2026 
	

m2 	1516 
2026 
	

m2 	701 
2026 
	

m2 	839 
2026 
	

m2 	362 
2026 
	

m2 	84 
2026 
	

m2 	6 5 
2026 
	

m2 	1 3 
2026 
2026 
	

sl 
2021 
	

st 
2021 
	

sl 
2026 
	

sl 
2021 
	

• 	 25 
2021 
	

2 0 
2031 
	

1 0 
2021 
2017 
2021 
	

5 
2017 
	

st 
2020 
	

m2 
	a 5 

2031 
	

st 

	

7.776 € 
	

32,00 € 
• 42,00 € 

	

1 € 	 41.320,00 € 

1.512,00 € 

	

2 € 	 1.834,00 € 

	

4 € 	 86,00 € 

	

2 € 	 4.091,00 € 

• 62,50 € 

	

280 € 	 34,00 € 

280 	 62,35 € 

42,00 € 

	

80 € 	 45,00 € 
€ 116,00 € 

	

80 € 	 121,50 € 

	

288 € 	 11,50 € 
• 58,50 € 
• 64,00 € 

11,50 € 
39,00 € 

240,00 € 
458,00 € 

yerenigMg 
vereniging 

2.403,50 : 
17.434,00 

8.061.50 
32.721.00 
14.1113.00 

5.040,00 
7.532,50 
1.644,50 

500,00 
500,00 
500.00 500 
500,00 500 
500,00 
850,00 850 

8.160,00 81130 
9_080,00 

493,00 
75,00 /5 

1.190,00 1190 
780,00 780 

13.685,00 13085 
16.240,00 

855 0 13685 11693 

248.832 12 
361 

41.320 36 

3.668 12 
344 

8.1132 24, 

9.520 

17.458 

12 

	

3.600 	12:  24 . 

	

9.720 	24 

	

3.312 	12 
36 

12 
241 

12 
24 
12 

2404 
17439 
8002 

32721 
19118 
5040 
/533 
1645 

500 
500 

.0 

4080 

10240,  

11,50 
11,50 
11,50 
39.00 
39.00 
60,00 
11,50 
11,50 

500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 

34,00 
34,00 
34,00 
34,00 
15,00 
34,00 

390,00 
17,00 

16.240,00 

01 	 0 	80455 	0 	0 

248832 

41320 

3888 
344 

Oj 31o„, 
TOTAAL 

ittibiailr talsmastioot avAlp 
eldrenoyatie 	

itopIllegrenoyafie gras 	 m2 
[constructierenoyalie incl. drainage 	 2022 	I 	m2 
1wedstrijd verlichting klesse 111 6 master/ 6 

2037 	stuk 
Veldverlichling 	1armaturen vervangen 

[armaturen yervangen 	 stuk 

Beregening (rokening 	iwerkzaamheden bij teplaagrenovatie 	 veld 
word( gohouden met aanleg leidingen metspeseiers 	 sproeiers 
bereeon 	 1por_np+ automaat yervangep 	 stuk I  

voetbaldoelen P-model vervangen 	2022/ 2037 	stuk 

Veldinrichting 
makvleggen ver engen 	2022 	stuk  

dug-outs 4 meter 4 nun polycarb. stuk 
veryangen 
terreinafrastering 	 rn 
veldafrasterjog renoveren 	 2022 

1veldafrastering yervangen dsrnat met 
Hekwerken 	 2037 

,leunbuis 1115 m hoog 
ballenvangere 5 m. reneyeren 
ballenvenoers 5 m. hoog veryanoen 

4 

	

405 .€ 	 - 1 	15 

	

9.42. € 	 34,00 1 € 	254.660 1 	30 

	

1 1 e 	27.320,00 , € 	27.320 1 	40 

	

E 	 1.51/„1_30 1 € 	 - 	20 

	

3.92060 1 € 	 - ! 	30 
15.680,00 1  
16.800_,00 I € 

	

1.834,00 1 € 	3. 

	

86,00 1 € 	 3 

4.091,00 1 € 

40 € 

	

62,50
:0  € 	

30 

	

5.474 : 	15 3  

	

161 , € 	 62.35 1 € 	10.038 11 	30 

2022 	 80 ; € 	 45,00 1  € 	3.600 : 	15 
2037 

 

	

801€ 	 121,50 : € 	9.720 : 	301 

13 van 33 



Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
	

B•S••• 
MIP 

Investerin•soverzicht • zr s•ort•ark S•ort•erk Peuwmolen 

 

	

.721211r230 .1rinein= 	 11111.1M 	 1111. 

111111111111110.11 

Kasten totem] 	lafschr. 	2017 	2018 	2019 	20201 	20211 	20221 	2023 	20241 	20261  . 2026 2027 2028 2020 20301 2031 

   

      

Element 	 BiJzonderheden/ omachrljelng 
Hoeveel- 

Planning J Eenheld 	 'Costal, 	h id 
held 	 per a'n  

2032 2033' 2034 Opmorkingon 

      

betopektetverhardieg herstreten 	 2022/2032 	m2 	 195 € 	 11,50 € 	2.243 	 2243. 

Gesloten vorharding ,betonplaet verherding verraeuwen 	 m2 	 € 	 58,50 € 
asfaltverharding renoverenNervangen 	 m2 	 € 	 64,00 , € 
elementenverharding herstraten 	 tr2 	€ 	 11,50 € 

Verhardingen 	vervengen elementanverharding 	 m2 	 € 	 39,00  € 	 30.  
kolken vervangen/ opnieuw stellen 	 stuk 	€ 	 240,00 € 
vuilnisbekken vervangen 	 stult 	€ 	 458,00 € 

2105  Overige inrichting 	parkbenken vervangen 	 stuk 	vereraging 
Vlaggenmasten 	 stuk 	 . verethiging 	 151 

tbv verven• en betonte•els 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL 0'., 
	

269980. 01 	0 
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len wiz . portperk Pauwmolen Invesieringsoveracht per sportperk 
ri's oil 2016 

IC°°°'n  Pr' rrenheld  

2017 Vrn 2034 

MEM 
Bikonderhedertl,omichribilne • 

topleagrenovatie gras 
constructierenovehe incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 2 maslen/ 2 

Veldverlichling 	ermeturen vervangen 
ermaturen vervengen 

Beregening 00koning 	werkzaemheden bij toplaegrenovalie 
wordi gohoudan mot caning leidingen met sproeiers 

pomp-,  eulomael vervangen 
vootbeldoelen P-model vervangen 

Veld inrichting 	hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervangen 
lerreinefrestering 
veldefrastering renoveren 

Hekwerken 	
veldafrastering vervangen dsmal met 
leunbuis  1,15 m hoog 
ballenvengers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. !wog vervangen 
betonplaatverharding herstrelen 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 
esfeltverharding renoverenNervangen 
elementenverharding herstreten 

Verhardingen 	vervengen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vleggenmasten 

2022 m2 2 100 	€ 4,05 	€ 8.505 15 0505 
2037 m2 2.100 	€ 7,65 	6 16.065 30 

2037 s/uk 1 	€ 13.960.00 	€ 13.960 40 

2022 stuk 2 E 1.512,00 	€ 3.024 20 0024 
veld € 3.920,00 	€ 30 

sproeiers € 15,580,00 	€ 30 
stuk € 16.800,00 	€ 15 
stuk € 1.839,00 	€ 15 
stuk € 86,00 	€ 1 

stuk € 4.091,00 	€ 30 

m € 62,50 	€ 20 
2037 m 65 	€ 34,00 	€ 2.210 15 

m € 62,35 	€ 30 

2037 m 65 	€ 45,00 	€ 2.925 15 
m € 121.50 	€ 30 

2037 m2 104 	€ 11,50 	€ 1.196 15 
m2 € 58,50 	€ 40 
m2 € 64,00 	€ 
m2 € 11,50 	€ 15 
m2 € 39,00 	€ 30 

stuk € 240,00 	€ 
stuk € 958,00 	€ 15 
stuk vereniging 20 
stuk vereniging 15 

yeldrenovalie 

teplaiagrenove s3 gr. Veldrenovalie 
constructierenovelie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse 116 masten/ 12 

Veldverlichting 	armeturen vervengen 
ermaturen verven_gen 

Beregening yawning 	werkzeamheden bij toplaegrenovatie 
.oral galloudon mol aanlog leidingen met sproeiers 
laoropanino) 	 pomp+ aytomaet vervengen 

voelbeldoelen P-model vervangen 
hoekvleggen vervangen 

Hekwerken 
bellenvengers 4 m. henoveren 
batlenvengers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
bellenvengers 5 rp. hoog vervangen 
betonpleetverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding yernieuwen 
esfaltverharding renoveren/vervengen 
elernentenverherding herstreten 

Verhardingen 	vervangen elementenverharding 
kcaken vervengen/opnieutv stollen 
vuilnisbakIten vervengen 

Overige inrichting 	parkbenken vervangen 
Vlaggenmesten 

Veldinrichting dug-outs 4 molar 4 mm polycerb. 
yervangen 
terreinafrestering 
veldefrestering renoveren 
veldafreslering vervangen dsmat met 
leunbuis 1.15 m hoog 

B•AS••• 
-.4.1.11111111p Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

MIP 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIll..111.111/1.11111111.11111.0111. 
. 	i . . . 

314931 

al 	115251 	Oi 	 0 	0 	0 

. 
m2 7.776 	€ 4,05 	€ 31,493 15' 

2032 m2 7,776 	€ 7.65 	€ 59.486 30i 

stuk € - 	€ - 90 . 
stuk 

. 
€ 1.512,00 	€ - 20' 

2017 veld 1 	€ 3.920,00 	€ 3.920 30 
2032 sproeiers 1 	€ 15.680,00 	€ 15.680 30. 

stuk € 16.800.00 	€ 15: 
2017/ 2032 stuk 2 	€ 1_834,00 	€ 3.668 15' 
2017/ 2032 stuk 4 	€ 86,00 	€ 344 1 

2017 ski!, 2 	€ 4.091,00 	€ 8.182 30. 

m 62,50 	€ 
2032 m 160 • € 34,00 	€ • 5.490 15. 

2017 m 160 	€ 62,35 	€ 9.976 30. 

2032 rn 60 	€ 42,00 	€ 2.520 15E 
2017 m 60 	€ 116,00 	€ 6.960 30: 
2032 to 140 	€ 45.00 	€ 6.300 15: 
2017 m 140 	€ 121,50 	€ 17.010 30 
2032 m2 288 	€ 11,50 	€ 3.312 15: 
2017 m2 288 	€ 58,50 	€ 16.848 40' 

m2 € 64,00 	€ 
m2 € 11,50 	€ - 15 
m2 € 39,00 	€ 30 
stuk 6 240,00 	€ 
stuk € 458,00 	€ 15.  
siuk vereniging 20, 
stuk vereniging 15 

3080 
165130. 

NM.  3600 
344. 300' 

0182 

5440 

6900.  

17010.  
3312. 

16848.  onder efrestering 
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Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

MIP 

Inyesteringsoverzichl per 	ponpark Sportperk Riesland jaar.  2017 Um 2034 
prkspea 2016 

. 
I I 

' 	. 	 . 	. 
eipent 	 I BlJzoiiderheckinl om:s8hrifying: 	• ....   r,  : PlegnnInty ..Eanne.101.  .:.,,,,d!. 	,• • ! .i.nitiiii„ • 1 	.,13., en .., 	, 	, 	: . . 	... 	- 2023 	. 2024 	-2020 	2o20 	2022 IEIIIMIIEIIII:Mlg:11: Opma rkingan 

, 	. 
• 

Verherdingen 1 	Asfallverharding vervangen 2026 m2 2.475 € 	6490 € 158.400 150300 

Verhardingen 2 	Elementenverharding vervangen 2026 rn 80 € 	25,00 € 2.000 2000 

Verhardingen 3 	Asfaltverharding vervangen 2026 m2 790 € 	64.00 € 50.560 50560 

Verhardingen 4 	Elementenverherding renoveren 2026 m2 165 € 	11,50 € 1.096 1800 
Verhardingen 5 	Elementenverharding renoveren 2026 rn2 375 € 	11,50 € 4.313 4313 

Verherdingen 6 	Elementenverharding renoveren 2026 rn2 42 € 	11,50 € 483 483 

Verhardingen 7 	Elementenverherding renoveren 2026 m2 310 € 	11.50 € 3.565 3565 
Verherdingen Et 	Elementenverharding renoveren 2026 rn2 155 € 	11,50 6 1.783 1783 
Verhardingen 9 	Elementenverharding renoveren 2026 m2 235 € 	11,50 € 2.703 2703. 
Verhardingen 10 	Asfellverherding vervangen 2026 m2 163 € 	6400 € 10.432 10432 
Verhardingen 12 	Elementenverharding renoveren 2026 m2 182 € 	11,50 € 2.093 2093 
Verherdingen 13 	Elernentenverharding vervangen 2026 m2 212 € 	25,00 € 5.300 5300 
Verhardingen 14 	Elemeraenverherding renoveren 2026 rn2 213 € 	11,50 € 2.450 2450 
Verhardingen 15 	Elementenverharding renoveren 2026 rn2 450 € 	11,50 € 5.175 5175 
Verhardingen 16 	Elementenverherding vervengen 2026 rn2 3 € 	25,00 € 75 75 
Terreinalrestering 1 	Terreinefrastering vervangen 2026 m 10 € 	62,50 € 625 625 
Terreinafrestering 2 	Terreinafrastering vervangen 2026 m 10 € 	62,50 € 625 625 
Terreinefrestering 3 	Terreinefrastering vervangen 2026 m 10 € 	62,50 € 625 625 
Terreinefrasterinail 	Terreinefrastering vervangen 2026 m 10 € 	62,50 € 625 625 
Terreinefrestering 5 	Terreinafrestering renoveren 2026 m 25 € 	34,00 € 850 850 
Terreinefrestering 6 	Terreinefrestering verwijderen 2017 m 15 € 	15.00 € 225 225 
Poorten 1 	 Poorl vervangen 2026 stuk 1 € 	4.500,00 € 4.500 4500 
Poorten 2 	 Poor! ververigen 2026 stuk 1 € 	4.500,00 € 4_500 4500. 
Poorten 3 	 Poor! vervangen 2026 stuk 1 € 	4.500,00 € 4.500 4500 
Poorten 4 	 Poort vervangen 2026 stuk 1 € 	4.500,00 € 4.500 4500 
Poorten 5 	 Poort renoveren 2026 stuk 1 € 	50000 € 500 	 
Poorten 6 	 Poort renoveren 2026 stuk 1 € 	500,00 € 500 SOD 
Poorten 7 	 Poort verwijderen 2017 stuk 1 € 	500,00 € 500 500 
Restgrts / gAzon 	Gras renoveren 2026 m2 4.800 E 	4,05 € 19.440 19400 
Restgragazon 	Gras renoveren 2026 m2 120 € 	4,05 € 486 486  
Restgres Lgon 	Gras renoveren 2026 m2 150 € 	4,05 € 608 608 

Haag 1 	 vervangen1-Ittsk  2026 or 80 € 	35,00 € 2.800 
Sierplantsoen 3 	Sierplantsoen renoveren 2026 m2 10 € 	35,00 € 350 350 
Bornen1 	 Boman vervangen 2026 stuk 1 € 	390.00 € 390 300 
Boman 2 	 Boman vervangen 2026 stuk 5 € 	390,00 € 1950 1050 
VV6164g419 1 	 Baggeren 2026 m2 4.040 € 	17,00 € 68.680 68680 
Wateron_g 2 	 Beggeren 2026 m2 2.160 € 	1700 € 36.720 36720 
Inrichtingsmaterialen 20 2017 stuk 1 € 16.24000 € 16.240 16200 

€ 

En11111111110111111.11.1111111111.11111111111.11. 
' • 

IIIIIIIIMIMZIMMMIIEIIIMCIIMEIIIIINICIIIIIIINIIIMMIIMIIICEMIIIIIIIIEMIICIIIMMIIEIIIIIIPIIIMIIIIIIIIIRIIIIIIF . 	. „ . 
:toplaagrenovatie gras Veldrenoyake 2017 182 19450 ' € 	4,05  € 74.723 15 	70723 

 
. 

constructierenovatie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse III 10 masten/ 

2032 m2 18.450 € 	7,65 € 141.143 30 	 141143' 

40 	 36840 Veldverlichting 	 12 armaturen vervangen 
2032 stuk 1 € 36.840,00 € 36.840 

arrnaturen vervangon 2017 stuk 12 € 	1.512,00  € 18.144 20 	16144 
Beregening 9,9,699 eordl 	werkzeemheden bij toplaagrenovatie 2017 veld 1 € 	3.920,00 € 3.920 30 	3020,  • 
pahouclon mot aanlog 	leidingen met sproeiers 
borogonmg) 	 pomp+ automaat vervangen 

2032 sproeiers 
stuk 

1 ; € 	15.600,00 
€ 	16.800,00 

 € 
€ 

15.650 30 	 954680, 
15 

Rugbypelen 2032 stuk 3 € 	1.834,00 € 5.502 15 	 5502, 
Veldinrichting 	 hoekvlaggen vervangen 

dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
2017/ 2032  stuk 6 € 	56,00 , € 516 1 	510 	 516 .  

30 	 8182. vervangen 2032 stuk 2 € 	4.091,00 € 6.182 

terreinefrestering 01 € 	62,50 € - 20 
veldefrastering renoveren 
veldafrestering vervangen dstrat met 

m € 	34,00 € - 15 

30 	 8447 
Hekwerken 	 leunbuis 1,15 m hong 

ballenvangers 4 m. renoveren 

2032 m 

m 

135 € 	62,35 

€ 	42,00 

E 

€ 

8.417 

- 15 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen rn 116,00 € - 30 
ballenvangers 5rn. r enoveren m 45,00  € - 15 • , 
ballenvangers 5 or hoog vervangen 
betonpleetvorhe7ding her0traten 

2032 m 
m2 

130 € 	121,50 
. € 	11,50 

 € 
 € 

15.795 30 	 16796, 
15  

Gesloten verharding 	betonplaat verherding vernieuwen 2032 m2 212 ' € 	5E1,50 € 12.402 40 	 12902 	: order drastering_ 
asfallverharding renoveren/vervangen m2 ' E 	64,00 : € 
elementenverharding herstraten m2 € 	11,50 € 15 .  

Verherdingen 	 vervengen elementenverharding m2  € 	39,00. € 30 
kolken vervangen/ opnieuw stollen stuk € 	240,00 € 
vuilnisbakken vervangen stuk  € 	458,00 € 15 

Overige innchting 	parkbanken vervengen stuk : vereniging 20 
:Vle 	enmasten 

TOTAAL 

stuk ' vereni•in• 15 
, 

! 	973031 	 01 	 a l 	 01 	 01I 	244077 	of 	o f  
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I 	F 	11 1 

11112CICICIEMOMICIO 

      

      

 

2032 . 	2033 

 

Opmerkingen 

 

    

      

toplaragrenovatie kunstgras 
constructierenovatie kgr incl. drainage 
wedstrild verlichting klasse vervangen 
armaturen vervangen 
korfpalen met korven 

VelchnrchUng 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb 
vervangen 
lerreinafraste ring 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering renoveren 
veldafreste ring vervangen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
belonplaatverherding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 
asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

VerhardIngen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige Inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

Veldrenovalia 	
constructierenovatie kgr. incl. drainage 
lopleagrenovatie kunstgras 

wedstrijd verlichting klasse 111 4 masters/ 4 
armaturen vervangen Veldverlichting 
armaturen vervangen 
lennisstandeards 
hoekvlaggen vervangen 

Veldinrichting 	
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 

.vervangen 
terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 
veldefrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmet met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen dsmet met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
bellenvengers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m, hoog vervangen 
betonplagtverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding hershaten 

Verherdingen 	 vervengen elementenverharding 
kolken vervangerd opnieuw stellen 
vuilniebakken vervangen 

Overige inheriting 	parkbanken vervangen 
,Vlaggenmesten 

TOTAAL  

al•,283,4‘1.113 	igcnn.kantigiltagnial 
i topleagrenovetie kunstgres 
iconstructierenovelie kgr. incl. dreineg_e 
iwedstrijd verlichting Masse vervangen 
i ermeturen vervengen 
lkorfpglep met korven 
ihoekvlsggen vervengen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 

Iverve neon 

32,00 	€ 12 
2 176 42,00 	€ 91.392 36 91392 

1 20.08000 20.080 36 20080 

2 

	

1.512,00 	€ 

	

650,00 	€ 1 300 
18 
12 1300 

86,00 	€ 1 

2 	€ 	409100 	€ 8.182 24 0102 

€ 	62,50 	€ - 24 
6 	34,00 	€ - 12 
€ 	34,00 	€ - 12 

134 	€ 	62,35 	€ 8.355 24 8365 

€ 	62,35 	€ 24 

€ 	42,00 	€ 12 
€ 	45.00 	€ 12 

116,00 	€ 24 
€ 	121.50 	€ 
€ 	11,50 	€ 

24 
12 

108 	€ 	58.50 	€ 6.318 36 6318 

€ 	64.00 	€ 
€ 	11,50 	€ 12 
€ 	39.00 	€ 24 
€ 	240.00 	€ 
€ 	458.00 	€ 
veremgIng 

12 
24 

verenigng 12 

2.450 	€ 	32,00 78.400 12 78400 

€ 	42,00 36 

1 	€ 20.080,00 20.080 36 20080 

€ 	1.512,00 18 
1.850,00 12 

6 	86,00 1 

6 	4.091,00 24 

C 	62,50 , 24 
€ 	34,00 12 
€ 	34,00 12,  

43 	€ 	62,35 	€ 2.650 24 

€ 	62,35 	€ 24 

€ 	42,00 	6 12 
6 	45,00 	€ 12 

 € 	116,00 	6 24 
€ 	121,50 	€ 24 
€ 	11,50 	€ 12 

tbv vervangen 
51 	6 	58,50 	€ 2.984 36 2984 !belentegels 

€ 	64,00 	€ 
11,50 	€ 12 

€ 	39,00 24 
240,00 
458,00 	C 12 

vereniging 24 
vereniging 12 

01 911  0 0 108113 0 0 

€ 	32,00 1 € 21  
2.176 € 	42,00 1 € 91.312. 	. 01392 

1 € 20.080,00 I € 20.080  moan 

2 
€ 	1.51200 1€ 
€ 	650,00 i € 1.300 121 1300 

€ 	66,00 I e.  
- 

I 
2 	€ 	4.091,00 i € 13.182 	: 241 0102 

NIET BEOORDEELD 
m2 

2026 	m2 
2026 	stuk 

stuk 
2026 	stuk 

stuk 

2026 	stuk 

m 
m 
m 

2026 	m 

m2 
2026 	m2 

m2 
m2 
m2 
stuk 
sink 
stuk 
stuk 

2026 
	

m2 
m2 

2026 
	

stuk 

stuk 
stuk 
stuk 

stuk 

m 

2026 	m 

m 

m 
m 
m 
m 
m2 

2026 	m2 

m2 
m2 
m2 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 

NIET BEOORDEELD 
m2 

2026 	m2 
2026 	stuk 

stuk 
2026 	stuk 

stuk 

2026 	stuk 

Veldrenovalie 

Veldverlichting 

Veldrenovetie 

Veldverlichling 

Veld inrichting 

 

ISportpark Ehesland 

 

r 12017 Pm (034 

 

   

• ••.';'• 
Biliondernegoal tansy-hi-Wing,  • . • 

nvesteragsoverzicht 	Fortpark 
prifspeil 2016 

Heaves!. Keaton-labial Kasten per 
Gan Id Planning 	Penland 2017 	2018 

Feld 
afsahr. 2020 ,  

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

	 B-166-• • 
MIP 
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Oprnerkingen 

6318 

8355 

6318 

0 

81392,  
20080 

1300 

6182 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
	

13766. • • 
MIP 

Investenngsoverzcht per sporlpark 
phisped 2016 

,k;„,  

Besland 

Kinstoqiser 
eenh9111 

62.50 
€ 	34,00 

€ 
€ 

24 

or € 	34,00 € 12 

2026 m 134 	€ 	62.35 C 8.355 24 

rn € 	62.35 € 24 

42.00 € 12 
€ 	45,00 € 12 

116,00 € 29 
121.50 € 29 

m2 11,50 € 12 

2026 m2 108 	€ 	58,50 € 6.318 36 
m2 54,00 € 
m2 11,50 € 12 

m2 39,00 € 24 

stuk 240,00 € 
stuk 958,00 € 12 

stuk vereniging 
stuk vereniging 2; 

NIET BEOORDEELO 
m2 32,00 € 12 

2026 m2 2.176 	42,00 91.392 36 

2026 stuk 1 	€ 20.080,00 € 20.060 36 

stuk 1.512,00 € 18 
2026 stuk 2 	650.00 € 1.300 12.  

stuk 86,00 € 1 

2026 stuk 2 	€ 	4091,00 8.162 29 

rn 62,50 € 

In 34,00 € 24  12 

39,00 C 12 

2026 In 134 	€ 	62,35 € 8,355 24 

m € 	62,35 € 24 

€ 	42,00 € 12 
€ 	95,00 € 12 
€ 	116,00 € 

rn € 	121,50 € 
2214 

m2 € 	11,50 5 12 

2026 112 108 	€ 	58,50 € 6.318 36 
m2 € 	64,00 C 
m2 € 	11,50 C 12 

m2 € 	39,00 € 24 

stuk € 	240,00 € 
stuk • € 	458,00 € 12 

stuk veraBBVng 24 

stuk ,vereniging 12 

terreinafrastering 
veldafrasteung renoveren 
veldafrastering renoveren 
veldefrestering vervengen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 

ballenvangers 4 m renoveren 
ballenvangers 5 m renoveren 
ballenvangers 4 m. nosy vervangen 

ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernouwen 
asfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardngen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige Inhchting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

• 	_ 	. . . _ 
topleggrenovatie kupstgras 

Veldrenovabe 
,constructierenoyabe kgr.incl. greipege 

Veldverlichting 	
wedstrijd verlichting klasse vervangen 

kmaturen vervangen 
orfpeten met koryen 

Veldinrichting 	
hoeknaggen vervangen 
dugouts 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinelrastering 
yeldafrastering ref-Iowan 
veldafrastering renoveren 
veldefrestering vervangen dsmal met 
leunbuis 1,15 in hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen dsmat met 

leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 

ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
belonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	belonplast verharding vernieywen 
astaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverherding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 

kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige nrichting 	parkbanken vervangen 

Vlaggenmasten 

Keaton totaal 
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In esteri •sover ich er 	rk 
	 or) ark Biesland 

	
ear: 20 7 Urn 2034 

prijsreil 2016 

    

Planning 
	Eenhaid Hear eel- 

l  
 Keeton per !Kasten 808e01 	lafachr, 	20171 	2016 	2010 	20201 	2021 	2022 	2023 	

' 
 20241 	2026, 	20201 	2027i 	2028, 	2020, 	2030; 	2031, 	2032 1 	2033, 	2034 

held 	eenheld 	 I 	 I 
Opmorkingen Element 

 

,Bijzonderhedeni omsehrljving 

 

     

,kaplaeglehovelie gap 
,constrycberenovelie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse III 2 chasten/ 2 

Veldverlichting 	 errneturen vervangen 
arrnaturen vervangen 

Beregening (rokoning %wait weckzaarnheden bij toplaegrenovetie 
gonoudon mot aanlog 	leidingen met sproeiers 
borogonng) 	 pomp+ eutomeet vervangen 

Rugbypalen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervangen 
terreinafrastering 
velderrestering renoveren 
veldefrestering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	 leunbuis, 1,15 m hoog 
bellenvanger0 4 m. renoveren 
bellenvengers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
betonpleetverherding herstreten 

Gesloten verharding 	betonplaat verherding vernieuwen 
a0fallyerherding renoveren/vervengen 
elementenyerharding herstraten 

Verhardingen 	 yervengep elempatenyarharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbekken vervangen 
perkbanken verve ngen 
Vieggenmesten 

TOTAAL 

4.720. € 	4,05 € 	19.116 	15 	19330.  
4720 € 	7,65 € 	36.108 	30 

	

1 € 13.960,00 € 	13.960 	40 

	

€ 1.512,00 € 	 20 

	

€ 3.920,00 € 	 30 

	

€ 15.680,00 € 	 30.  

	

€ 16.800,00 € 	 15 

	

€ 16134,00 € 	 15 
€ 86,00 € 	 1 

€ 4.091.00 € 	 30 

€ 62,50 € 	 20 
€ 34,00 € 	 15 

€ 62.35 € 	 30 

	

42,00 	 15 

	

€ 116,00 € 	 30 
€ 45,00 € 	 15 

	

€ 121,50  € 	 30 
€ 11,50  € 	 15.  
€ 	58,50 	 40 
€ 64,00 € 
€ 11,50  € 	 15 
€ 39,00 € 	 30 
€ 240,00  € 
€ 458,00 € 	 15.  
verepiging 	 20 
vereniging 	 15 

01 

2017 
2032 

2032 

m2 
rn2 

stuk 

stuk 
veld 

sproeiers 
stuk 
stuk 
stuk 

stuk 

rn 

rn2 
rn2 
rn2 
012 
012 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 

Veldrenovalie 

Overige inrichting 

38109:  

01 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 

BA& • • 
.."111.14  11,1e1.11, 
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Sportperk Kruithulsweg jeer.  :2017 Urn 2034 

	

viisesetej 	 poLoN___Lp-t ark 2in0g1s6overaicht pnrp  

Element 	 BIl[zonderheden/ emschrljoIng 
LAr 

'IL, 
tElementen verhauding hersVelen 

Verherdingen 1 
i Elementen verherding vervengen 

Elementen verherding herstreten 
Verherdingen 2 

Elemenlen verherding vervengen 

t Elementen verherding herstreten 
Verherdingen 3 

lEleenteaverherding vervengen 

.Elementen verherding herstreten 
Verherdingen 4 	, 	. _ .. 	_ 

Elementen verherding vervengen 

Verherdingen 5 
!Asfelt verherding vervengen 

lElementen verherding herstreten 
Verherdingen 6 

,Ele menten verherding vervengen 

IElementen verherding herstreten 
Verherdingen 7 

t Elementen verherding vervengen 

Elementen verherding herstraten  
Verherdingen 8 

'Elementen verherding vervengen 

:Helfverherding.topletag renovetie 2017 
Verherdingen 10 

,Helfverherding totele renovetie 

t Elementen verherding herstelen 
Verherdingen 12 

jElementen verherding vervengen 

lementen verherding herstreten 
Verherdingen 13 	. 

.Elementen verherding vervengen 

tElementen verherding herstreten 
Verherdingen 14 

Element. veMerding vervengen 

.1-telfverherding Wotan renovetie 
Verherdingen 15 

tHelfverherding 101010 renovelie 

t Elementen verherding herstreten 
Verherdingen 16 

: 610200101000verharding vervengen 

tTerreinefrastering vervengen 
Terreinefrestering 1 

.Terreinefrestenng renoveren 

tTerreinefrestering vervengen 
Terreinefrestering 2 	: 

.Terreinefrestering renoveren 

rarraineresierin9 3 	;Terreinefaistering vervengen 

'Terreinefrestering renoveren 

Terreinefrestering 4 	7`i"a!̀"trin"r""  ------------- -------- - .
2032 

.Terreinefrestering renoveren 

Terreineresiering 5 	Terreinefrestering vervengen 

Terreinefrestering renoveren 

Terreinefro.tering 6 	T erreinefrestering vervengen 

tTerreinefrestering renoveren 

7 	Terreinefrestering vervengen 
Terreinefrestering 	; 

!Terreinefrestering renoveren 

iTerreinefrestering vervengen 
Terreinefrestering 8 

:Terreinefrestering renoveren 

Terreinefrestering 9 	.Terreinefrestering verwijderen 

,Bellenvenger renoveren 
Terreinefrestering 10 

Bellenvanger vervengen 

Poorten 1 	. 	Terreinefrestering werkpoort renoveren 

P 	t 	2 	
Terreinefrestering looppoort vervengen 

ooren  
;Terreinefrestering looppoort renoveren 

Poorten 3 	
.Terreinefrestering werkpoort vervengen 

!Terreinefrestering werkpoort renoveren 

;T erreinefrestering werkpoort vervengen 
oorten  P 	4 

:Terreinefrestering werkpoort renoveren 

Poorlen 5 	 Terreinafrestering looppoort vervangen 

Planning 

2017 

; 	2032 

1 	.2017 

2032 

2017032 2 

2017 

2032 

2017 

2032 

2017 

2032 

2017 

2032 

	

 2017.. 	. 

2032 

2032 

2018 

2033 

2018 

2033 

2018 

2033 rn2 

2018 

2033 m2 

2018 

2033 

2017 

2032 

2017 

2032 

2017 

	

2032 	I 

2017 

' 	2018 	1  

! 	2033 

I 	2033 

: 	2020 

2018 

2033 

: 	2018 

: 	2033 

, 	2018 

. 	2018 

' 	2033 

. 	2032 

' 	2017 

: 	2032 

: 	. 2032 

' 	2017 

; 	2032 

• 2033 

:Asfelt verhardin 10.540 g overlegen 

 2017 1 

Eenheld 

, 	m2 

, 	m2 

m2 

1n2 

n12    2 

I 

	0, 

. 	rn2 

202 

702 

r02 

712 

rn2 

0,12 

m2 

n12 

202 

712 

m2 

0n2 

m2' 

I 	rn2 

rn2 

m2 
- 

t 	m2 

m2 

m2 

rn 

m 

188 

rn 

r 

rn 

m 

m 

m 

m 

m 

rn 

81 

m 

m 

m 

rn 

 stuk 

stuk 

stuk 

 .... 	stuk 

k 

0199  

101 130 

	

. 	H00ve0l- 

	

; 	held 

575 

575 

1.000 

1.000 

165 

165 

95-6 

95 

340 

340 

	

: 	980 

340 

	

: 	340 

30.1._€.  

30 

60,6 

	

. 	60 

	

. 	475 

475 

	

: 	225 

	

: 	225
; 
 

	

, 	17516 
i 

	

, .. 	175 
•-, 

	

! 	60 

	

j 	60 

	

: • 	200 

	

! 	200 

	

, 	320 

	

. 	320 

200 

130 

35 

35 

130 

130 

130 

130 

45 

	

. 	45 	j 

 140 

I 	140 

	

' 	 5 

 30 

30: 

2 , 

	

 1 	1 

	

1 	t 

	

1 	I 

	

1 	: 

	

1 	. 

: 

1 

Koster per 
 

882181 

 

0199  k 4.500 

. 
' 	980 

---------------------------------  

ieenheld 

• 
611,501€ 

	

: € 	39,00 

	

e 	11.50 

	

5 	39.00 

	

: € 	11,50 

	

i  € 	39,00 

11,50 

	

: € 	39,00 

	

, € 	31,00 

	

.6 	64,00 

	

t 6 	11,50 

	

€ 	39,00 

	

: € 	11,50 

	

. € 	39,00 

11,50 

	

15 	39,00 

15.001 

	

! € 	34,50 

	

: 6 	11.50 

	

I, 6 	39,00 

	

I 5 	11.50 
--, 

	

€ 	39,00 

11,50 
I 

	

, € 	39,00 

	

t € 	15,00 

	

! 6 	34,50 

	

t € 	11,50 

	

! € 	39,00 

	

 € 	62,50 

I   

	

' € 	62 50 

	

: € 	34,00 

	

6 	62,50 

	

€ 	34,00 

	

€ 	62,50 

	

€ 	34,00 

	

E 	62,50 

	

€ 	34,00 

	

€ 	62,50 

	

I.  € 	34,00 1 

	

I € 	62,50 

	

E 	34.00 

	

t € 	62,50 

	

. € 	34,00 

	

. € 	4,50 

	

€ 	45,00 

	

€ 	121,50 

	

6 	500,00 

	

€ 	3.500,00 

	

€ 	500,00 

	

€ 	4.500,00 

	

€ 	500,00 

	

€ 	1.500,00 

	

E. 	500,00 .  

	

€ 	3.500,00 

	I 

Keeton 

! € 

€ 

1E 

€ 

€ 

€ 

€ 

1 € 

: € 

1€ 

:€ 

1  € 

I € 

 € 

€ 
i E 

1  € 

, € 

! € 

, € 

€ 

 € 

I € 

1 € 

; 6 

r€  

€ 

€ 

6 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

, € 

€ 

€ 

I € 

€ 

€ 

€ 

e 

€ 

€ 

€ 

€ 

6 

€ 

totaal 

6.613 

22.425 

, 

j 

1 

i 

. 

. 	.. 

6.825 
 

2017 

0613, 

116001 

. 

80621 

-, 
 105,10i 

. 
112701 t 

• 

.  

• . 

• 

• 

, 

: 
. 

. 

. 

205001 

51  

: ' 	1190. 

	

. 	•. 

500 

500  

: 

t 

2018 

. 

, 

20191 

I-- 	• 

i 

t 	01251 

t-- 

Beni 

57601 

19 	! 

2019! 

:  
• 

0 

2020 

442,4 

2021 2022 2023 2024 2026 2026 2027, 2028 2029 2031 2032 

3705i 

13250, 

2033' 

T- 

r 

2034 Opmerkingen 

1 
	

200 

11.5001 

39.000 

1.898 

6.435 

1.093 

3.705 

21.760 

11.270 

38.220  

3.910 

13.260 

345 

1.170 

900 

2.070 

5.463 1 

18.525 

2.588 

8.775 

2.013 

900 

2.070 

2.300 

7.800 

20.000 

12.500 

6.800  

8 .125 

4.420 

2,  . . 11 0808 

8.125 

4.420 

8.125 

24..482130 

1.530 

B.750 

4.760 

23 

1.350 

3.645 ' 

1.000 

3.500 

500 

0 4.5000 	i 8  

  500 

3.500 

-L- 

-t-- 

1 

4-

20701 

44201 

21821 

1100; 

7880 

41201  

8125 

1830 

1 

T 
4760,_  

3845 

law; 

oacii 

ism! 

	

4860i 	- 

	

, 	3500 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

MIP 

B•A:S••• 
'414.111, 

Sporffertelners 
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Investeringsoverzicht per sportpark 
prijspeil 2016 

lemon, 

Poorten 5 

Poorten 6 

Poorlen 7 

Poorten B 

Restgras/gazon 1 

Restgras/gazon 2 

Restgras/gazon 3 

Resigres/gazon 4 

Restgras/gazon 5 

Restgras/gazon 6 

Haag 1 

Haag 3 

Haag 4 

Boman 2 

Bomen 3 

Boman 4 

Watergang 1 

9Vatergeng 2 

VVatergeng 3 

Inrichlingsmat 10 

Terreinafrestering looppoort renoveren 

Terreinafrastering rooppoort renoveren 

Terreinafrastering werkpoort vervangen 

Terrernafrestering werkpood renoveren 

Terreinefrestering looppoort vervangen 

Terrelnelrestering looppoorl renoveren 

Restgres renoveren 

Restgres renoveren 

Restgras renoveren 

Resigres renoveren 

Restgres renoveren 

Restgres renoveren 

Haag vervangen 

Haag vervangen 

Haag vervangen 

Boom vervangen 

Boom vervangen 

Boom vervangen 

Watergang baggeren 

VVatergang baggeren 

Watergang baggeren 

Pomp e autorneet vervangen 

1 topleagrenovatie gras 

veldronovatia 	
constructierenovaers incl. drainage 
topleagrenevetie halfverharding 
constructierenovatie incl. drainage 

.0231 

210.01 

E 9.923 	1 
€ 18.743 	301 
€ 21.000 	151 
€ 48.300 	301 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 

BAS' 
-.4414111I 

r • 
Spot ,,,,,,,,,,,,, 

wedstrijd verlichting klasse III 10 mesten/ 
Veldverlichting 	12 armaturen ververigen 

armaturen vervangen 
Beregening (moiling 	werkzeampaden bij toplapgrenovatie 
wordt 0775oudon mot aanlog leidingen met sproeiers 
borogoning) 	 perry+ eutomeat vervangen 

eindpalen 
Veldinrichting 	hoekvleggen vervangen 

dug-outs 9-11 meter vervangen 
geesafrestering 
veldefrostering renoveren 
veldafrastering vervangen dsrnat met 
leunbeis 1.15 rn hoog 

Hekwerken 	
bellenvangers 4 m. renoveren 
bellenvangers 4 m. hoog vervangen 
bellenvangers 7 m. renoveren 
ballenvengers 5m. renoveren 
bellenvangers 7 m. hoog vervangen 
bellenvangers 5_m_ hoog vervangen 
belonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	belonplaat verharding vernieuwen 
asfaltverharding renoverenNervangen 
elernentenverharding herstraten 

Verhardingen vervangen eiementenverharding 
kolken vemengen/ opnieuw slaver 
vuilniseakken vervangen 
perkbanken vervangen 
Vlaggenmesten 

Overige inrichting 

€ 500,00 € 

500,00 € 

€ 4.500,00 € 

€ 500,00 € 

3.500,00 € 

€ 500,00 € 

€ 4.05 € 

€ 4,05 € 

€ 4,05 € 

€ 4,05 € 

€ 4,05 € 

€ 4,05 € 

€ 35,00 € 

€ 35,00 € 

€ 35,00 € 

€ 390,00 € 

€ 390,00 € 

€ 390,00 € 

€ 17,00 € 

€ 17,00 € 

€ 17,00 € 

€ 16240,00 € 

2016 

2033 

sick 

sick 

2033 sick 1 

2018 stuk 

2033 stuk 

2020 stuk 1 

2017 m2 1.050 

2017 m2 950 

2017 m2 1.150 

2017 m2 275 

2018 m2 975 

2018 m2 1.150 

2032 85 

2033 125 

2033 rn 30 

2017 sick 2 

2033 sick 1 

2033 sick 1 

2025 m2 940 

2025 m2 625 

2025 m2 310 

2020 sick 1 

2033 	: m2 7.750 
2018 m2 7,750 
2033 m2 2.450 
2018 m2 

stuk 

sick 
veld 

sproeiers 
stuk 

2.450 

2033 stuk 
stuk 

2 

2033 stuk 2 
2018/2033 24 

2033 156 

2018 rri 156 

2033 164 
2018 164 
2018 36 
2018 25 
2033 36 
2033 25 
2033 m2 315 
2018 m2 

rn2 
m2 
stuk 
sick 
sick 
stuk 

315 

jeer: 2017 t/m 2034 

500 

500 

4.500 

500 500 

3.500 

500 500 

4.253 4953 

3.848 3548 

4.658 4658 

1.114 1114 

3.949 3949 

4.658 4658 

2.975 

4.375 

1,050 

780 780 

390 

390 

15.980 

10.625 10925 

5.270 5270 

16.290 16240 

109034 43929,  0 21180 01 01 01 318751  

31.388 15' 
59.288 30 59288!  
36.750 15 
84.525 30!  84525 

40 

20 
30 
30 
15 

900 

25.000 30 
1.500 20 1500 
5.304 15 

9.727 30 9727 

6.888 15 
19024  19.024

0 2.304 3  15 2304 
1.125 15 1125 
6.642  30 
3.038 30 
3.623 

18.428 0 05  4 18420 

150  3  

r  E 	4.05 ! € 
- 6 	7,65 ' € 
 € 	15,90 € 
! € 	34,50 ! € 

€ 36_1340,00 • € 

€ 1.512,00 , € 
3.920,00 € 

€ 15.680,00 € 
€ 16.800,00 € 
€ 	450,00 ; € 
€ 86,00 i € 
€ 12.500,00 ' € 
€ 	52,50 6 
€ 	34,00 ;€ 

€ 	62,35 € 

€ 	42,00 € 
€ 	116,00 € 
€ 	64,00 € 
€ 	45,00. € 
€ 184,50' € 
€ 121,50 € 
€ 11,50 ' € 
€ 	58,50 ! € 
€ 64,00 ! € 
€ 11,50 : € 
€ 39,00 € 
€ 240,00 ! € 
€ 458,00 E 
vereniging 
vereniging 

Kogan toteml 	afachr. 

500 

4500 

35.0 

2975 

4375 

1050 

300 

15920 

10625 

5270 

16240 

01 vi 01 1869081 1327951 

31383 :  

38 

1500 
5304 

Veldrenovatie 

ttepteeprienovafie gras 
Monstructierenoveee incl. drainage 
Itoplaagrenovarns hallverharding, 
iconstructierenovatie incl. drainage  

2033 	m2 	 2.450 !€ 	4,05 
2018 	m2 	 2.450 I € 	765 
2033 	m2 	 1.400 ! € 	1500 
2018 	m2 	 1.400 I € 	34,50 
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Investeringsoverzicht per sportpark  
pritspet 2016 

   

 

84067hadmikoirOrikia arech 

  

    

     

wedstrijd verhohting klasse III 7 marten/ 13 
Veldverlichting 	armeturen vervangen 

armaturen vervangen 
Beregening (roko.,, 	werkzaamheden bij toplaegrenovatie 
wont! gonouden mot aanlog leidingen met SprOeterS 
bureaucrat 	 pomp. automaat vervangen 

eindpalen 
Veldinrichting 	 hoekvlaggen vervangen 

dug-outs 9.11 meter vervangen 
geasafrastering verreveldhekwerk 

geasafrestering voor dugouts 

veldefrastering renoveren 
veldafraslering vervangen dsmat met 
Ieunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 7 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 7 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 
asfeltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

TOTAAL 

toplaagrenovatie kunstgres 
constructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse 11 4 master/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen vervengen 
kerfpolan met korven 

Veldinrichling 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinafrastering 
veldafrastering renoveren 
veldefrastering vervangen dsmal met 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvengers 4 m. hoog vervangen 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplezt verharding vernieuwen 
esfeltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

2033 stuk 1 	€ 41.320,00 	€ 91.320 40 41320 

stuk € 	1.512,00 	€ 20 

veld 
sprogners 

€ 	3.520.00 	€ 

	

€ 15.680,00 	€ 

30 
30 

stuk 
stuk 

	

€ 16.000,00 	€ 
€ 	450,00 	€ 

15 
15 

stuk € 	86,00 	€ - 1 

2018 stuk 2 	€ 12.500,00 	€ 25.000 30 25005 25000 

2018 98 	€ 	57,50 	€ 5.635 20 5035 

2018 24 	€ 	62,50 	€ 1.500 20 1500 

2033 100 	€ 	34,00 	€ 3.400 15 3400 

2018 100 	€ 	62,35 	€ 6.235 30 6235 

€ 	42,00 	€ - 15 

€ 	116,00 	€ 30 

2018 28 	€ 	64,00 	€ 1.792 15 1/92 

€ 	45,00 	€ 15 

2033 28 	€ 	184,50 	€ 5.166 30 5100 

€ 	121,50 	€ 30 

m2 € 	11,50 	€ 15 

2018 m2 200 	€ 	58,50 	€ 11.700 40 11/00 onder afrestering 

m2 € 	64,00 	€ 
012 € 	11,50 	€ 15 

rn2 € 	39,00 	€ 30 

stuk € 	240,00 	€ 
stuk € 	458,00 	€ 15 

stuk vereniging 20 

stuk vereniging 15 

ilasosi 0 e 01 01 of 

2017/ 2032 m2 2.176 	32,00 69.632 12 60832,  690327 

m2 42,00 	€ 36 

2032 stuk 1 	€ 30.120,00 30.120 36 30120 

2017 stuk 8 	€ 	1.512,00 	6 12.096 18 12096 

2017/2032 stuk 2 	€ 	650,00 	€ 1.300 12 1300 1300,  

stuk 86,00 	€ 1 

2017 sluk 2 	€ 	4.091,00 	€ 0.182 24 8102 

€ 	62,50 	€ 24 

2032 134 	€ 	34,00 	€ 4.556 12 4556 

2017 134 	€ 	62,35 	€ 8.355 24 8355 

€ 	42,00 	€ 12 
€ 	45,00 	€ 12 
€ 	116,00 	€ 24 
€ 	121,50 	€ 24 

2032 m2 108 	€ 	11,50 	€ 1.242 12 1242 

2017 m2 108 	€ 	58,50 	€ 6.318 36 0318 onder afrestering 

m2 € 	64,00 	€ 
m2 € 	11,50 	€ 12 

m2 € 	39.00 	€ 24 
stuk € 	240,00 	€ 
stuk € 	458,00"€ 12 

stuk vereniging 24 
stuk vereniging 12 

Veldrenovalie 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
	

1306••• 
MIP 

	2017 	stuk 

2017/ 2032 	stuk 
2017 	stuk 

stuk 

TOTAAL 0 	1068.50! 

1pplaagrenovetie kunggras 
Iconstructerenovefie kgr_ incl. drainage 
!wedstrijd verlichting klasse II 4 masten/13 
larmeturen vervangen 
!ermaturen vervengen 

ko4pelen met korven 
1tenniustanpaards 
hoekvlaggen vervangen 
dugouts 4 meter 4 mm polycarb. 

1vervangen 

lerreinafresterino  

2017/ 2032 	m2 
m2 	j 	

2176 € 	32,00 I € 
42,90 

2032 	stuk 	 1 € 30.120,00 1 6 

8 E 1.512,00 1E 

2 € 650,00,1E 

4 1 € 11115000 

1€ 	86,00 1 

2 1 	4.091,00 1E 

62 50 1 E 

69.632 

30.120 

12.096 

1.300 
7.400 	 74001 

8.182 	241 	8182 

241 

Veldrenovatie 

Veldverlichting 

Veld inrichting 

2017 	! 	stuk 

rn 
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Oprnerkingen 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

M IP 

13./6••• 
men.rr rn rrr 

esteringsoverzicht per porlperk 
rri spell 2016 

Element 	 lEllizonderhedent omschrijvIng 	I  Planning 
	

Eenheld  Hoeveel- Kest.. Per 
held 	eenheld  

per .2017 Um 2034 

afechn ! 	2011 	2013 	20191 	20201 	2021 	20221 	20231 	2024  2026 	20261 	20271 	2023 

'veldefrastering renoveren 
veldefrastering vervengen dsmet met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvengers 4 rrr renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervengen 
ballenvengers 5 m. hoog vervengen 
belonplaelverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 
asfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	vervengen elementenverharding 
kolken vervengen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervengen 

Overige inrichting 	parkbanken vervengen 
:Vlaggenmasten 

34.00 

m 	 € 	62,35 : € 	 24 

2032 	m 	 196 € 	42,00  € 	8232 	12 
m 	 € 	45,00 ' € 	 12 

2017 	m 	 196 € 	116,00 : € 	22.736 	24 	22736 

m 	 121,50  € 	 - 	24 
2032 	m2 	 108 € 	11,50 : € 	1.242 	12 
2017 	m2 	 108  € 	58.50'' € 	6.318 	36 	0313_ 

m2 	 € 	64,00 . € 
m2 

	

€ 	11,50 € 	 12 

	

€ 	39,00 ' € 	
24 

m2  
stuk 	 € 	240,00 : € 
Mirk 	 € 	458,00 € 
stuk 	vereniging 	 24 
stuk 	 vereniging 

Hekwerken 

   

01 	1106261 

 

OTAAL 1 	4276641 
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eslenngso eratcht prp_orpl  ark 

BlgonderiledenIcimschrijving 	 Nanning 
. 	• 	• 

pri spoil 2016 

Elemeht 

is maw deal van 
hekwerk 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
M IP 

13./.66••• 
Bwklaing 

Spyr:lerrcinei, 

Eanheld I Heaveel- 

topleegrenovehe gras 

constructierenovelie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 2 masten/ 2 

Veldverlichting 	armeturen vervangen 
armeturen vervengen 

Beregening (rolionIng 	werkzaemheden bij topleagrenovatie 
Verdi pohouclon mot aaniog leidingen met sproeiers 
b00,00,301,0 	 pomp+ automeat vervangen 

Rugbypalen 

Veldinrichting 	
hoekyleggen vervangen 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinefrestering 
veldetrastering renoveren 
veldefrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 
bellenvengers 4 m. renoveren 
bellenvengers 4 m. hoog vervangen 
bellenvengers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
betonpleatverharding herstralen 

Gesloten verharding 	belenplaat verharding vernieuwen 
asfaltverherding renoveren/vervengen 
elementenverharding herstraten 

Verherdingen 	 vervengen elemontenverharding 
kolken yen/anger-1/ opnieuw stollen 
.vuilnisbakken vervangen 

Overige Inrichting 	perkbanken vervangen 
Vlaggenmesten  

4.600 	4,05' € 	18.630 	15 	18830 

4.600 	7,65 € 	35.190 	30 

€ 13.960,00 € 13.660 40 

€ 	1_512,00 3.024 20 3024 

€ 	3.920,00 C 
€ 15.680,00 € 30 

€ 16.800,00 15 
€ 	1.834,00 € 15 

€ 	86,00 € 1 

€ 	4.091,00 € 30 

€ 	62,50  € 20.313 20 

€ 	34,00 6 15 

€ 	62,35 € 3.429 30 34128 

€ 	42,00 € 15 
€ 	116,00 € 30 
€ 	45,00 € 15 
€ 	121,50 30 
€ 	11,50 € 15 

€ 	58,50 € 40 

€ 	64,00 € 
€ 	11,50 € 15 

39,00 € 30.  
€ 	240,00 € 

€ 	458,00 € 15 

vereniging 20 

vereniging 15 

2017 
2037 

2037 

2017 

m2 
m2 

stuk 

stuk 
veld 

sproelers 

stuk 
stuk 
stuk 

stuk 

Veldrenovelle 

1 

2 

m 	 325 
2037 	 m 

2017 	 m 	 55 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
stuk 
stuk 
stuk 
stuk 
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14115 

32465 

1392 

5221 

633 

2068• 

6279 

1794 

10189 

5290 

0350 

529 

2185 

9200 

6843 

1817 

1170. 

4375.  

7000 

1700 

748 

2839'  

3400'  

1426 

4500.  

4500 

4500 

4500 

4500 

3500 

4500 

4500 

5)800 

9350 

32175 

16240 

16240 

2000, 

14.115 

32.465 

1.392 

€ 
	

5221 

633 

2.668. 

, 	 6.279 

1.794 

€ 
	

111799 

5_290 

' 
	

9.350 

529 

2.1B5 

9200 

6.843 

1.817 

€ 
	

1.170 

€ 
	

4.375 	, 

. 	 7.000 

1.700 

€ 
	

3.125 

748 

1.375 

2.839 

5219 

€ 
	

3.400 

6250 

1.428 

2.625 

C 
	

340 

625 

. 
	 1.360 

4.500 , 

4.500 

€ 
	

4.500 

€ 
	

4.500 

4.500 

€ 
	

3.500 

4.500 

4.500 

6 
	

57.800 

€ 
	

9_350 

€ 
	

32.175 

€ 
	

16.240 

€ 
	

16240 

€ 
	

2.000 	4 

!ear, 12017 t/m 2034 

TOTAAL 

Veldrenovatie 

Veldverlichfing 

Veldinrichting 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
MIP 

13.,kS••• 
Advies 

Sporne rrrrr r 

Investerinesoverzicht per sporlpark 
	

Sporlpark Kerkpolder 

prispeil 2016 1 

Element ,13 fjzonderheden/ omschrliving Planning Eenheld 
Hoev001- 	Kosten per 
. 	held 	eenbeld. 

Halfverharding renoveren 2017 m2 941 	15,00 
Verhardingen Verhardingon 1 

Halfverharding vervangen 2027 m2 941 	34,50 

Verhardingen 2 Elementen verharding herstraten 2026 m2 121 	11,50 

Verhardingen 3 Elementen verharding herstraten 2026 m2 454 	11,50 

Verhardingen 4 Elementen verharding herstraten 2017 m2 55 	6 	11,50 

Verhardingen 5 Elementen verharding herstraten 2017 m2 232 	€ 	11,50 

Verherdingen 6 Elementen verharding herstreten 2017 m2 546 	6 	11,50 

Verhardingen 8 Elementen verharding herstraten 2017 m2 156 	6 	11,50 

Verhardingen 9 Elementen verharding herstraten 2017 m2 939 	11,50 

Verhardingen 10 Elementen verharding herstraten 2017 m2 460 	11,50 

Verhardingen 11 Elementen verharding herstraten 2026 m2 813 	11,50 

Verhardingen 12 Elementen verharding herstraten 2026 m2 46 	11,50 

Verhardingen 13 Elementen verherding herstraten 2026 m2 190 	11,50 

Verhardingen 14 Elementen verharding herstraten 2026 m2 800 	11,50 

Verhardingen 16 Elementen verharding herstraten 2026 m2 595 	€ 	11,50 

Verhardingen 17 Elementen verharding herstraten 2026 m2 158 	11,50 

Verherdingen 18 Elementen verharding vervangen 2021 m2 30 	39,00 

Terreinafrastering 1 Terreinafrastering vervangen 2021 70 	€ 	62,50 

Terreinafrastering 2 Terreinafrastering vervangen 2021 112 	62,50 

Terreinefrastering 3 • 
Terreinafrastering renoveren 

Terreinafrastering vervangen 

2021 

2036 

50 	€ 	34,00 

50 	62,50 

Terreinafrastering renoveren 2021 22 	€ 	34,00 
Terreinafrastering 4 

Terreinafrastering vervangen 2036 rn 22 	€ 	62,50 

Terreinafrastering renoveren 2026 84 • € 	34,00 
Terreinafrastering 5 

Terreinafrestering vervangen 2041 84 	62,50 

Terreinafrastering renoveren 2026 100 	34,00 
Terreinafrastering 6 

Terreinafrastering vervangen 2041 100 	62,50 

Terreinafrastering renoveren 2021 42 	34,00 
Terreinafrastering 7 

Terreinafrastering vervangen 2036 42 	62,50 

Terreinafrastering renoveren 2026 10 	34,00 
Terreinafrastering 8 

Terreinafrastering vervangen 2041 10 	€ 	62,50 

Terreinefrastering 9 Terreinafrastering renoveren 2031 40 	34,00 

Poorten 1 Terreinafrastering werkpoort vervangen 2018 stuk 1 	€ 	4.500,00 

Poorten 2 Terreinafrastering werkpoort vervangen 2018 stuk 1 	€ 	4.500,00 

Poorten 3 Terreinafrastering werkpoort vervangen 2021 stuk 1 	€ 	4.500,00 

Poorten 4 Terreinefrastering werkpoort vervangen 2018 stuk 1 	€ 	4.500,00 

Poorten 5 Terreinafrastering werkpoort vervangen 2021 stuk 1 	4.500,00 

Poorten 6 Terreinafrastering looppoort vervangen 2018 stuk 1 	€ 	3.500,00 

Poorten 7 Terreinafrastering werkpoort vervangen 2018 stuk 1 	€ 	4.500,00 

Poorten 8 Terreinafrastering werkpoort vervangen 2021 stuk 1 	4.500,00 

Watergang 1 Watergang baggeren 2021 m2 3400 	€ 	17,00 

Watergeng 2 Watergang beschoeiing vervangen 2017 170 	€ 	55,00 

Watergang 3 Watergang beschoeiing vervangen 2026 585 	€ 	55,00 

Meubilair 2 Pomp 0 automaet vervangen 2024 stuk 1 	€ 16.240,00 

Meubileir 28 Pomp. automast vervangen 2018 stuk 1 	€ 16.240,00 

Meubileir 29 Brug renoveren 2021 stuk 1 	€ 	2.000,00 

049i.116-91dia14 E;11101,440 
toplaogponovabe kunstcpas 	 2020/ 2032 4 	rn2 

!constructierenovefie kgr. incl. drainage 	 I 	m2 

Iwedstrijd verlichting klesse 111 6 rnesten/ 10 014k 
Ermeturen vervengen 

en vervangen ,armat 	 2032 	1 	stuk 	 10 I € 1.512,00 € 	15.120 	lki 

votalbaldoelen P-model vervangen_ 	 2020/ 2032 ! 	stuk 	! 	 2 I € 1.834,00 E 	 3.568 1 	121 

hoekvleggen vervengen 	 2020/ 2032 i 	stuk 	 4 ! € 	ps,cto € 	 344 1 	11  

Idug-outs 4 meter 4 mm polycarld 
2032 	i 	stuk 

	

, 	 1  
2 I € 4.091.00 € 	 8.182 	241 

1vervaneen 

	

8.701 al € 	32,00 € 	278.432 

	

€ 	42,00 € 	 - I 	36 

	

€ 	41.320,00 € 	 - i 	381 

609271 	37740 1  

278432 

120 
38118 

3441 

8182 
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111211211=011111 Oprnarkingen 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
M IP 

nvesteringsoverzicht per  aportpark 
prijspeil 2016  

• - 	• •-
Blizi'll!"011!mn..69.1no 
terreinafrastering 
veldefrestering renoveren 
veldelrastering vervangen dsmal met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonpleatverharding herslraten 

betonpleal verharding vernieuwen 

asfaltver herding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 
vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 
parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

TOTAAL 

toplaagrenovetkp kurtalgTaa 
constructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klesse 1114 masten/ 4 
ermaturen vervangen 
armafuren vervangen 
voetbeldoelen P-model vervangen 
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinafraatering 
veldefrastering renoveren 
veldafrastering renoveren 
veldafrestering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 
veldefrestering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m, renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 

.belonpleatverharding herstraten 

betonpleat verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
alemenlenverharding herstraten 
vervangen elemenlenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilniabakken vervangen 
parkbanken vervangen 
Maggenmasten  

SporIpark KerkgpIder  

62,50 

Ko,sten tother 

€ 

2020 340 € 	34.00 11.560 

2032 340 62,35 € 21.199 

rn 6 	42,00 € 

2032 70 € 	45,00 € 3.150 
116,00 € 

2020 70 € 	121,50 € 8.505 

m2 € 	11,50 € 

2032 m2 288 € 	58.50 € 16.848 

m2 6 	64,00 € 

2020 m2 180 € 	11,50 € 1070 
m2 6 	39,00 € 
sluk € 	240.00 € 
stuk € 	458,00 € 
stuk vereniging 
stuk vereniging 

€ 	32,00. € 92.512 2020/2032 m2 2.89 
m2 6 	42,00 € 

stuk € 41.320,00 € - 

2032 sluk 4 € 	1.512,00 € 6.048 
2020/ 2032 stuk 2 € 	1.834,00 € 3_668 
2020/ 2032 stuk 4 6 	86,00 € 344 

stuk € 	4.091,00 € - 

€ 	62,50 € - 

2020 60 € 	34,00 € 2.040 
2032 60 € 	34,00 € 2.040 

2032 60 € 	62,35 € 3.741 

2020 m 60 € 	62,35 € 3.741 

91 € 	42,00 € 
2032 m 70 € 	45,00 € 3.150 

m € 	116,00 € 
2020 m 70 € 	121,50 € 8.505 
2032 m2 160 € 	11,50 € 1.640 

2020 m2 160 € 	58,50 € 9_360 

m2 € 	64,00 € - 
m2 € 	11,50 € 
m2 € 	39,00 € 
stuk € 	240,00 € 
stuk  € 	458,00 . € 
stuk vereniging 
stuk  vereniging 

24 

12 

24 

12 
12 
24 
24 
12 

36 

12 
24 

12 
24 
12 

11111111111111.111111 
12 
36 

24 

 12 

24 

12 

24 
24 
12 .  

36 

12 
24 

12 

11.0 

21199 

3150 

8505 

16848 

304579 O 91 	ei  0 346943 

92512 92512 

6048 
3668 3888 .  

344 344 

2040 
2040 

3741 

3741 

3160.  

e605 
1840 

9360 

He kwer ken 

Gesloten verharding 

Verhardingen 

Overige innchting 

Veldre nova tie 

Veldverlichting 

Veldinrichting 

Hekwerken 

Gesloten verharding 

Verhardingen 

Overige inuchting 

36 

18 
12 

, 	1 

24 

24 
12 
12 

03V vervangen 
bale ntegels 

24 
12 
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jeer: 	2017 Um 2034 

eenheld 
Kosten per Kosten totael 	Ilfi8Oh7.. 201.7 mphitintl Eenheld opmerkingen 

2022 m2 8.892 	€ 	4,05 	 36.013 	15 36013 

2037 m2 8.892 	€ 	7,65 	€ 	68.024 	30 

sluk - 	€ 	 40 

2037 stuk 6 	€ 	1.512,00 	€ 	 9.072 	20 

2022 veld 1 	€ 	3.920,00 	€ 	 3.920 	30 3920 

2037 sproeiers 1 	€ 15.680,00 	€ 	15.680 	30 

2022/ 2037 
stuk 
sluk 

	

€ 16.600,00 	€ 	 15 

2 	€ 	1.834,00 	€ 	 3.668 	15 3668 

2022/2037 

2022 

sluk 

stuk 

4 	€ 	86,00 	€ 	 344 	1 

2 	€ 	4.091,00 	€ 	 8.182 	30 

344 

8182 

€ 	62,50 	€ 	 - 	20 

€ 	34,00 	€ 	 15 

€ 	62,35 	 30 

42,00 	 15 

116,00 30 

2037 50 45,00 2.250 	15 

2022 50 121,50 6.075 	30 tors 

2022 
m2 
m2 41 

11,50 
58,50 

15 
2.399 	40 onder afrestering 

m2 64,00 
m2 11,50 15 

m2 39.00 30 

sluk 240,00 
sluk 458,00 15 

stuk ereniging 	 20 

stuk ereniging 	 15 

• • ! 	 , • , 	, 
606001 01 °I i  81 81  

• , 
2033 	' m2 7.776 	€ 	4,05', € 	31.493 	! 	15. 31493 

m2 ' 	 59.486 	30 59480: 

stuk - 	, € 	 - 	40  

stuk 
. 

8 	€ 	1_512,00 ! € 	12.096 	20! 12096 

veld 1 	€ 	3920,00 ' 6 	 3.920 ' 	30 3920 

sproeiers 1 	€ 15.680,00 ! € 	15.680 	' 	30.  15680,  

stuk € 16.800,00 ! 6 	 15 

stuk 2 	5 	1.834,00 . € 	 3.668 	- 	15 3688 3608 

stuk 4 	€ 	86,00 ! € 	 344 	1 344.  344, 

stuk 0182. 2 	€ 	4.091,00 , € 	 8.182 - 	30 

m 62,50 ' € 	 20,  

m 360 	€ 	34,00 j € 	12.240 ' 	15 12240 

m 360 	€ 	62,35. € 	22.446 	30 2244B 

m € 	42,00 	€ 	 15.  

vervengen m € 	11e,po 	e 	 30 

m € 	45,00 ' 6 	 - 	. 	15 

2018 m 25 	€ 	121,50 I'.€ 	 3.038 	30, 

2033 m 30 	€ 	121,50 I 6 	 3.645 	i 	30 • 

2033 m2 308 	5 	11,60 ! € 	 3.542 , 	15. 
onder afrastenng 

2018 m2 308 	€ 	58,50 i € 	18.018 	' 	40' vane 

m2 € 	64,00 ! € 

m2 € 	11,50 	€ 	 15.  ! 

m2 5 	39,00 ', € 	 30 

vervengen € stukstuk 
6 	240,00 : € 

	

458,00 l € 	 15 

vereniging 	 20, 

vereniging 	 15.  

2018 

2033 
2033 

2018 

2018/2033 
2018/2033 

2018 

2018 

"k 

, r tN.-:•,.7. -'.,•i•.:+--'- ',, '•'-1!„1if, ,,0,-,,,,,,-7.,•ii •••••••••••• '-'••• - • ..•••••!: - 
Veldrenovetie 	

na topgrehove ie gres 
•constructierenovetie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 6 mesten/ 8 

Veldverlichting 	ermaturen vervengen 

ermatyren vervangen 
Beregening (.0n,na 	werkzaarnheden 54topleagrenovatie 

00011,5obourion mot aanlop leidingen met sproeiers 
bareponing) 	 pomp+ automat vervengen 

voelbeldoelen P-model vervengen 

Veldinrichting 	
hoelorleggen vervangen 
dugouts 4 meter 4 mm polycerb. 

vervangen 
terreinafraslering 
veldefrestering renoveren 2018 

veldafrastering vervengen dsmat met 

leunbuis 1,15 m hoog 
Hekwerken 	 ballenyengers 4 m. renoveren 

ballenvangers 4 m. hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
bellenvengers 5 m. hoog vervengen 
ballenvangers 5 m. hoog vervengen 
betoppleetverharding herstreten 

Gestoten verherding 	betonpleet verherdingvernieuwen 
asfeltverherding renoveren/vervengen 
elernentenverherdingherstraten 

kolken vervengen/ o_pniauw stollen 
Verhardingen 	 vervangen elementenverherding 

yuilniebekken 

stuk'tVleggenmesten  
0001190 inrichting 	.parkbanken vervengen 

Investeringsoverzicht er sporlpark 

prijspeil 2016 

Element 

   

 

BlizonderherlenhomechrlprIng 

 

   

   

Veldrenoyatie 	
constructierenovelie incl. drainage 
loplaegrenovatie gras 

wedstrijd verlichting klasse III 6 maslen/ 6 
Veldverlichling 	armaturen vervangen 

armaturen vervangen 

Beregening uoiroacia 	werkzaamheden bij toplaagrenovatie 
000119ohoudon mot aanlog leidingen met sproeiers 
boraponIng) 	 pomp+ aulomaat vervengen 

voetbaldoelen 	vervangen 
hoekvlaggen vervangen 

Veldinrichting 	
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinalrestering 
veldefrastering renoveren 
veldefrestering vervangen dsrnat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 

ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 

ballenvangers 5 m. hoog vervengen 
belonplaetverharding herstraten 

Gesloten yerherding 	betonplaat verharding vernieuwen 

asfallverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichling 	parkbanken vervangen 

Vlaggenmasten 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
	 B-F6•• • 

MIP 
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Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

M IP 
BAS"  

he, 
CAI an.;., 

Investenngsover 
prijspeil 2016 

chi p 	podpark 

BII 

	-734  I 	 -I 	I 	 I 	1 	I 	I 	 
KEM iliZiaiineireiMMINEMMEIIIMODP-rkingon 

Veldrenoyatle 
topleagrenovalle gras 
constructierenovatie incl. drainage 
wedsthjd verlichting klasse III 6 masten/ 6 

VeldverlichtIng 	armaturen vervangen 
armaluren vervangen 

Beregening 00,44144 	werk3aamheden bmj toplaagrenovatie 
r41 gogougan moI aanlog leidingen met sproeiers 

boragoning) pomp+ aulemeat vervangen 
voelbeldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter4 mm polycarb. 
vervangen 
lerrelnafrestering 

veldafraslering renoveren 

Hekwerken 	
veldafrestering vervangen dsrnat met 
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplastverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaal verharding vernieuwen 

asfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding harsh-0ton 

Verhardingen 	 veryangen elementenverharding 
kol ken yervangent opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervangen 

Ovenge inhchting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten  

m2 

2025 	m2 

sick 

2025 	sick 
veld 

2025 	sproefers 
sick 

2025 	stuk 
2025 	stuk 

stuk 

m 
m 

or 

m 
m 
m2 

rn2 

rn2 
m2 
m2 
stuk 
stuk 
stuk 
5191, 

€ 	4,05 € 15 

7.420 € 	34,00 € 252.280 30 252200 

€ 	- € 40 

8 € 	1.512,00 € 12.096 20 120115 

€ 	3.920,00 € 30 

1 € 15.680,00 € 15.680 30 106110 

€ 16.800,00 € 15 

2 € 	1.834,00 € 3.65B 15 

4 € 	86,00 € 344 1 

€ 	4.091,00 € - 30 

€ 	62,50 € 30 

€ 	34,00 € 15 

€ 	62,35 € 30 

€ 	45,00 € 15 

€ 	121,50 € 30 
€ 	11,50 € 15 

€ 	58,50 € 40 

€ 	54,00 € 

€ 	11,50 € 15 

€ 	39,00 € 30 

€ 	240,00 € - 
€ 	458,00 € 15 

vereniging 20 
vereniging 15 

Ibv vervangen 
betonleg Is 

TOTAAL 1111•1111111111111111111111111111111111=111111111111111 0 

toplaagrenovatie 
conatryclierenevahe kgr. incl. drainage 

wedstrild verlichting klasse III 2 masten/ 2 
arrnaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 reeler 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinafrastering 
veldafrastering rendveren 
veldefrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hoog 

Hekwerken 	 veldafrastering vervangen time( met 
leunbuis 1,15 or hoog 

ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvangers 4 or, hoog vervengen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verhardmg 	betonplaat verharding vernieuwen 
asfaltverharding renoveren/vervengen 
elementenverharding herstraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangenlopnieuw stollen 
vuilnisbakken yervengen 

Overige inrichlIng 	perkbanken vervangen 
Vlaggenmaa1en  

m2 
2035 	m2 	 - 

sick 	 € 	- 

sick 	 € 1.512,00 

stuk 	 € 1.850,00 
stuk 	 € 	86,00 

stuk 	 € 4.091,00 

IT 	 6 	62,50 
m 	 € 	34,00 
m 	 € 	34,00 

m 	 € 	62,35 

or 	 € 	62.35 

€ 42,00 
€ 45,00 
€ 116,00 

€ 121,50 
m2 
	

€ 	11,50 
m2 
	

€ 	58,50 
m2 
	

€ 	64,00 
m2 
	

€ 	11,50 
m2 
	

€ 	39,00 
stuk 
	

€ 240,00 
stuk 
	

€ 	458,00 

sick 
	

vereniging 
sick 
	

vereniging 

€ 

€ 

12 

36 

36 

€ 18 

€ 12 

€ 1 

€ 24 

€ 24 

€ 12 
€ 12 

€ 24 

€ 24 

€ 12 
€ 12 
€ 24 

€ 24 
€ 12 

€ 36 

€ 
€ 12 
€ 24 

€ 
€ 12 

24 
12 

Veldrenovalia 

Veldyerlichting 
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Sportpark Kerkpolder jeer 12017 Um 2034 

Kosten totaal lefechr. 2017 2 	8; 	20191 	2e2o.  2oZ21 	2023 	2024' 	2025i 	20201 	2027! 	20281 	2029. 	2030; 	2031. 	20321 	2033: 	2034 
I 

°markingen 
Planning Eenheld 1-1707:-  1:7,7:;d  Per  

2032 m2 7.420 : € 	4,05 IE 30.051 15:  30051'  

2017 m2 7.420 • € 	7,65 1E 56.703 30 55783, 

2032 stuk 1 € 30.120,00 1 € 30.120 1  40 30120 

2017 stuk 8 € 	1.512,00 1 € 12.096 . 20 12000 

2032 veld 1 € 	3.920,00 1 € 3.920 30 3920.  

2017 sprobiers 1 € 15.680,00 1 6 15.680 30 156e81  

2017/ 2032 
stuk 
stuk 2 

€ 16.800,00 : € 
€ 	1_634,00 1  6 3.668 : 

15- 
15 3068 38138 

2017/ 2032 stuk 4 € 	86,00', € 344 1 394: 344 .  

2032 stuk 2 € 	4.091,00': € 6.182 . 30 8102 

rn € 	62,50 1 6 20 

2032 no 142 € 	34,00; 6 4.828 : 15 

2017 no 142 € 	62,35 	€ 8.854 30 8854 

no 5 	42,00 i_€_ 15 
on 116,00 I 6 30 • 

2032 rn 50 € 	45,00 1  € 2.250 1  15' 
2017 rn 50 € 	121,501 € 6.075  30. 0075 

rn € 	121,50 . 6 30 
2032 m2 154 € 	11,50 € 1.771 1  15. 

ender afrastering 2017 m2 154 € 	58,50• € 9.009 : 40 0009, 

m2 € 	64,00 6 - 
m2 € 	11.50 € 15 
m2 € 	39,00 € 30 
stuk . € 	240,00 € 
stuk € 	458,00 € 15: 

stuk  verpnigjpg .. : 20: 
stuk . vereniging 	: 15 

1€ 

Investeringsoverzicht per sportpark 
ail 2016 

Element 	!Bljzonderheden/ om.hrlIvIng 

Veldrenovelie 	
topleagrenovetie gras 
tonstructierenovetie incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 6 mesteN 8 

Veldverlichting 	armeturen vervangen 
ermeturen vervangen 

Beregening (rokaning 	,werkzeamheden bij topleagrenovelie 
worth plum. 18418.10g leidingen met 801.0eierS 
borogoning) 	 pom_p+ autornaet veruangen 

•voetbeldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hpekylaggen vervengen 
dugouts 4 meter 4 mm polycerb. 
vervangen 
terreinefrestering 
veldafrestering renovpren 
veldefrastering vervengen dsmat met 
leunbuis 1,15 m hopg 

Hekwerken 	 1ballenvangers 4 no. renoveren 
ballenvangers 4 rn. hoog vervangen 
ballenvengers 5 no. renoveren 
bellenvapors 5m. hopgyervangen 
ballenvangers 5 no. hoogvervangen 
betonplaalverharding herstraten 

Gesloten verherding 	betonplaat verherding vernieuwen 
eafeltverharding renoverenNervangen 
elementenverhardim3 herstraten 

Verhardingen 	vervengen elementenverherding 
kolken yervengen/ opnieuw stollen 
vuilnisbakken vervapgen 

Overige inrichting 	perkbanken vervangen 
Vieggenmasten 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
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Investenngsoverzrcht per sportpark Sportpark Tenthof Isar: 	20171/m 2034 

eil 2016 

Element 113gzonderheden/ omechrgvIng iPlanning Eenheld Heavedi- 	"'"'"°' 	Keeton to.taal 	atechr. 	1 
held 	ieenheld 

20171 20151 2019 20201 20211 20221 20231 2024j 20261 20201 2027, 20261 
- 	I 

20201 
I 

20301 
I 

2031; 2032 2033; OpmerkIngen 

Elementen verherding herstraten 2017 m2 55 	€ 	11,50 	6 	 633 633 
Verherdingen 1 

Elementen verherding vervangen 2029 m2 55 	€ 	39,00 	€ 	 2.145 2145 

Verherdingen 2 Elementen verherding herstraten 2023 m2 125 	11,50 	6 	 1.438 1438 

Verherdingen 3 Elementen verherding herstraten 2023 m2 35 	11,50 	€ 	 403 403 

Verherdingen 4 Asfeltverharding vervengen 2022 m2 1.400 	64,00 	6 	69.600 89600 

Verhardingen 6 Elementen verherding herstraten 2022 m2 125 	11,50 	 1.43B 1438 

Verhardingen 7 Elementen verherding herstraten 2017 m2 125 	11,50 	€ 	 1.436  1438 

Verhardingen 8 Elementen verharding herstraten 2017 m2 170 	11,50 	€ 	 1.955 1955 

Verhardingen Asfaltverherding overlagen 2017 m2 535 	31,00 	€ 	16.585 16 565 

Verhardingen 10 Elementen verharding herstraten 2017 m2 102 	€ 	11,50 	€ 	 1.173 1173 

Verhardingen 11 Halfverherding 3 Elernentenverharding 2019 m2 600 	39,00 	 23.400 23400 

Verherdingen 12 Asfaltverherding vervengen 2019 m2 810 	64.00 . 	 51.840 511340 

Verherdingen 14 Elementen verherding vervangen 2019 m2 80 	39,00 	€ 	 3.120 3120 

Verherdingen 15 Elementen verharding vervangen 2019 m2 20 	39,00 	 780 780 

Verherdingen 16 Elementen verharding vervangen 2019 m2 15 	39,00 	€ 	 585 585 

Verherdingen 17 Elementen verharding herstraten 2027 m2 1.300 	€ 	11,50 	€ 	14.950 14050 

Verherdingen 18 Elementen verharding herstraten 2027 m2 175 	11,50 	 2.013 2013 

Verherdingen 19 Elementen verherding herstraten 2027 m2 195 	€ 	11,50 	 2.243 2243 

Verherdingen 20 Elementen verharding herstraten 2027 m2 220 	€ 	11,50 	 2.530 2530 

Verhardingen 21 Asfaltverherding overlagen 2027 m2 1.400 	31,00 	€ 	43.400 43400 

Verhardingen 22 Elementen verharding herstraten 2027 m2 250 	€ 	11,50 	 2.875 2875 

Terreinafrastering 2 Terreinafrastering verwijderen 2022 3 	4,50 

Terreinafrastering 3 Terreinafrestering vervangen 2019 185 ; 	62,50 	 11.563 	, 11563- 11563.  

Terreinafrastering 4 Terreinafrestering vervengen 2019 10 	€ 	62,50'.€ 625 625 625 

Terreinafrastering 5 Terreinafrastering vervengen 2017 m 28 	€ 	62,50 	€ 	 1.750 1750 1760 

Poorten 3 Terreinafrasteing looppoort vervangen 2035 stuk 1 	C 	3.500,00 	€ 	 3.500 3500 

Poorten 4 Terreinafrasteing looppoorl vervangen 2019 stuk 3 	€ 	3.500,00 	€ 	10.500 10500 10500 

Poorten 5 Terreinafrasleing werkpoort vervengen 2019 stuk 1 	€ 	4.500,00 	€ 	 4.500 4500.  4500 

Poorten 6 Terreinefresteing werkpoort vervangen 2019 stuk 1 	€ 	4.500,00 	€ 	 4.500 4500 

Poorten 7 Terreinafrasteing werkpoort vervengen 2019 stuk  2 	€ 	4.500,00 	€ 	 9.000 9000 

Restgras/ gazon 4 Gezon renoveren 2017 m2 1.700 . € 	4,05 : € 	 6.885 	. 6885 

Restgras/ gazon 5 Gezonrenoveren 2017 m2 385 	€ 	4,05 I € 	 1.559 1559 

Restgras/ gazon 6 Gezon renoveren 2027 m2 1.175 	€ 	4,05 	€ 	 4.759 4769.  

Restgras/ gazon 7 Gezonrenoveren 2017 m2 60 	€ 	4,05 	€ 	 243  243.  243 

Restgras/ gazon 8 Gezon renoveren 2019 m2 225 	€ 	4,05'.€ 	 911 911 911,  

Haag 4 Haag vervangen 2019 rn2 310 	€ 	35,00 	€ 	10.850 10850 

Sierplantsoen 1 Sierheesters vervangen 2027 rn2 100 	€ 	35,00 	€ 	 3.500 3500 

Bomen 1 Borneo vervangen 2027 stuk 13 	€ 	390,00 IC 	 5.070 5070 

Bomen 2 Bomen vervengen 2027 stuk 4 	€ 	390,00' € 	 1.560 1560 

Watergang 1 'Wetergang baggeren 2027 m2 2.950 	€ 	17,00 , € 	 50.150 50150 

Watergeng 2 VVetergang baggeren 2027 m2 1.800 	€ 	17,00 	€ 	 30.600 30600:  

Inrichlingsmat. 3 Brug renoveren 2035 stuk 1 	€ 	2.000,00 	€ 	 2.000 2000 

Inrichtingsmat. 14 - Betonelemenlen schilderen 2027 stuks 13 	€ 	50,00 	€ 	 650 650 

Bellenvanger renoveren 2017 rn 15 	€ 	45,00 	6 	 675 675 
Ballenvenger 1 

Ballenvanger vervangen 2027 15 	€ 	121,50 : € 	 1.823 1823 

Ballenvanger renoveren 2017 rn 15 	C 	45,00 : C 	 675 875 
Ballenvanger 2 

Bellenvanger vervangen 2027 m 15 	€ 	121,50 , 6 	 1,823 1823 

Trainingshoek 
Toplaag renovate 

,Totele renovatie 

2017 

2027 

m2 

m2 

600 	€ 	4,05 : € 	 2.430 

600 	€ 	7,65 	€ 	 4.590 , 

2430 
4590 

Pomp + automeat yervengen 2020 stuk 1 1 C 16240,00',€ 	16.240 16240,  

Itopleagrenovatie gras 
iconstructierenovatie incl. drainage 
rwedstrijd verlichting klasse II 8 masten/ 24 

,arrnaturen vervengen 
larmaturen vervengen 

I 
2034 	m2 8.701 IC 	4,05 € 	35.239 i 	15 

2019 	m2 	 8.701 I € 	7,65 IC 	66.563 I . 	30 

stuk 	 I € 	- 	€ 	 40, 

2034 	stuk 	 24 ; € 1.512,00 1E 	36.288 I 	201 

Veldrenovatie 

Veldverlichting 

ea 

36222[ 
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IC11:11111= 934 Opmerkingon 

tby vervangen 
betontegels  

OTAAL 276763.  

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
	 BAS- 

M IP 
Spornerrelnen 

Beregening (rokoning 	werkzeamheden bij toplaegrenovahe 
worcagohouslon mot aanlag leidingen met sproeiers 
borogoring) 	 pomp* automaat vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinafrestering 
veldafrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1.15 mhoog 
ballenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoog vervengen 
ballenvangers 5 or renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervengen 
betonpleatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpl eat verharding vernieuwen 
esfaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstraten 

Verharangen 	vervangen elementenvorharding 
kolken vervengen/ opnieuw stet/ en 
vu ilnisbakken vervengen 

Overige Innchting 	parkbanken vervangen 
Vieggenmesten 

Veldinrichting 

.toplaagrenovatie kunstgres Veldrenovatie 
constructierenevetie kgr. inclt dreinege 
wedstrijd verlichting klesse1118 masten/ 8 

Veldverlichting 	arrealyreevervengen 
arrneturen vervengen 
voelbaldeelen p-model vervangen 
heekyteggen vervangen 

leenbuis 1.15 
Hekwerken 

mhoog 
bellenvengera 4 m. renpveren 
ballenvangers 5 m. renoveren 
_pellet-mergers 4 m, hoog vervengen 
bellenvengers 5 m, hoog vervangen 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervengen 
terreinefrestering 
veldafrestering renoveren 
veldafrestering vervengen dsrnat met 

Bij*rvierlu;denromschriN 

jeer: 2017 Um 2034 

1 
Koeveat Koaten per 

hot,' 	evnbeid 
2034 
2019 

veld 
sproeiers 

€ 	3.920,00 
1 	€ 15.680,00 

€ 	3.920 
€ 	15.680 

30 
30 13500 

stuk € 	16.800,00 € 15 
2019/ 2034 sluk 2 	€ 	1.834,00 € 	3.668 15 3688 

2019/ 2034 sluk 4 	€ 	86,00 € 	 344 344 

stuk € 	4.091,00 € 30 

€ 	62,50 € 20 
2034 310 	€ 	34,00 € 	10.540 15  

2019 

rn 

310 € 	62,35 

42,00 

€ 	19,329 30 19329 

2034 70 
116,00 

45,00 3.150 3105 
2019 
2034 m2 

70 
304 

121,50 
11,50 

8.505 
3.496 3°15 

8505 

2019 m2 
m2 

304 58,50 
64,00 

17.784 40 1/769 

m2 11,50 150  3  
m2 
stuk 

39,00 
240,00 

stuk 458,00 15 
stuk 
stuk 

vereniging 
vereniging 

2105  

2017 m2 7.776 - € 	32,00 1 € 
 2029 m2 7.776 € 	42,00 	€ 

stuk € 	- 	€ 

2029 stuk 8  € 	1.512,00 , € 
2017/ 2029 stuk 2 € 	1.834,00 	€ 

 2017/ 2029 stuk 4 ' € 	86,00 : € 

2017 stuk 2 € 	4.091,00 	€ 

m  € 	62.50 	€ 
2017 m 155  € 	34,00 	€ 

2029 m 155 € 	62,35 	€ 

m  € 	42.00'. € 
2017 m 205 € 	45,00' € 

m € 	116,00 I € 
2029 m 205 € 	121,50 	€ 

m2 € 	11,50 : € 

2029 m2 288 € 	58,50 	€ 

m2 64,00 : € 
2017 m2 108 € 	11,50 ' € 

m2 39,00 	€ 
stuk € 	240,00 1  € 
stuk € 	458,00 	€ 
stuk vereniging 
stuk vereniging 

investeringsoverzicht per Sportpark 
prijspeil 2016 	1 

betonpleatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verherding vernieuwen 

asfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverherding herstraten 

Verhardingen 	vervengen elementenverherding 
kolken vervengen/ opnieuw 0101160 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vleggenmaslen 

Koitim Weal alachr. 2611, afte 

	

248.833 : 	12: 	i484332:  
326.592. 	36, 

	

- 	40 

	

12.096 	20:  

	

3.666 : 	12 	3008 

	

344 	1 	344 

	

8.182 	24 	8182 

24 

	

5.270 	 5220 

	

9.664 	24 

	

9.225 ' 	12 	0225 
24 

	

24.908 	24, 
12 

	

16.848 	36 

	

1,242 	12 	1242,  

12.  
24 
12. 

920 

3808 
344 

10540 

3150 

3996 

0, 
1 

01 0 01 ai  0! 96645 

onder efrasterinq 

326592, 

12098,  
3688 
399 

0864 

29908.  

16096 

MMNIMNIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIINIIIII 	 11111111, 1=1:111111111111111E 
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loplaagrenovatie gras 
consfructierenovelie incl. drainage 
wedstred verlichling klasse II 8 masten/ 24 

Veldverlichling 	armaturen vervangen 
armaturen vervangen 

Beregening (rokoning 	werkzaamheden bij topleagrenovalie 
55101 gohoudon mot 3.100 leidingen Mel sproemrs 
borogonino) 	 pomp+ automaat vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 
hoekvlaggen vervangen 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoop 
bellenvangers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 m. hoop vervangen 

bellenvengers 5 m. renoveren 
ballenvangers 5 m. hoop vervangen 
belonplaatverharding herstralen 

Geslolen verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 
asfallverhard renoverenhervangen 
elementenverharding hershaten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vullnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	parkbanken vervangen 
Vlaggenmasten 

Veldrenovalle 

Veld InrchlIng 
dug-outs 4 meter 4 mm polycerb. 
vervengen 
terreinafrestering 
veldafrestering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmal met 

ballenvengers 4 m. renoveren 
ballenvangers 4 rrb hoog vervangen 
ballenvangers 5 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. hoog vervangen 
belonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonplaat verharding vernieuwen 
esfaltverherding renoveren/vervangen 
elementenverharding herstreten 

Verherdingen 	:verypngen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbekkep vervangen 

Overige inrichling 	parkbanken vervangen 

Vlaggenmasten 

Veldverlichting 	armaturen vervengen 
armaturen vervangen 

Beregening OokonIng 	werkzaamheden bij toplaegrenovatie 
.90101918W. mot aanlog leidingen met sproeiers 
befegen.ng) 	 pornp+ butorneet vervangen 

voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldimichting 	
hoekvlaggen vervengen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 

terreinefrastering 
veldefrestering renoveren 
veldafrastering vervengen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m ho9g 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 
M IP 

Investeringsoverzichl p rk 

prijspeil 2016 

Ekomeirt-•• 
	

60.04411.d6.6img'oodboni' 

ISporlpark Tanthof 

   

• 
Kostah.totaal • 

  

 

afsehr. 

  

   

..2031 	2032 Opmerkingen 

 

   

Veldrenovelie 

• •I'jfI• 	 -• • 
topleggrenovatie gras 
constructierenovahe incl. drei03913 
wedstrijd verlichting klas. II 8 masten/ 24 

2022 m2 7.776 € 	4,05 € 31.993 

2037 m2 

sluk 

7.776 € 	7,65 € 59.986 

stuk € 	1.512,00 € 

2022 veld 1 € 	3.920,00 € 3.920 

2037 sproeiers 1 € 15.680,00 € 15.680 

stuk € 16.800,00 € 

2022/ 2037 stuk 2 6 	1.839,00 € 3.668 

2022/2037 sick 4 € 	86,00 € 344 

2037 stuk 2 € 	9.091,00 € 8.182 

€ 	62,50 € 

2037 360 € 	34,00 € 12.290 

2022 360 € 	62,35 € 22.446 

€ 	42,00 € 

€ 	116,00 € 

2037 20 € 	45,00 € 900 

2022 20 6 	121,50 € 2.930 

2037 m2 288 € 	11,50 € 3.312 

2022 m2 288 € 	58,50 € 16.1398 

rn2 5 	64,00 € 
m2 € 	11,50 € 

m2 € 	39,00 € 

sick € 	240,00 € 

sluk € 	958,00 € 
sluk vereniging 
sluk vereniging 

2023 
2038 

m2 
m2 

	

7.776 	€ 	4,05 

	

7.776 	€ 	7,65 
, 31,493 

59.486 

stuk - 

stuk € 	1.512,00 

2023 veld 1 	€ 	3.920,00 € 3.920 

2038 sproeiers 1 	€ 15.680,00 15.680 

stuk € 16.800,00 € 

2023/ 2038 sink 2 	€ 	1.834,00 • € 3.668 

2023/2038 stuk 4 	€ 	86,00 • 344 

2023 stuk 2 	€ 	4.091,00 - 8.182 

6 	62,50 

2038 360 	34,00 5 12.240 

2023 360 	€ 	62,35 € 22.446 

42,00  6 
116,00 € 

2038 20 	45,00 € 900 

2023 125 	121,50 15.188 

2038 m2 288 	€ 	11,50 • 3.312 

2023 m2 288 	€ 	58,50 16.848 

m2 € 	64,00 
m2 € 	11,90 
m2 39 00 I € 
stuk € 	240,00 € 

sick € 	453,00 € 
sick vereniging 
stuk vereniging 

15 31493 

30 

40 

20 
30 3920 

30 
15 

15 3668 

1 344 

30 

20 
15 

30 22445 

15 
30 
15 
30 2430 

15 
40 15545 onder afrastenng 

15 
30 

15 
20 
15 

01 of 0 01 weal  0 0 01  of 01  of o f  

15 31993.  

30 

40 

20 
30 3920 

30 
15 
15 3688 

1 344 

30 8182 

20 

15 

30 22400 

15 
30 
15 
30 15188.  

15 
40.  10848 onder afrastering 

15 
30 

15 
20 
15 

32 van 33 



10848 

12 

12 
	

1232 

24

12 
2142  

0 	313680 

248632.  

12000.  
3868 
344 

12719 

10440 

tbv vervangen 
betontegels 

10048,  

24 

12 
24 
12 

• 

Bijlage V Beheerplan sportparken gemeente Delft 

MIP 

BteinS 
llegelelahrrg 

Spornerrrinen 

jeer: 2017 Um 2034 	

I 

MII:Opmerkingen 

Investeringsoverzichl per sportpark 
prijspeil 2016 

Veldrenovatie 	
toplaagrenovatie kunstgras 
constructierenovatie kgr. incl. drainage 
wedstrijd verlichting klasse III 6 masten/ 8 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen verve ngen 
voetbaldoelen P-model vervangen 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 
dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 
terreinafraslering 

veldafrastering renoveren 
veldafrastering vervangen dsmat met 

Hekwerken 	
leunbuis 1,15 m hoog 
ballenvangers 4 m renoveren 
ballenvangers 5 m renoveren 
ballenvangers 4 m hoog vervangen 
ballenvangers 5 m hoog vervangen 
betonplaatverharding herstraten 

Gesloten verharding 	betonpleat verharding vernieuwen 

aslaltverharding renoveren/vervangen 
elementenverharding herslraten 

Verhardingen 	 vervangen elementenverharding 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 
vuilnisbakken vervangen 

Overige inrichting 	park benken vervangen 

Vlaggenmasten  

2017/2029 	m2 
m2 

stuk 

2029 	stuk 
2017/ 2029 	stuk 
2017/ 2029 	stuk 

stuk 

2017 

2029 	 or 

2017 

2029 
312 

2029 	m2 

m2 
2017 	m2 

m2 
sluk 
stuk 
stuk 

stuk 

	

7.776 € 	32,00 € 	248.832 	12 	248832 

• 92,00 	 36 

• - € 
	

36 

	

8 € 1.512,00 € 	12.086 	18 

	

2 € 1.634,00 € 	 3.668 	12 

	

4 € 	86,00 € 	 344 	1 

€ 4.091,00 € 
	

24 

€ 62,50 € 	 24 

	

200 € 	34,00 € 	 6.800 	12 
	

8800 

	

200 € 	62,35 € 	 12.470 	24 

€ 42,00 5 
160 	45,00 € 	 7.200 

€ 116,00 € 

	

160 € 121,50 € 	19.440 
€ 11.50 € 

	

288 € 	58.50 € 	16.1348 

€ 64,00 € 

	

108 € 	11,50 € 	 1.242 
€ 39,00 € 
€ 240,00 € 
€ 458,00 € 
vereniging 

vereniging 

tidy vervengen 
betontegels 

  

9117.5.09.8499910m90709vIng. 	planning'.  

 

Hc9i9991. Koiten per 
held.eim410- _ 

 

Kosten toteal 

    

_rlftnt 

    

0018 

 

2022 

       

          

248832 

12098 

124/0 

' 	• 	• 	. 	. 

Veldrenovelie 	
topleagrenevatie kunstgras 	 2017/ 2029 	m2 
onetructierenovatie kgr. incl drainage 	 m2 

wedstrijd verlichting klasse III 6 masten/ 8 
stuk 

Veldverlichting 	armaturen vervangen 
armaturen veryengen 	 2029 	stuk 
voeedaldoelen P-model vervangen 	 2017/ 2029 	stuk 

Veldinrichting 	
hoekvlaggen vervangen 	 2017/ 2029 	stuk 

111111111111111E01111111.1111101.11111.11MI 

dug-outs 4 meter 4 mm polycarb. 
vervangen 	

stuk 

terreinalrastoring 
veldatrestering renoveren 	 2017 
veldetrastering vervangen dsmat met 

2029 
Hekwerken 	

leunbuis 1,15m hoog 

ballenvangers8 m. renoveren 
ballenvengers 5 m. renoveren 	 2017 
bekenvengers 4 m. hoog vervehgen 
ballenvangers 5 m. hoog vervangen 	 2029 
betonplaatverherding herstraten 	 m2 

Geslolen verharding 	betonplael verharding vernieuwen 	 2029 	m2 

asfeltverherding renoveren/vervangen 	 m2 
elementenverherding herstreten 	 2017 	m2 

Verherdingen 	 vervengen el9mentenverharding 	 m2 
kolken vervangen/ opnieuw stellen 	 stuk 
vuilnisbakken vervangen 	 stuk 

Overige inrichting 	perkbanken vervangen 	 stud 
Vlaggenmasten 	 stuk  
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€ 240.00 € 
€ 458,00 € 
vereniging 
vereniging 

33 van 33 



Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Totale renovatie natuurgrasveld 

13•A•S••• 
-4001410, Begeleiding 

en Advies 
Spornerreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwiideren leidingen 
100010 Afdoppen bestaande drainage st. 19,00 € 	 5,75 € 	109,25 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st. 19,00 € 	20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 125 mm m 76,00 € 	 7,50 € 	570,00 

101 Verwilderen afrasteringen 
101010 Verwijderen leunhekwerk hoogte ca. 1,00 m m 0,00 € 	 2,75 € 	 - 
101020 Verwijderen ballenvangers m 0,00 € 	 8,50 € 	 - 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen sportvelden en omgeving are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 
111030 Spitten sportveld + aanrijden are 78,00 € 	 6,20 € 	483,60 
111040 Woelen, breken storende lagen are 78,00 € 	18,50 € 	1.443,00 
111050 Egaliseren veld met tonrondte van 0,15 m are 78,00 € 	 8,50 € 	663,00 

12 RIOLERING 

120 drainage veld 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm PP 450 voor frezen grasveld m 2.000,00 € 	 2,75 € 	5.500,00 
120020 Grond laden met transportband/ vervoeren naar zijstrook m3 195,00 € 	 4,50 € 	877,50 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 150,00 € 	28,65 € 	4.297,50 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 80,00 € 	18,50 € 	1.480,00 
120050 Aanbrengen controle putten drainage st. 19,00 € 	90,00 € 	1.710,00 

15 NATUURGRASVELD: AANLEG 
150010 Verwerken verschralingszand over het gelhele veld in een 

dikte van ca. 7,5 cm 
m3 585,00 € 	20,00 € 	11.700,00 

150020 Verwerken speciaal aangepaste voorraadbemesting over 
het veld 

are 78,00 € 	20,00 € 	1.560,00 

150030 Mengen van de grondlagen met verschralingszand en 
voorraadbemesting 

are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 

150040 Aanrijden en egaliseren met behoud van tonrondte 0,15 m are 78,00 € 	 9,50 € 	741,00 

150050 Leveren en aanbrengen verschralingszand 1 cm over de 
toplaag 

m3 78,00 € 	24,00 € 	1.872,00 

150060 Leveren en aanbrengen speciaal afgestemde 
startbemesting 

are 78,00 € 	 4,60 € 	358,80 

150070 Inzaaien 2 x diagonaal met SV 7 mengsel 3 kg per are are 78,00 € 	17,65 € 	1.376,70 
150120 Afwerken randen en bijzaaien ml 360,00 € 	 1,20 € 	432,00 

19 Groeninrichting/ afwerken 

192 Onderhoud velden 
192010 maaien veld tot ingebruikname uitgaande van 15 

maaibeurten 
are 1.170,00 € 	 0,85 € 	994,50 

192020 rollen voor eerste keer maaien are 78,00 € 	 1,45 € 	113,10 
192030 vegen van velden, uitgaande van 2 veegbeurten st. 156,00 € 	 1,40 € 	218,40 
192040 bemesten veld, uitgaande van 2 bemestingen are 156,00 € 	 2,40 € 	374,40 
192050 toplaagbeluchten, uitgaande van 3 keer toplaagbeluchten are 234,00 € 	 0,76 € 	177,84 
192060 schudbeluchten veld are 78,00 € 	 6,00 € 	468,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 100,00 € 	15,00 € 	1.500,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 € 	15,00 € 	150,00 

SUBTOTAAL € 	41.164,59 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Totale renovatie natuurgrasveld 

13•26 S••• 
, Begelelding 

en Advies 
Sporiteneinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	41.164,59 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 EUR 
910040 EUR 
910050 EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 10,27 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 1.810,27 N € 	1.810,27 

929990 Uitvoeringskosten EUR 1.646,58 N 

939990 Algemene kosten EUR 2.881,52 N 

949990 Winst en risico EUR 1.234,94 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	5.763,04 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1,00 V € 	3.000,00 € 	3.000,00 
951120 Stelpost afvoer vervuild materiaal EUR V € 	 - 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 61,75 N € 	61,75 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 61,75 N € 	61,75 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	51.861,39 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

15% € 	7.779,21 

TOTAAL m2 7.800,00 € 	59.640,60 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 7,65 
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B•A•S• • • 
Toplaagrenovatie natuurgrasveld 

Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen '41111 .11111 _11111, Begeleiding 

en Advies 
Sport rerreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen sportvelden en omgeving are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 
111030 Spitten sportveld + aanrijden are 78,00 € 	 6,20 € 	483,60 
111040 Egaliseren veld met tonrondte van 0,15 m are 78,00 € 	 8,50 € 	663,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 
120010 Controle werking drainage m 2.000,00 € 	 0,40 € 	800,00 

15 NATUURGRASVELD: AANLEG 
150010 Verwerken verschralingszand over het gelhele veld in een 

dikte van ca 5 cm 
m3 390,00 € 	20,00 € 	7.800,00 

150020 Verwerken speciaal aangepaste voorraadbemesting over 
het veld 

are 78,00 € 	20,00 € 	1.560,00 

150030 Mengen van de grondlagen met verschralingszand en 
voorraadbemesting 

are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 

150040 Aanrijden en egaliseren met behoud van tonrondte 0,15 m are 78,00 € 	 9,50 € 	741,00 

150050 Leveren en aanbrengen verschralingszand 1 cm over de 
toplaag 

m3 78,00 € 	24,00 € 	1.872,00 

150060 Leveren en aanbrengen speciaal afgestemde 
startbemesting 

are 78,00 € 	 4,60 € 	358,80 

150070 Inzaaien 2 x diagonaal met SV 7 mengsel 3 kg per are are 78,00 € 	17,65 € 	1.376,70 
150120 afwerken randen en bij zaaien ml 360,00 € 	 1,40 € 	504,00 

192 Onderhoud velden 
192010 Maaien veld tot ingebruikname uitgaande van 15 

maaibeurten 
are 1.170,00 € 	 0,85 € 	994,50 

192020 Rollen voor eerste keer maaien are 78,00 € 	 1,45 € 	113,10 
192030 Vegen van velden, uitgaande van 2 veegbeurten st. 156,00 € 	 1,40 € 	218,40 
192040 Bemesten veld, uitgaande van 2 bemestingen are 156,00 € 	 2,40 € 	374,40 
192050 Toplaag beluchten, uitgaande van 3 keer are 234,00 € 	 0,76 € 	177,84 
192060 Schudbeluchten veld are 78,00 € 	 6,00 € 	468,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, in stand houden en verwijderen m 100,00 € 	15,00 € 	1.500,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 € 	15,00 € 	150,00 

SUBTOTAAL € 	21.469,34 
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B•A•S••• Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie natuurgrasveld 
'411141-11111—___W Begeleiding 

en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	21.469,34 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 EUR 
910040 EUR 
910050 EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 364,06 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 2.164,06 N € 	2.164,06 

929990 Uitvoeringskosten EUR 858,77 N 

939990 Algemene kosten EUR 1.502,85 N 

949990 Winst en risico EUR 644,08 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	3.005,71 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1,00 V € 	1.500,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer vervuild materiaal EUR V € 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 32,20 N € 	32,20 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 32,20 N € 	32,20 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	28.203,51 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	3.384,42 

TOTAAL m2 7.800,00 € 	31.587,93 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 4,05 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Totele renovatie natuurgrasveld 

BA•S• • • 
-1114111111111w-_____ Begeleiding 

en Advies 
SporBerreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwiideren leidinoen 
100010 Afdoppen bestaande drainage st. 19,00 € 	 5,75 € 	109,25 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st. 19,00 € 	20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 125 mm m 76,00 € 	 7,50 € 	570,00 

101 Verwiideren afrasteringen 
101010 Verwijderen leunhekwerk hoogte ca. 1,00 m m 0,00 € 	 2,75 € 	 - 
101020 Verwijderen ballenvangers m 0,00 € 	 8,50 € 	 - 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen sportvelden en omgeving are 78,00 € 	 6,50 € 	507,00 
111030 Zeven toplaaggrond are 67,32 € 	140,00 € 	9.424,80 
111040 Woelen, breken storende lagen are 0,00 € 	18,50 € 	 - 
111050 Egaliseren veld met tonrondte van 0,15 m are 78,00 € 	 8,50 € 	663,00 

12 RIOLERING 

120 drainage veld 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm PP 450 voor frezen grasveld m 2.000,00 € 	 2,75 € 	5.500,00 
120020 Grond laden met transportband/ vervoeren naar zijstrook m3 195,00 € 	 4,50 € 	877,50 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 150,00 € 	28,65 € 	4.297,50 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 80,00 € 	18,50 € 	1.480,00 
120050 Aanbrengen controle putten drainage st. 19,00 € 	90,00 € 	1.710,00 

15 NATUURGRASVELD: AANLEG 
150010 verrijken toplaag met .... m3 135,00 € 	35,00 € 	4.725,00 
150020 Verwerken speciaal aangepaste voorraadbemesting over 

het veld 
are 78,00 € 	20,00 € 	1.560,00 

150030 Mengen en egaliseren toplaag met spitfrees are 78,00 € 	11,50 € 	897,00 
150040 Aanrijden en egaliseren met behoud van tonrondte 0,15 m are 78,00 € 	 9,50 € 	741,00 

150050 Leveren en aanbrengen verschralingszand 1 cm over de 
toplaag 

m3 78,00 € 	24,00 € 	1.872,00 

150060 Leveren en aanbrengen speciaal afgestemde 
startbemesting 

are 78,00 € 	 4,60 € 	358,80 

150070 Inzaaien 2 x diagonaal met SV 7 mengsel 3 kg per are are 78,00 € 	17,65 € 	1.376,70 
150120 Afwerken randen en bijzaaien ml 360,00 € 	 1,20 € 	432,00 
150210 aanbrengen nieuwe vezel m2 6.732,00 € 	25,00 € 	168.300,00 

19 Groeninrichting/ afwerken 

192 Onderhoud velden 
192010 maaien veld tot ingebruikname uitgaande van 15 

maaibeurten 
are 1.170,00 € 	 0,85 € 	994,50 

192020 rollen voor eerste keer maaien are 78,00 € 	 1,45 € 	113,10 
192030 vegen van velden, uitgaande van 2 veegbeurten st. 156,00 € 	 1,40 € 	218,40 
192040 bemesten veld, uitgaande van 2 bemestingen are 156,00 € 	 2,40 € 	374,40 
192050 toplaagbeluchten, uitgaande van 3 keer toplaagbeluchten are 234,00 € 	 0,76 € 	177,84 
192060 schudbeluchten veld are 78,00 € 	 6,00 € 	468,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 100,00 € 	15,00 € 	1.500,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 € 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 € 	15,00 € 	150,00 

SUBTOTAAL € 	210.377,79 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	Totale renovatie natuurgrasveld 

BAS• • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	210.377,79 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 EUR 
910040 EUR 
910050 EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 10,27 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 1.810,27 N € 	1.810,27 

929990 Uitvoeringskosten EUR 8.415,11 N 

939990 Algemene kosten EUR 14.726,45 N 

949990 Winst en risico EUR 6.311,33 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	29.452,89 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1,00 V € 	3.000,00 € 	3.000,00 
951120 Stelpost afvoer vervuild materiaal EUR V € 	 - 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 315,57 N € 	315,57 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 315,57 N € 	315,57 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	245.272,08 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

8% € 	19.621,77 

TOTAAL m2 7.800,00 € 	264.893,85 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	33,96 
afronden € 	 0,04 

€ 	34,00 
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Totale renovatie kunstgrasveld 

13•A•S••- --44%.___ Begeleiding 
en :idyl. 
Sportterreinen 

Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwijderen leidingen 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st. 19,00 V 	€ 	 20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 	mm m 90,00 V 	€ 	 6,50 € 	585,00 
100040 Verwijderen drainageleidingen st. 2.000,00 V 	€ 	 1,90 € 	3.800,00 

102 Verwijderen kunstgras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill, shockpad 

en drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V 	€ 	 2,10 € 	16.178,40 

102020 Verwijderen en afvoeren sporttechnische laag m2 7.704,00 V 	€ 	 2,50 € 	19.260,00 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen omgeving sportvelden are 10,00 V 	€ 	 16,50 € 	165,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm pp 700 m 2.090,00 V 	€ 	 2,75 € 	5.747,50 
120020 Afvoeren uitkomende grond, verwerken elders op sportpark m3 234,00 V 	€ 	 7,50 € 	1.755,00 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 157,00 V 	€ 	 24,00 € 	3.768,00 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 84,00 V 	€ 	 15,50 € 	1.302,00 
120050 Aanbrengen controleputten drainage st 19,00 V 	€ 	 90,00 € 	1.710,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150010 Zand verwerken in cunet, M3C zand. m3 200,00 V 	€ 	 17,20 € 	3.440,00 
150020 Licht mengen en afwerken van zandbed. m2 7.704,00 V 	€ 	 0,50 € 	3.852,00 
150030 Leveren en aanbrengen sporttechnische laag, lava 0-16 m2 7.704,00 V 	€ 	 3,95 € 	30.430,80 
150040 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V 	€ 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, FIFA ** met invulling 

en belijning 
m2 7.704,00 V 	€ 	 18,50 € 	142.524,00 

150060 Sporttechnische keuringen volgens FIFA/KNVB EUR 8.500,00 N 	€ 	 1,00 € 	8.500,00 
151010 Aanbrengen antiworteldoek m 360,00 N 	€ 	 12,00 € 	4.320,00 

49 Groeninrichtingl afwerken 

490 Grondwerk 
490010 Spitten, egaliseren, zaaiklaar maken are 10,00 V 	€ 	 42,00 € 	420,00 
480030 Zaaien are 10,00 V 	€ 	 27,15 € 	271,50 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V 	€ 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V 	€ 	 15,00 € 	300,00 
810110 Opstellen werkomschrijving onderhoud EUR 150,00 N 	 1,00 € 	150,00 
810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 	 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 	 1,00 € 	500,00 

SUBTOTAAL € 	261.281,60 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totele renovatie kunstgrasveld 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	261.281,60 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 1.236,70 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 3.236,70 N € 	3.236,70 

929990 Uitvoeringskosten EUR 6.532,04 N 

939990 Algemene kosten EUR 11.757,67 N 

949990 Winst en risico EUR 7.838,45 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	26.128,16 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.500,00 V 	€ 	 1,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer vervuilt materiaal EUR 5.000,00 V 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 391,92 N € 	391,92 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 391,92 N € 	391,92 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	297.930,30 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

7% € 	20.855,12 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	318.785,43 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 41,38 
afronding € 	 0,62 
Totaal € 	 42,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld/ zandingestrooid 

BeikS••• 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwijderen leidingen 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm st. 19,00 V 	€ 	 20,00 € 	380,00 
100030 Verwijderen PVC 	mm m 90,00 V 	€ 	 6,50 € 	585,00 
100040 Verwijderen drainageleidingen st. 2.000,00 V 	€ 	 1,90 € 	3.800,00 

102 Verwijderen kunstgras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill, shockpad 

en drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V 	€ 	 1,50 € 	11.556,00 

102020 Verwijderen en afvoeren sporttechnische laag m2 7.704,00 V 	€ 	 2,50 € 	19.260,00 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen omgeving sportvelden are 10,00 V 	€ 	 16,50 € 	165,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm pp 700 m 2.090,00 V 	€ 	 2,75 € 	5.747,50 
120020 Afvoeren uitkomende grond, verwerken elders op sportpark m3 234,00 V 	€ 	 7,50 € 	1.755,00 
120030 Opvullen van de drainsleuven m3 157,00 V 	€ 	 24,00 € 	3.768,00 
120040 Aanbrengen PVC 160 mm m 84,00 V 	€ 	 15,50 € 	1.302,00 
120050 Aanbrengen controleputten drainage st 19,00 V 	€ 	 90,00 € 	1.710,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150010 Zand verwerken in cunet, M3C zand. m3 200,00 V 	€ 	 17,20 € 	3.440,00 
150020 Licht mengen en afwerken van zandbed. m2 7.704,00 V 	€ 	 0,50 € 	3.852,00 
150030 Leveren en aanbrengen sporttechnische laag, lava 0-16 m2 7.704,00 V 	€ 	 3,95 € 	30.430,80 
150040 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V 	€ 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, op shockpad met 

invulling en belijning 
m2 7.704,00 V 	€ 	 19,50 € 	150.228,00 

150060 Sporttechnische keuringen volgens EUR 5.000,00 N 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 
151010 Aanbrengen antiworteldoek m 360,00 N 	€ 	 12,00 € 	4.320,00 

49 Groeninrichting/ afwerken 

490 Grondwerk 
490010 Spitten, egaliseren, zaaiklaar maken are 10,00 V 	€ 	 42,00 € 	420,00 
480030 Zaaien are 10,00 V 	€ 	 27,15 € 	271,50 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V 	€ 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810200 Revisietekening EUR 300,00 N 	€ 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V 	€ 	 15,00 € 	300,00 
810110 Opstellen werkomschrfiving onderhoud EUR 150,00 N 	 1,00 € 	150,00 
810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 	 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 	 1,00 € 	500,00 

SUBTOTAAL € 	260.863,20 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld/ zandingestrooid 

13•26 S• • • 
, Begekid„,g  

en Myles 
Sporrterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	260.863,20 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 1.236,70 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 3.236,70 N € 	3.236,70 

929990 Uitvoeringskosten EUR 6.521,58 N 

939990 Algemene kosten EUR 11.738,84 N 

949990 Winst en risico EUR 7.825,90 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	26.086,32 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.500,00 V 	€ 	 1,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer vervuilt materiaal EUR 5.000,00 V 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 391,29 N € 	391,29 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 391,29 N € 	391,29 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	297.468,81 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

7% € 	20.822,82 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	318.291,63 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 41,32 
afronding € 	 0,68 
Totaal ---€ 	 42,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld 

]3•16 S• • • 
Begeleidittg 
et; Adries 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

102 Verwilderen kunstgras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill en 

drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V € 	 2,10 € 	16.178,40 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120070 Controle werking drainage m 2.090,00 V € 	 0,50 € 	1.045,00 

14 VERHARDING 

140 Verharding rond veld 1 
140030 Opnieuw stellen opsluiting kunstgrasveld m 368,00 V € 	 11,50 € 	4.232,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150020 Corrigeren en bijleveren materiaal sporttechnische laag m2 7.704,00 V € 	 1,00 € 	7.704,00 
150030 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V € 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, FIFA** op shockpad 

met invulling en belijning 
m2 7.704,00 V € 	 18,50 € 	142.524,00 

150060 Sporttechnische keuringen volgens FIFA/KNVB EUR 8.500,00 N € 	 1,00 € 	8.500,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V € 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N € 	 1,00 € 	300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V € 	 15,00 € 	300,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 EUR € 	 - 
810110 Opstellen werkomschrijving onderhoud EUR 150,00 N 1,00 € 	150,00 
810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 1,00 € 	500,00 

SUBTOTAAL € 	192.755,80 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld 

13•166-• • 
Begeleiding 
en Advies 
Sporiterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	192.755,80 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 lnrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 904,93 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 2.904,93 N € 	2.904,93 

929990 Uitvoeringskosten EUR 4.818,90 N 

939990 Algemene kosten EUR 8.674,01 N 

949990 Winst en risico EUR 5.782,67 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	19.275,58 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 5.000,00 V € 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 289,13 N € 	289,13 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 289,13 N € 	289,13 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	220.514,58 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

10% € 	22.051,46 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	242.566,04 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 31,49 
afronding € 	 0,51 
Totaal € 	 32,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld zandingestrooid 

13-/aS••• 
Begelekiing 

Advies 
Sportierreiners 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

102 Verwijderen kunstgras 
102010 Verwijderen en afvoeren kunstgrasveld met infill en 

drukverdelend doek 
m2 7.704,00 V € 	 1,50 € 	11.556,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120070 Controle werking drainage m 2.090,00 V € 	 0,50 € 	1.045,00 

14 VERHARDING 

140 Verharding rond veld 1 
140030 Opnieuw stellen opsluiting kunstgrasveld m 2.000,00 V € 	 11,50 € 	23.000,00 

15 KUNSTGRASVELD: AANLEG 
150020 Corrigeren en bijleveren materiaal sporttechnische laag m2 7.704,00 V € 	 1,00 € 	7.704,00 
150030 Leveren en aanbrengen drukverdelend doek m2 7.704,00 V € 	 0,60 € 	4.622,40 
150050 Leveren en aanbrengen kunstgrasveld, op shockpad met 

invulling en belijning 
m2 7.704,00 V € 	 19,50 € 	150.228,00 

150060 Sporttechnische keuringen .... EUR 5.000,00 N € 	 1,00 € 	5.000,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 200,00 V € 	 18,50 € 	3.700,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 300,00 N € 	 1,00 € 	 300,00 
810300 Graven proefsleuven m 20,00 V € 	 15,00 € 	 300,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 EUR € 	 - 
810110 Opstellen werkomschrijving onderhoud EUR 150,00 N 1,00 € 	 150,00 
810120 Uitvoeren inspecties EUR 3.000,00 N 1,00 € 	3.000,00 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 1,00 € 	 500,00 

SUBTOTAAL € 	211.105,40 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie kunstgrasveld zandingestrooid 

BA•S• • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	211.105,40 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 904,93 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 2.904,93 N € 	2.904,93 

929990 Uitvoeringskosten EUR 5.277,64 N 

939990 Algemene kosten EUR 9.499,74 N 

949990 Winst en risico EUR 6.333,16 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	21.110,54 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 5.000,00 V € 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 316,66 N € 	316,66 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 316,66 N € 	316,66 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	240.754,19 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

10% € 	24.075,42 

TOTAAL m2 7.704,00 € 	264.829,60 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 34,38 
afronding € 	 0,58 
Totaal € 	 34,96 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld/ zandingestrooid 

B•AS••• -ssase., Begeleiding 
en Advirs 
SporBerreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPL ICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 
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10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

100 Verwiideren leidincien 
100020 Verwijderen drainageputten PVC 315 mm 19,00 V 	€ 	 - € 	 - 
100030 Verwijderen PVC 	mm 90,00 V 	€ 	 - € 	 - 
100040 Verwijderen drainageleidingen 1.000,00 V 	€ 	 1,90 € 	1.900,00 

102 Verwiideren halfverhardinq 
102010 ontgraven en vervoeren toplaag 2.450,00 V 	€ 	 0,65 € 	1.592,50 
102020 afvoeren en storten toplaagmateriaal 265,00 V 	€ 	 25,00 € 	6.625,00 
102030 ontgraven en naar depot vervoeren lava 2.450,00 V 	€ 	 1,20 € 	2.940,00 
102040 afvoeren en in depot zetten zandonderbouw 2.450,00 V 	€ 	 1,50 € 	3.675,00 

11 GRONDWERK 
110010 Frezen 2.000,00 V 	€ 	 9,50 € 	19.000,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120010 Aanbrengen drainage 65 mm pp 700 1.000,00 V 	€ 	 3,20 € 	3.200,00 

15 Halfverharding: AANLEG 
150010 Ontgraven cunet incl. vervoer grond 980,00 V 	€ 	 5,50 € 	5.390,00 
150011 Zand aanbrengen in cunet 650,00 V 	€ 	 5,50 € 	3.575,00 
150012 Bijleveren zand 245,00 V 	€ 	 15,50 € 	3.797,50 
150020 Licht mengen en afwerken van zandbed. 2.450,00 V 	€ 	 0,50 € 	1.225,00 
150030 Inrijden lava 270,00 V 	€ 	 6,20 € 	1.674,00 
150040 Bijleveren lava 0-16 118,00 V 	€ 	 32,50 € 	3.835,00 
150045 Profileren en verdichten 2.450,00 V 	€ 	 0,50 € 	1.225,00 
150050 Leveren en aanbrengen BARATOP 245,00 V 	€ 	 40,00 € 	9.800,00 
150055 Profileren en verdichten 2.450,00 V 	€ 	 0,75 € 	1.837,50 
150060 Sporttechnische keuringen volgens 3.500,00 N 	€ 	 1,00 € 	3.500,00 
151010 Aanbrengen honken 3.000,00 N 	€ 	 1,00 € 	3.000,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen 100,00 V 	€ 	 18,50 € 	1.850,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein 150,00 N 	€ 	 1,00 € 	150,00 
810300 Graven proefsleuven 10,00 V 	€ 	 15,00 € 	150,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 € 
810210 Onderhoud tot ingebruikname 500,00 N 	 1,00 € 	500,00 

SUBTOTAAL € 	80.441,50 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ram ingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld/ zandingestrooid 

13-/kS•• 
tgeknign 

~~AS• 
B 	• • 

Advirs 
Sporrterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TFtANSPORT SUBTOTAAL € 	80.441,50 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.000,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 300,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 0,00 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 1.300,00 N € 	1.300,00 

929990 Uitvoeringskosten EUR 2.011,04 N 

939990 Algemene kosten EUR 3.619,87 N 

949990 Winst en dsico EUR 2.413,25 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	8.044,15 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.500,00 V 	€ 	 1,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost afvoer ven/uilt materiaal EUR 5.000,00 V 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 120,66 N € 	120,66 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 120,66 N € 	120,66 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	96.526,97 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	11.583,24 

TOTAAL m2 2.450,00 € 	108.110,21 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 44,131 
afronding € 	 -0,16 
Totaal € 	 43,97 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Toplaagrenovatie halfverharde velden 

B•iaS••• 
.411111141111, Begeleiding 

--- en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 

10 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

102 Verwiideren halfverharding 
102010 ontgraven en vervoeren toplaag m2 2.450,00 V € 	 0,65 € 	1.592,50 
102020 afvoeren en storten toplaagmateriaal ton 265,00 V € 	 25,00 € 	6.625,00 

12 RIOLERING 

120 Drainage veld 1 
120070 Controle werking drainage m 1.000,00 V € 	 0,50 € 	 500,00 

15 HALFVERHARDING: AANLEG 
150020 Corrigeren en bijleveren materiaal sporttechnische laag m2 2.000,00 V € 	 1,20 € 	2.400,00 
150050 Leveren en aanbrengen BARATOP ton 245,00 V € 	 40,00 € 	9.800,00 
150060 Sporttechnische keuringen .... EUR 3.500,00 N € 	 1,00 € 	3.500,00 

81 DIVERSEN 
810010 Rijplaten aanbrengen, instand houden en verwijderen m 100,00 V € 	 18,50 € 	1.850,00 
810020 Schoonmaken aan-/afvoerroute en ged. P-terrein EUR 150,00 N € 	 1,00 € 	 150,00 
810300 Graven proefsleuven m 10,00 V € 	 15,00 € 	 150,00 
810400 Uitvoeren kwaliteitskeuring kunstgrasvelden in jaar 4 en 7 EUR € 	 - 
810210 Onderhoud tot ingebruikname EUR 500,00 N 1,00 € 	 500,00 

SUBTOTAAL € 	27.067,50 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	

Toplaagrenovatie halfverharde velden 

1376 S••• 
ull111-%011. Begeleiding 

en Advies 
Sportlerreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	27.067,50 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 250,00 
910030 	  EUR 
910040 	  EUR 
910050 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 0,00 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 750,00 N € 	 750,00 

929990 Uitvoeringskosten EUR 676,69 N 

939990 Algemene kosten EUR 1.218,04 N 

949990 Winst en risico EUR 812,03 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	2.706,75 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.000,00 V € 	 1,00 € 	1.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 40,60 N € 	 40,60 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 40,60 N € 	 40,60 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	31.605,45 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	3.792,65 

TOTAAL m2 2.450,00 € 	35.398,11 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 14,45 
afronding € 	 0,28 
Totaal € 	 14,73 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld 

B•A•S• • • 
en

lciding n A
dvics 
 

Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Voorbereidende werkzaamheden 

11 Terreininrichtinq 
110010 Inrichten werkterrein en aanbrengen rijplaten EUR 1 V € 	250,00 € 	250,00 

2 Renovatie werkzaamheden 

21 Rondbaan en samenvallende werkzaamheden 
210010 Verwijderen en afvoeren kapotte goten rondbaan in beton stuks 10 € 	 15,00 € 	150,00 
210020 Herstraten ate maaitegels 30 x 30 cm aanbrengen op 

gestabiliseerd zand 
m2 450 € 	 11,50 € 	5.175,00 

210030 Schuren/opruwen alle kunststof m2 4800 € 	 2,50 € 	12.000,00 
210040 Vervangen deksels lijngoten stuks 400 € 	 14,00 € 	5.600,00 
210050 Kunststof toplaag coating m2 4800 € 	 17,00 € 	81.600,00 
210060 Belijning atletiekbaan en technische nummers. st 1 € 	10.000,00 € 	10.000,00 

23 Kogelstoten 2 segmenten 
230010 Vervangen houten bielzen st 5 € 	 55,00 € 	275,00 

24 Aanlopen versprinaen, polstokhoog 
240010 Vervangen blinde balken st 8 € 	300,00 € 	2.400,00 
240010 Vervangen afzet balken st 4 € 	300,00 € 	1.200,00 
240010 Vervangen polstokhoogspringmat st 1 vereniging € 	 - 
240010 Vervangen hoogspringmatten st 3 vereniging € 	 - 
240010 Vervangen overkappingen hoogspringen st 3 vereniging € 	 - 
240010 Vervangen overkappingen poolstokhoogspringen st 1 vereniging 

vereniging 
€ 	 - 

25 Discuswerpen/konelslinaeren 
250060 Aanbrengen zandingestrooide kunstgrasmat, incl. fundering m2 € 	 - 

SUBTOTAAL € 	118.650,00 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 1.500,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 500,00 
910030 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 1.236,70 N 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 3.236,70 N € 	3.236,70 

929990 Uitvoeringskosten EUR 2.966,25 N 

939990 Algemene kosten EUR 5.339,25 N 

949990 Winst en risico EUR 3.559,50 N 

Onvoorzien/ Stelposten € 	11.865,00 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 1.500,00 V 	€ 	 1,00 € 	1.500,00 
951120 Stelpost EUR 5.000,00 V 	€ 	 1,00 € 	5.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 177,98 N € 	177,98 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 177,98 N € 	177,98 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	140.607,65 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	16.872,92 

TOTAAL m2 4.800,00 € 	157.480,57 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 32,81 
afronding € 	 -0,01 
Totaal € 	 32,80 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld 

B.A7S••• 
Begeleiding 
en Advies 
SporBerreinen 

BESTEK- 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 Voorbereidende werkzaamheden 

11 Terreininrichtinq 
110010 lnrichten werkterrein en aanbrengen rijplaten EUR 1 V € 	 750,00 € 	 750,00 

2 Renovatie werkzaamheden 

21 Constructie Rondbaan 
210010 Verwijderen goten van de rondbaan in beton m 400 € 	 10,00 € 	4.000,00 
210020 Verwijderen opsluitbanden van de rondbaan in beton m 450 € 	 8,00 € 	3.600,00 
210030 Verwijderen alle maaitegels 30 x 30 cm m2 250 € 	 2,30 € 	 575,00 
210120 Verwijderen Kunststof toplaag m2 4500 € 	 2,15 € 	9.675,00 
210050 Leveren en aanbrengen nieuwe banden rondbaan, 10 x 20 cm in 

beton gesteld. 
ml 450 € 	 18,50 € 	8.325,00 

210060 Leveren en aanbrengen nieuwe goten rondbaan, met deksel in beton 
gesteld. 

ml 400 € 	 75,00 € 	30.000,00 

210070 Leveren en aanbrengen nieuwe maaitegel op gestabiliseerd zand. m2 292 € 	 17,50 € 	5.110,00 

210080 Controleren asfaltverharding EUR 1 € 	2.500,00 € 	2.500,00 
210090 Frezen asfaltverhardingen. Inclusief afvoeren vrijkomend materiaal m2 4500 € 	 7,50 € 	33.750,00 
210100 Leveren en aanbrengen ZOAB laag 35 mm, inclusief kleeflaag ton 350 € 	 132,00 € 	46.200,00 
210110 Plaatselijk repareren asfalt incl. verwijderen oud asfalt en leveren 

nieuw ZOAB met kleeflaag 
m2 150 € 	 35,00 € 	5.250,00 

210120 Kunststof toplaag met coating, leveren en aanbrengen op het asfalt, 
kleur rood. 

m2 4500 € 	 21,00 € 	94.500,00 

210130 Belijning atletiekbaan en technische nummers. st 1 € 	10.000,00 € 	10.000,00 

23 Kogelstoten 2 seqmenten 
230010 Verwijderen en afvoeren kogelstootringen st 2 € 	 100,00 € 	 200,00 
230020 Verwijderen en afvoeren houten bielzen ml 150 € 	 9,50 € 	1.425,00 
230030 Verwijderen en afvoeren Toplaag, Barotop laagdikte 0,05 m, m2 500 € 	 1,65 € 	 825,00 
230040 Aanpassen sporttechnische laag lav m2 500 € 	 2,50 € 	1.250,00 

m2 500 € 	 10,50 € 	5.250,00 
230050 Toplaag, Barotop 0-3 mm, laagdikte 0,05 m, leveren en aanbrengen. 

Leveren en aanbrengen betonnen werpplaat incl. stootring t.b.v. st 2 € 	1.000,00 € 	2.000,00 
230060 kogelstoten 
230070 Aanbrengen kunststof opsluitbanden met wapening random m 150 € 	 35,00 € 	5.250,00 
230080 Egaseren toplaag m2 500 € 	 1,00 € 	 500,00 

24 
Aanlopen verspringen, potstokhooq en verbredinq seqmenten 

240010 Opsluitbanden opnem en en opnieuw stellen in specie.inclusief 
grondwerk en afvoer vrijkomende specie. 

ml 320 € 	 18,00 € 	5.760,00 

240020 Verwijderen en afvoeren asfaltlaag m2 250 € 	 11,00 € 	2.750,00 
240030 Leveren en aanbrengen nieuwe asfaltlaag ton 50 € 	 100,00 € 	5.000,00 
240040 Leveren en aanbrengen kunststof toplaag met coating, op het asfalt, 

kleur rood. 
m2 250 € 	 25,00 € 	6.250,00 

240050 Aluminium afzetbalk rood/wit leveren en aanbrengen. st 8 € 	 600,00 € 	4.800,00 
240060 Leveren en aanbrengen opsluitband met rubber deklaag st 30 € 	 35,00 € 	1.050,00 
240070 Leveren en aanbrengen goten t.b.v. overkappingen EUR 1 € 	2.000,00 € 	2.000,00 

25 Discuswerpenlkogelslingeren 
250010 Verwijderen en afvoeren betonnen ringen st 1 € 	 100,00 € 	 100,00 
250020 Verwijderen en afvoeren klinkers m2 50 € 	 4,50 € 	 225,00 
250030 Leveren en aanbrengen kunstgras incl grondwerk EUR 1 € 	2.500,00 € 	2.500,00 

26 Polstokhoogsprirmen 
260010 Leveren en aanbrengen insteekbak st 2 € 	 450,00 € 	 900,00 
260020 Leveren en aanbrengen standaard met grondpotten EUR 1 € 	9.500,00 € 	9.500,00 

26 Inrichtingsmaterialen 
250010 Leveren en aanbrengen polstokhoogspringmat EUR vereniging € 	20.000,00 € 	 - 
250020 Leveren en aanbrengen hoogspringmat EUR vereniging € 	13.000,00 € 	 - 
250030 Leveren en aanbrengen discuskooi EUR vereniging € 	10.000,00 € 
250040 Leveren en aanbrengen kogelslingerkooi EUR vereniging € 	25.000,00 € 
250040 Leveren en aanbrengen overkappingen EUR vereniging € 	5.000,00 € 

SUBTOTAAL € 	311.770,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 

Totale renovatie kunstgrasveld 

BA•S• • • 
Begelciding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL € 	311.770,00 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

910010 Aan- en afvoerkosten materieel EUR 2.000,00 
910020 Inrichten bouwterrein EUR 1.500,00 
910030 	  EUR 

918880 Overige eenmalige kosten EUR 

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 3.500,00 € 	3.500,00 

929990 Uitvoeringskosten EUR 7.794,25 

939990 Algemene kosten EUR 14.029,65 

949990 Winst en risico EUR 9.353,10 

Stelposten € 	31.177,00 
951110 Stelpost, kleine leveringen en werkzaamheden EUR 5.000,00 € 	 1,00 € 	5.000,00 
951120 Stelpost t.b.v. asfalt EUR 15.000,00 € 	 1,00 € 	15.000,00 

96 BIJDRAGE 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 467,66 € 	467,66 
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR 467,66 € 	467,66 

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen € 	367.382,31 

Voorbereiding, toezicht en begeleiding van de 
werkzaamheden 

12% € 	44.085,88 

Onvoorzien 10% € 	36.738,23 
TOTAAL m2 4.800,00 € 	448.206,42 

Kosten per eenheid m2 1,00 € 	 93,38 
afronding € 	 0,12 
Totaal € 	 93,50 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovate- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

vervangen beregening 

BAS••• 
Begeleidifty 
en Advies 
Sportferreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Vervangen pomp en automaat beregening 

171 Vervangen pomp en automaat beregening 
171010 Vervangen pomp en automaat st. 1,00 V € 	14.500,00 € 	14.500,00 

SUBTOTAAL € 	14.500,00 
Bijkomende kosten 12% € 	1.740,00 

Kosten per eenheid st. 1,00 € 	16.240,00 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Vervangen leidingen en sproeiers 

172 Vervangen leidingen en sproeiers 
172010 Vervangen leidingen met sproeiers veld 1,00 V € 	14.000,00 € 	14.000,00 

SUBTOTAAL € 	14.000,00 
Bijkomende kosten 12% € 	1.680,00 

Kosten per eenheid veld 1,00 € 	15.680,00 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Aanpassen leidingen en sproeiers bij toplaagrenovatie 

172 laten zakken van leidingen en sproeiers 
172010 Vervangen leidingen met sproeiers veld 1,00 V € 	3.500,00 € 	3.500,00 

SUBTOTAAL € 	3.500,00 
Bijkomende kosten 12% € 	420,00 

Kosten per eenheid veld 1,00 € 	3.920,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovate- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

vervanging verhardingen 

13•A!S• • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN BETONPLATEN 

104 Verwijderen verhardingen 
104010 Opbreken elementenverharding met opsluiting m2 1,00 € 6,50 € 6,50 

140 Aanbrengen elementenverhardingen 
140010 Ontgraven cunet, afvoeren/ verwerken grond m2 1,00 € 1,50 € 1,50 
140020 Zand aanbrengen in cunet m2 1,00 € 5,20 € 5,20 
140030 Aanbrengen betonplaten 2x2/2x1 m m2 1,00 € 36,50 € 36,50 
140040 Voegvulling t.b.v. betonplaten m 0,50 € 4,50 € 2,25 

SUBTOTAAL € 51,95 
Bijkomende kosten 12% € 6,23 
Afronding € -0,18 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 58,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS - PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN TEGEL/KLINKER 

105 Verwiideren verhardingen 
105010 Opbreken elementenverharding met opsluiting m2 1,00 € 4,50 € 4,50 

150 Aanbrengen elementenverhardingen 
150010 Ontgraven cunet, afvoeren/verwerken grond m2 1,00 € 1,50 € 1,50 
150020 Zand aanbrengen in cunet m2 1,00 € 6,70 € 6,70 
150030 Aanbrengen opsluiting m 0,67 € 11,50 € 7,71 
150040 Aanbrengen tegels/klinkers m2 1,00 € 14,50 € 14,50 

SUBTOTAAL € 34,91 
Bijkomende kosten 12% € 4,19 
Afronding € -0,09 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 39,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS - PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 ASFALTVERHARDINGEN 

106 Verwiideren verhardingen 
106010 Frezen en afvoeren m2 1,00 € 12,20 € 12,20 

160 Aanbrengen asfaltverhardingen 
160010 Ontgraven cunet, afvoeren/ verwerken grond m2 1,00 € 1,45 € 1,45 
160020 Fundering bouwen m2 1,00 € 6,40 € 6,40 
160030 Aanbrengen asfaltverharding m2 1,00 € 37,00 € 37,00 

SUBTOTAAL € 57,05 
Bijkomende kosten 12% € 6,85 
Afronding € 0,10 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 64,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

herstraten verhardingen 
Begeleiding 

Advics 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN BETONPLATEN 

170 Herstraten elementenverhardingen 
170010 Opnemen en herstraten verharding m2 1,00 € 	 5,50 € 	 5,50 
170020 Bijleveren zand m2 1,00 € 	 2,25 € 	 2,25 
170040 Voegvulling t.b.v. betonplaten m 0,50 € 	 4,50 € 	 2,25 

SUBTOTAAL € 	 10,00 
Bijkomende kosten 12% € 	 1,20 
Afronding € 	 0,30 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 	11,50 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 ELEMENTENVERHARDINGEN TEGEL/KLINKER 

180 Herstraten elementenverhardingen 
180010 Opnemen en herstraten verharding m2 1,00 € 	 6,50 € 	 6,50 
180020 Bijleveren zand m2 1,00 € 	 2,25 € 	 2,25 
180020 Inboetmateriaal m2 0,10 € 	13,75 € 	 1,38 

SUBTOTAAL € 	10,13 
Bijkomende kosten 12% € 	 1,22 
Afronding € 	 0,16 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 	11,50 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 ASFALTVERHARDINGEN overlagen deklaag 

109 Verwijderen verhardingen 
109010 Egaal frezen en afvoeren freesafval m2 1,00 € 	 8,80 € 	 8,80 

190 Aanbrengen asfaverhardinoen 
190030 Aanbrengen asfalttoplaag m2 1,00 € 	18,50 € 	18,50 

SUBTOTAAL € 	 27,30 
Bijkomende kosten 12% € 	 3,28 
Afronding € 	 0,42 
Kosten per eenheid m2 1,00 € 	31,00 
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-41111111111- 	Begeleiding 
------ en Advies 

Sportterreinen 

BA•S• • • Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

vervangen hekwerk 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 VELDAFRASTERING 
110 Verwiideren afrasterinq 
110010 Verwijderen leunhekwerk hoogte ca. 1,00 m m 360,00 € 	 2,75 € 	990,00 

111 Veldafrasterinq dubbelstaafmat verzinkt 
111010 Aanbrengen leunhek met staafmat hoogte 1,10 m m 360,00 € 	45,00 € 	16.200,00 

111020 Aanbrengen dubbele poort breedte 4,00 m st. 1,00 € 	1.150,00 € 	1.150,00 

111030 Aanbrengen enkele poort breedte 1,25 m st. 2,00 € 	850,00 € 	1.700,00 

SUBTOTAAL € 	20.040,00 

Bijkomende kosten 12% € 	2.404,80 

Afronding 
TOTAAL m 360,00 € 	22.444,80 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	62,35 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL 

POST RESULTAATS - EENHEID IN BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EURO IN EURO 

1 BALLENVANGER 4 METER HOOG 
112 Verwiideren ballenvanger 
112010 Verwijderen ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	 8,50 € 	 8,50 

113 Aanbrengen ballenvanger 
113010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	95,00 € 	95,00 

SUBTOTAAL € 	103,50 

Bijkomende kosten 12% € 	12,42 

Afronding € 	 0,08 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	116,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL 

POST RESULTAATS - EENHEID IN BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EURO IN EURO 

1 BALLENVANGER 5 METER HOOG 
114 Verwiideren ballenvanger 
114010 Verwijderen ballenvanger hoogte 5,00 m m 1,00 € 	 9,50 € 	 9,50 

115 Aanbrengen ballenvanger 
115010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 5,00 m m 1,00 € 	99,00 € 	99,00 

SUBTOTAAL € 	108,50 

Bijkomende kosten 12% € 	13,02 

Afronding € 	-0,02 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	121,50 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL 

POST RESULTAATS - EENHEID IN BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EURO IN EURO 

1 TERREINAFRASTERING 
116 Verwiideren afrasterinq 
116010 Verwijderen terreinafrastering hoogte ca. 2,00 m m 100,00 € 	 4,50 € 	450,00 

117 Veldafrasterinq dubbelstaafmat verzinkt 
117010 Aanbrengen terreinafrastering met staafmat hoogte 2,00 m m 95,00 € 	54,00 € 	5.130,00 

SUBTOTAAL € 	5.580,00 

Bijkomende kosten 12% € 	669,60 
Afronding € 	 0,40 

TOTAAL m 100,00 € 	6.250,00 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	62,50 

Pagina 25 van 32 



Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie hekwerk 

bij veldrenovatie 

BA•S• • • 
Begeleiding 
en Advies 
Sportterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 VELDAFRASTERING 

118 Verwiideren afrasterinq 
118010 Demonteren leunhekwerk hoogte ca 1.00 m m 360,00 € 	 8,50 € 	3.060,00 
119 Veldafrastering dubbel staafmat verzinkt herolaatsen met 

bijleveren van materialen 
119010 Aanbrengen leunhek met staafmat hoogte 1,10 m m 360,00 € 	14,00 € 	5.040,00 
119020 Aanbrengen dubbele poort breedte 4,00 m st. 1,00 € 	1.150,00 € 	1.150,00 
119030 Aanbrengen enkele poort breedte 1,25 m st. 2,00 € 	850,00 € 	1.700,00 

SUBTOTAAL € 	10.950,00 
Bijkomende kosten 12% € 	1.314,00 
Afronding € 	-24,00 
TOTAAL m 360,00 € 	12.240,00 

Kosten per eenheid m 1,00 € 	34,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 
POST RESULTAATS - PER BEDRAG 
NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 
1 BALLENVANGER 4 METER HOOG 

120 Demonteren ballenvanger 
120010 Demonteren ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	13,00 € 	13,00 
121 Aanbrengen ballenvanger 
121010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 4,00 m m 1,00 € 	24,00 € 	24,00 

SUBTOTAAL € 	37,00 

Bijkomende kosten 12% € 	 4,44 
Afronding € 	 0,56 
Kosten per eenheid m 1,00 € 	42,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 
POST RESULTAATS - PER BEDRAG 
NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 
1 BALLENVANGER 5 METER HOOG 

122 Verwiideren ballenvanger 
122010 Verwijderen ballenvanger 5,00 m m 1,00 € 	14,00 € 	14,00 
123 Aanbrengen ballenvanger 
123010 Aanbrengen ballenvanger hoogte 5,00 m m 1,00 € 	26,00 € 	26,00 

SUBTOTAAL € 	 40,00 

Bijkomende kosten 12% € 	 4,80 
Afronding € 	 0,20 
Kosten per eenheid m 1,00 € 	45,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

verlichting 

13-266- • • -040141,__ Begeleiding 
en Advies 
S 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS PER 

EENHEID IN EURO 

. 
TOTAAL BEDRAG 

IN EURO 

1 Vervangen lichtinstallatie Klasse III met 2 masten/ 2 
armaturen 

124 Verwiideren veldverlichtinq 
124010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 2,00 V € 	232,00 € 	464,00 
125 Veldverlichtinq 
125010 Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 

masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
EUR 9.000,00 V € 	 1,00 € 	9.000,00 

125020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	12.464,00 
Bijkomende kosten 12% € 	1.495,68 
Afronding € 	 0,32 
Kosten per eenheid bijveld 1,00 € 	13.960,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse III met 4 masten/ 4 

armaturen 

124 Verwiideren veldverlichtinq 
124010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 4,00 V € 	232,00 € 	928,00 
125 Veldverlichtinq 
125010 Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 

masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
EUR 14.000,00 V € 	 1,00 € 	14.000,00 

125020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	17.928,00 
Bijkomende kosten 12% € 	2.151,36 
Afronding € 	 0,64 
Kosten per eenheid bijveld 1,00 € 	20.080,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse III met 6 masten/ 6 

armaturen 

124 Verwiideren veldverlichtinq 
124010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 
125 Veldverlichtinq 
125010 Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 

masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
EUR 20.000,00 V € 	 1,00 € 	20.000,00 

125020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	24.392,00 
Bijkomende kosten 12% € 	2.927,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid bijveld 1,00 € 	27.320,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen lichtinstallatie Klasse III met 6 masten/ 8 

armaturen 

124 Verwiideren veldverlichtinq 
124010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 
125 Veldverlichtinq 
125010 Verlichting bijveld incl.kabels bijveldverlichting met 6 

masten, 8 armaturen, schakeling half veld 
EUR 22.500,00 V € 	 1,00 € 	22.500,00 

125020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

verlichting 

BA'S- • • 
Begeleiding 
en Advies 
SporBerreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS PER 

EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO 

SUBTOTAAL € 	26.892,00 
Bijkomende kosten 12% € 	3.227,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid bijveld 1,00 € 	30.120,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 

POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 

NUMMER VERPLICHTING 

1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse II met 6 masten/ 12 
armaturen 

126 Verwijderen veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 

127 Veldverlichtinq 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 32.500,00 
V 

€ 	 1,00 € 	32.500,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	36.892,00 
Bijkomende kosten 12% € 	4.427,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 € 	41.320,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 

POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 

NUMMER VERPLICHTING 

1 Vervangen Iichtinstallatie Klasse II met 6 masten/ 16 
armaturen 

126 Verwijderen veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 

127 Veldverlichtinq 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 35.000,00 
V 

€ 	 1,00 € 	35.000,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	39.392,00 
Bijkomende kosten 12% € 	4.727,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 € 	44.120,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 

POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 

NUMMER VERPLICHTING 

1 Vervangen lichtinstallatie Klasse II met 8 masten/ 8 
armaturen 

126 Verwiideren veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 6,00 V € 	232,00 € 	1.392,00 

127 Veldverlichtinq 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 25.500,00 
V 

€ 	 1,00 € 	25.500,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	29.892,00 
Bijkomende kosten 12% € 	3.587,04 
Afronding € 	 0,96 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 € 	33.480,00 
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie- en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

verlichting 

13-A.S.• • 
Begeleiding 
en Advies 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS PER 

EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS PER 

EENHEID IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 

IN EURO 

1 Vervangen Iichtinstallatie Kiasse II met 8 masten/ 16 
armaturen 

126 Verwiideren veldverlichtinq 
126010 Verwijderen lichtmasten incl. kabels st. 8,00 V € 	232,00 € 	1.856,00 
127 Veldverlichtinq 
127010 Verlichting hoofdveld incl.kabels hoofdveldverlichting met 8 

masten, 16 armaturen, schakeling trainingsverlichting en 
halfveld verlichting. 

EUR 38.000,00 
V 

€ 	 1,00 € 	38.000,00 

127020 Onvoorzien in verband met aansluiting naar kantine EUR 3.000,00 V € 	 1,00 € 	3.000,00 

SUBTOTAAL € 	42.856,00 
Bijkomende kosten 12% € 	5.142,72 
Afronding € 	 1,28 
Kosten per eenheid hoofdveld 1,00 € 	48.000,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen armaturen 

128 Vervangen armaturen 
128010 Vervangen armaturen st. 1,00 V € 	1.350,00 € 	1.350,00 

SUBTOTAAL € 	1.350,00 
Bijkomende kosten 12% € 	162,00 
Afronding 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.512,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL BEDRAG 
POST RESULTAATS - EENHEID IN EURO IN EURO 
NUMMER VERPLICHTING 
1 Vervangen orientatieverlichting 

128 Vervangen masten, bekabelinq e.d. 
128010 Vervangen mast met armatuur en bekabeling st. 1,00 V € 	1.540,00 € 	1.540,00 

SUBTOTAAL € 	1.540,00 
Bijkomende kosten 12% € 	184,80 
Afronding € 	 0,20_ 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.725,00—  
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Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie en vervangingsinvesteringen 

Beplanting + watergangen B•S••• 
Begeleiding 

Advies 
Spornerreinen 

BESTEK 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 Beplanting sierplantsoen 

103 verwijderen van plantsoen 
103010 verwijderen uitgegroeid sierplantsoen m2 1,00 V € 	 5,35 € 	 5,35 
191 Plantwerk 
191040 aanbrengen sierplantsoen m2 1,00 V € 	 23,50 € 	 23,50 

SUBTOTAAL € 	 28,85 

Bijkomende kosten 20% € 	 5,77 
afronding € 	 0,38 
Kosten per eenheid € 	 35,00 

BESTEK 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 Beplanting bosplantsoen 

103 verwiideren van plantsoen 
103010 verwijderen uitgegroeid sierplantsoen are 1,00 V € 	389,90 € 	389,90 
191 Plantwerk 
191040 aanbrengen sierplantsoen are 1,00 V € 	300,00 € 	300,00 

SUBTOTAAL € 	689,90 
Bijkomende kosten 20% € 	137,98 
afronding € 	 12,12 
Kosten per eenheid € 	840,00 

BESTEK 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 Beplanting bomen 

103 verwijderen van plantsoen 
103010 verwijderen van bomen st 1,00 V € 	120,00 € 	120,00 
191 Plantwerk 
191020 aanplanten bomen st 1,00 V € 	175,00 € 	175,00 
191030 aanbrengen boompalen st 2,00 V € 	 14,50 € 	 29,00 

SUBTOTAAL € 	324,00 
Bijkomende kosten 20% € 	 64,80 
afronding € 	 1,20 
Kosten per eenheid € 	390,00 

BESTEK 
POST 
NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 
RESULTAATS - 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER 
EENHEID 
IN 
EURO 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN 
EURO 

1 Baggeren sloten 

107 Bangeren van sloten 
107040 uitbaggeren bestaande watergangen, bagger verwerken in 

zijstroken 
m2 1,00 V € 	 6,76 € 	 6,76 

107050 na uitdroging bagger mengen en vlak afwerken m2 5,00 V € 	 1,20 € 	 6,00 
107100 Zaaien bermenmengsel. m2 5,00 V € 	 0,20 € 	 1,00 

SUBTOTAAL € 	 13,76 
Bijkomende kosten 20% € 	 2,75 
afronding € 	 0,49 
Kosten per eenheid € 	 17,00 



Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

inrichting 

BAS• • • 
Begeleiding 
en Advies 
S ortterreinen 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING 

' 

EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 DUG-OUTS 
129 Verwiideren overiqe inrichtirmelementen 
129010 Verwijderen dug-out st. 2,00 V € 	170,00 € 	340,00 
130 Sportvelden 
130010 Leveren dug-out 4 m aluminium met 4 mm 

polycarbonaatplaat 
st. 2,00 V € 	3.100,00 € 	6.200,00 

130010 plaatsen dug-outs st. 2,00 V € 	382,50 € 	765,00 
SUBTOTAAL € 	7.305,00 
Bijkomende kosten 12% € 	876,60 
Afronding € 	 0,40 
Kosten per set st. 2,00 € 	8.182,00 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	4.091,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS - PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 Doelen P-model 
131 Verwiideren veldinrichtinqselementen 
131010 Verwijderen doelen incl. fundering st. 2,00 € 	140,00 € 	280,00 
132 Soortvelden 
132010 Leveren en aanbrengen seniorendoelen, kooidoelen st. 2,00 € 	1.413,50 € 	2.827,00 

plaatsen doelen st 2,00 € 	84,00 € 	168,00 
SUBTOTAAL € 	3.275,00 
Bijkomende kosten 12% € 	393,00 
Afronding 
Kosten per set st. 2,00 € 	3.668,00 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.834,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS - PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 Doelen kooimodel 
131 Verwiideren veldinrichtinqselementen 
131010 Verwijderen doelen incl. fundering st. 2,00 € 	140,00 € 	280,00 
132 Soortvelden 
132010 Leveren en aanbrengen seniorendoelen, kooidoelen st. 2,00 € 	1.527,50 € 	3.055,00 

plaatsen doelen st 2,00 € 	84,00 € 	168,00 
SUBTOTAAL € 	3.503,00 
Bijkomende kosten 12% € 	420,36 
Afronding € 	 0,64 
Kosten per set st. 2,00 € 	3.924,00 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	1.962,00 

BESTEK- OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 

POST RESULTAATS - PER BEDRAG 

NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN 

IN EURO 

EURO 

1 Klapdoelen 
131 Verwiideren veldinrichtinaselementen 
131010 Verwijderen doelen incl. fundering st. 2,00 € 	140,00 € 	280,00 
132 Soortvelden 
132010 Leveren en aanbrengen seniorendoelen, kooidoelen st. 2,00 € 	2.544,00 € 	5.088,00 

plaatsen doelen st 2,00 € 	84,00 € 	168,00 
SUBTOTAAL € 	5.536,00 
Bijkomende kosten 12% € 	664,32 
Afronding € 	-0,32 
Kosten per set st. 2,00 € 	6.200,00 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	3.100,00 
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R.A.S. • • Bijlage VI bij Beheerplan sportparken gemeente Delft 2016 
Ramingen renovatie en vervangingsinvesteringen 	 Renovatie sportveld 

inrichting 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 hoekvlaggen 

134 Verwijderen veldinrichtinoselementen 
134010 Verwijderen oude hoekvlaggen st. 4,00 € 	 6,00 € 	24,00 
135 Sportpark 
135010 Leveren hoekvlaggen st. 4,00 € 	49,50 € 	198,00 
135020 Plaatsen hoekvlaggen st. 4,00 € 	21,00 € 	84,00 

SUBTOTAAL € 	306,00 
Bijkomende kosten 12% € 	36,72 
Afronding € 	 1,28 
Kosten per set st. 4,00 € 	344,00 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	86,00 

BESTEK- 

POST 

NUMMER 

OMSCHRIJVING EENHEID HOEVEELHEID 

RESULTAATS - 

VERPLICHTING 

PRIJS 

PER 

EENHEID 

IN 

EURO 

TOTAAL 

BEDRAG 

IN 

EURO 

1 Afvalbakken 

134 Verwijderen veldinrichtingselementen 
134010 Verwijderen afvalbakken st. 1,00 € 	24,00 € 	24,00 
135 Sportpark 
135010 Leveren en aanbrengen afvalbakken st. 1,00 € 	385,00 € 	385,00 

SUBTOTAAL € 	409,00 
Bijkomende kosten 12% € 	49,08 
Afronding € 	-0,08 
Kosten per eenheid st. 1,00 € 	458,00 
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Bijlage VII Beheerplan sportparken gemeente Delft 
De Standaard gemeente Delft 
(kwaliteitseisen bij aanleg en renovatie) 

B•AS••• 
Begekiding 
en Advies 
Sporkerreinen 

De Standaard 

In De Standaard worden de minimale eisen omschreven die worden gesteld door de ge-
meente Delft bij aanleg of vervanging van nieuwe sportvelden of inrichtingselementen. 

1 	Sportvelden 

Natuurqras voetbalvelden  
De normeringen voor grasvelden worden niet zo stringent toegepast als de uitgebreide 
normeringen bij kunstgrasvelden. Er zijn wel eisen opgesteld voor het uiterlijk en de af-
metingen van velden. Die zijn voor zowel natuurgras- als kunstgrasvelden van belang. 
Er bestaan ook normeringen voor bijvoorbeeld de constructieopbouw samenstelling van 
de bodem. Alleen kan dit bij toepassing van deze normen bij de wisselende grondsoorten 
en grondsamenstellingen binnen Nederland leiden tot instabiele velden met alle gevol-
gen van dien. Deze normen staan momenteel vanwege deze reden dan ook ter discussie 
in cultuurtechnische vakgroepen. Er wordt gewerkt aan uniforme sporttechnische normen 
voor gras voetbalvelden. 

Bij aanleg en renovatie is de opbouw sterk afhankelijk van het aanwezige grondprofiel 
(opbouw van de grondlagen), met name van de toplaag. De plaatselijke opbouw van het 
profiel en de samenstelling van de toplaag bepalen de aanpak bij renovatie en/of nieuw-
bouw. Van de velden is de opbouw onderzocht en tijdens een eerder onderzoek is er een 
grondmonster van de toplaag genomen. Van deze monsters is de granulaire samenstel-
ling (en de chemische samenstelling i.v.m. bemesting) bepaald. Tijdens renovaties wor-
den deze resultaten gebruikt om een renovatieplan op te stellen. 
Standaard wordt gestreefd naar het realiseren en/of behouden van sportvelden met vol-
doende afmetingen volgens de normen met een voorgeschreven uitloop. Rond het veld 
kan het wenselijk zijn extra grasuitloop te hebben t.b.v. het uitvoeren van aanleg- en on-
derhoudsbewerkingen (draaien van machines) en het hebben van een omzoming met 
beplanting. 

De standaard opbouw van grassportvelden (in de gemeente Delft): 
Toplaag: voldoende schraal en stroef en voorzien van een goede grasmat. De water-
doorlatendheid is van groot belang. De toplaag moet regenbuien tot 3 mm per 2 uur 
en 10 mm per 12 uur snel kunnen afvoeren naar de ondergrond (ook op intensief be-
speelde gedeelten). De grasmat dient voldoende gesloten te zijn (grasbezetting mini-
maal 80% is bijvoorbeeld een eis van de KNVB) en te bestaan uit goed wortelende en 
zodevormende grassen. Engels raaigras en veldbeemd zijn de toe te passen gras-
soorten op de Delftse velden. 
Ondergrond: de ondergrond dient voldoende drainerend vermogen te bezitten voor 
afvoer van overtollig vocht naar de ondergrond en vervoer van vocht van de onder-
grond naar de toplaag in tijden van vochttekort. 
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Indien noodzakelijk wordt de ondergrond gedraineerd. In de Delftse omstandigheden 
zal een drainage meestal noodzakelijk zijn. De drainagebuizen dienen omhuld te zijn 
met een filter dat zorgt dat de gaatjes in de kunststof drainagebuizen (ribbeidrains) 
niet verstopt raken. In verband met het filterend vermogen en de houdbaarheid van dit 
filtermateriaal wordt polypropyleen omhulling met een gewicht van 450 tot 700 gram 
per ml toegepast. 

Een voetbalhoofdveld wordt ingericht met seniorendoelen (kooidoelen), ballenvangers 
en een speelveldafrastering. Gedeeltelijk wordt langs het veld een verharding aangelegd 
ten behoeve van het publiek en wordt het veld voorzien van dug-outs. 

Een voetbalbijveld/trainingsveld wordt ingericht met seniorendoelen (P-doelen) en bal-
lenvangers. Om het veld bereikbaar te maken voor spelers en onderhoudsmachines, is 
er gedacht aan verharding tot aan het veld. Speelveldafrastering, dug-outs en verharding 
rond het veld is bij een dergelijk veld volgens de KNVB-voorschriften niet noodzakelijk. 

In Delft zijn er naast natuurgras voetbalvelden ook natuurgras velden aanwezig t.b.v. 
korfbal. 

Kunstoras voetbalvelden  
De constructie van een kunstgrasveld bestaat uit diverse lagen met een dikte tot 0,50 m. 
Deze dikte is bepaald om een vorstvrije constructie te kunnen aanleggen. In het westen 
van Nederland en onder speciale omstandigheden of bij speciale 'isolerende construc-
ties' is een dunnere (0,40 m) constructie toegestaan. In onderstaande beschrijving is uit-
gegaan van voetbal kunstgrasvelden. De constructievoorwaarden voor korfbal en hockey 
wijken hiervan af. 

Om volgens de KNVB-eisen de opbouw van de constructie te kunnen bepalen, is nader 
geotechnisch onderzoek noodzakelijk. De exacte opbouw van de kunstgrasconstructie 
wordt bepaald aan de hand van het geotechnisch onderzoek. 

De velden voldoen aan FIFA Quality (2016/2017) of FIFA*(2012-2017) velden. De KNVB 
wil vanaf 1 januari 2017 afstappen van de FIFA-certificering en overgaan tot KNVB-
certificering. Vanaf 2018 wordt een door de KNVB aangepaste normering verwacht. 

Overige constructievoorwaarden: 
Er dient tevens aan de normen NOCNSF KNVB2-15.2 voldaan te worden. De volgende 
voorwaarden zijn dan ook van toepassing: 
1. Maximaal afschot dakprofiel tweezijdig t.o.v. as van 100 mm. 

2. In de lengteas is geen afschot toegestaan. 

3. Oneffenheden van maximaal 7 a 10 mm zijn toegestaan onder een 3 m rij. 

4. In een Iengteraai mogen afzonderlijke hoogtepunten niet meer dan 20 mm afwijken 
van de gemiddelde hoogteligging over de betreffende raai. 

B•A•S• • • 
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5. Speelzekerheid (bij temperatuur 0 tot 40 graden Celsius) dient bij onderstaande om-
standigheden te voldoen aan: 

P < 10 mm per 2 uur 

P < 20 mm in 12 uur 

Na P 10 mm per 2 uur dient na 30 minuten weer aan de sporttechnische eisen vol-
dean te worden. 

6. Speelzekerheid (bij temperatuur 0 tot -10 graden Celsius) dient, uitgezonderd situatie 
met regen dan wel opdooi, te voldoen. 

De afmetingen van te realiseren kunstgras speelvelden worden bepaald door de 
maatvoering van de huidige velden of de beschikbare ruimte. Voor hoofdvelden is het 
wenselijk de netto afmetingen van 105 x 69 m te realiseren. Voor bijvelden zijn de 
minimale netto afmetingen van 100 x 64 m voldoende. In beide gevallen dienen er 
uitloopstroken in kunstgras te worden gerealiseerd waarvan de laatste 0,50 m in 
verharding mag worden uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van verharding van de 
buitenste 0,50 m van de uitloopstrook. Als deze maatvoering niet past, dient dispensatie 
van de KNVB te worden verkregen. 

Voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden wordt de volgende opbouw gehanteerd: 
- kunstgras ingevuld met invulzand en TPE holo 
- geotextiel 
- sporttechnische laag 
- drainerende Iaag 

Afhankelijk van de resultaten van het geotechnisch onderzoek kunnen de opbouw en/of 
de opbouwdiktes van de verschillende locaties afwijken. 

Drainerende Iaag: 
• De drainerende laag dient te bestaan uit M3d zand of M3c zand waarvan het M-50 

cijfer tussen de 220/240 p moet liggen. 

• Dikte afhankelijk van de bedrijfsgebonden constructie uitgaande van minimaal 
260-360 mm. 

• De zandlaag nauwkeurig verdichten, zo nodig met gebruik van water en egaal ver-
werken. Afwerking en verdichting volgens de normen van NOC*NSF/ KNVB. De ver-
dichtinggraad dient over het hele veld op eenzelfde peil te liggen. 

• Onderin of net onder de drainerende laag wordt de drainage aangelegd. Het draina-
geplan kan per veld varieren. 

Sporttechnische Iaag: 
• De sporttechnische laag is een bedrijfsgebonden constructie. Gebruik van bodemas 

wordt niet geadviseerd. De sporttechnische laag dient zonder gebruik van rubber te 
worden uitgevoerd. 

• Dikte afhankelijk van de bedrijfsgebonden constructie, uitgegaan wordt van 10 cm la-
va 0/16 of lava 0/8. 
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• De sporttechnische Iaag dient zo homogeen mogelijk te worden verwerkt zodat geen 
spoorvorming in de ondergrond optreedt en het dient nauwkeurig te worden afgewerkt en 
verdicht d.m.v. walsen (zo nodig onder toevoeging van water). Afwerking en verdichting 
volgens de normen van NOC*NSF/ KNVB. De verdichtinggraad dient over het hele veld 
op eenzelfde peil te liggen. 

Geotextiel: 
Op de sporttechnische Iaag geotextiel verwerken volgens de norm ISA-M11. 

Kunstgras: 
Bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden wordt ervoor gekozen om de kunstgrasmat op 
te sluiten door middel van betonplaten 2x2 / 2x1 / 1,2x0,8 m. De verharding binnen de 
hekwerken mag maximaal 0,50 m bedragen. Deze verharding in de uitloopstrook zal zo-
veel mogelijk worden toegepast. Bij renovatie van kunstgrasvelden zal gekeken worden 
of de aanwezige verhardingsmaterialen hergebruikt kunnen worden. Indien het noodza-
kelijk blijkt te zijn om de bestratingmaterialen te vervangen, dan zal de nieuwe verharding 
rondom het kunstgrasveld worden uitgevoerd in betonplaten 2x2 / 2x1 / 1,2x0,8 m. 

De kunstgrasmat dient te voldoen aan de FIFA* -eisen (2012-2016) en FIFA Quality 
(2016/2017). De kunstgrasmat dient op de dag van de aanbesteding een erkende en ge-
certificeerde of in onderzoek zijnde kunstgrasmat te zijn, volgens de vigerende sportvloe-
renlijst inzake Voetbal (outdoor) voor wedstrijd en training B-categorie. Bij de aanbeste-
ding dient de productomschrijving van de aan te leggen constructie te worden overlegd. 
Een pilot wordt niet toegestaan. 

De kunstgrasmat dient een vezellengte van ca. 60 mm hebben. De kunstgrasmat wordt 
ingestrooid met ca. 10 mm zand en ca. 32 mm TPE holo. 

Instrooimaterialen: 
Ten behoeve van de stabiliteit van de kunstgrasmat wordt een kunstgrasmat voorzien 
van min. 10 mm instrooizand. De te stellen eisen aan dit zand: volgens de norm 
NOC*NSF/KNVB M4.a rondtoppig en gedroogd zand schoon van alle verontreinigingen 
en fijne delen. 
Het instrooirubber betreft TPE holo. 

Overige te stellen eigenschappen en eisen aan de kunstgrasmat: 
Algemeen: 
• De kunstgrasmat dient plooivrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooien door 

insnijden dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Kopse naden zijn niet toege-
staan. In het oppervlak mogen geen open naden voorkomen (openingstolerantie 
maximaal 2 mm). 

• De toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn. 
• De constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn. 
• De constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn. 
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• De belijning behoort aaneengesloten, egaal van kleur, strak en zichtbaar te zijn. 
• De witte belijning dient duidelijk contrasterend met het veld te zijn en te voldoen aan 

de eisen van de KNVB. 
• Na realisatie dient minimaal 99% van het aantal vezels boven de invulling te staan. De 

vezels dienen ca. 18 mm boven de vulling uit te staan. 
• De kunstgrasmat dient te bestaan uit 100% gespoten monofilament vezel. 
• De kunstgrasvezel dient uit UV bestendig polyethyleen (PE) garen te bestaan. 
• Garendikte op de dikste plaats dient minimaal 240 micron te zijn. 
• Vezelgewicht kunstgrasmat zonder instrooimateriaal min. 1.500 gr/m2. 
• Minimaal 110.000 filamenten/ m2. 
• Instrooimateriaal van een gegarandeerde kwaliteit. Het instrooimateriaal dient te vol-

doen aan de eisen van de norm DIN 18035-7 middels een partijkeuring. 
• Kunstgraskleur is 'natuurlijk groen'. 
• Waterdoorlatendheid is minimaal 200 ml/min/100 cm2. 

Hoogteligging/vlakheid: 
• Aanleggen volgens dakprofiel (max. 100 mm). Het dakprofiel dient vloeiend te verlo-

pen en symmetrisch te worden aangebracht (tolerantie 20 mm). In de Iengterichting is 
geen afschot toegestaan. In de Iengteraai mogen de afzonderlijke hoogteliggingen 
niet meer dan 20 mm afwijken t.o.v. de gemiddelde hoogteligging. 

• Een maximale oneffenheid van 7 mm is nog juist toegestaan (principieel). 
• Incidenteel kan een oneffenheid van 10 mm worden geaccepteerd. 
• In het veld dienen geen scherpe overgangen (zgn. drempels) voor te komen. 

Constructie-eigenschappen: 
• Energierestitutie 	 : 20 — 50 % 
Volgens FIFA ** normen: 
• Balstuit 	 : 0,60 — 0,85 m 
• Schuine balstuit (bij droog weer) : 45 — 60 % 
• Balrol 	 : 4 — 8 m 
• Schokabsorptie 	 : 4 — 8 m 
• Verticale vervorming 	 : 4 — 8 mm 
• Rotatiegrip 	 : 30 — 45 Newtonmeter 
• Lineaire stroefheid 	 : 3,0 — 5,5 g 

Bijkomende verplichtingen: 
Bij de oplevering/eindkeuring dienen de noodzakelijke gereedschappen en machines 
volgens de FIFA-certificering op het veld aanwezig te zijn. 
De kunstgrasaannemer dient een voorschrift voor het noodzakelijke onderhoud voor een 
periode van 10 jaar bij aanbesteding te overhandigen volgens het FIFA-
certificeringsysteem. Hierbij dient de informatievastlegging van al het noodzakelijke on-
derhoud te worden opgenomen. 
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Daarnaast dient contractueel te worden vastgelegd dat de velden 1 maal per jaar door de 
kunstgrasaannemer worden geInspecteerd in het bijzijn van de opdrachtgever, dit gedu- 
rende een periode van 10 jaar. 
Alle voorschriften en inspecties dienen zo te zijn opgesteld dat de garantietermijn van 
10 jaar wordt gewaarborgd. 

Informatieoverdracht: 
De kunstgrasleverancier/kunstgrasaannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
veld. Bij separate levering van de kunstgrasmat dient op onderstaande wijze te worden 
overgedragen: 
• Alle constructielagen dienen door een FIFA-geaccrediteerd keuringsinstituut te wor-

den goedgekeurd. De kunstgrasaannemer Iaat op de daarvoor vereiste momenten 
door het keuringsinstituut (deel-)keuringen uitvoeren en overlegt de uitslagen van de-
ze deelkeuringen binnen 24 uur na de keuring aan de directie/opdrachtgever. 

• De aannemer nodigt de directie uit voor iedere (deel-)keuring. De uitnodiging mini-
maal 24 uur voor de desbetreffende keuring aan de directie melden. 

• De "aannemer onderbouw" is verantwoordelijk voor een goedgekeurde onderbouw 
van het kunstgrasveld die voldoet aan de norm NOCNSF KNVB2-15.2. 

• Op het moment van overdracht van het werk dienen alle overige werkzaamheden di-
rect aan het veld inclusief opsluitende verharding, excl. hekwerken, gereed te zijn en 
te worden overgedragen aan de kunstgrasaannemer. 

• Kosten voor de keuring van de onderbouw zijn voor rekening van de kunstgrasaan-
nemer. 

• Eventuele herkeuringskosten van de onderbouw komen voor rekening van de "aan-
nemer onderbouw". 

• Beide aannemers dienen aanwezig te zijn bij de keuring van de onderbouw. Bij goed-
keuring wordt het werk door de "aannemer onderbouw" overgedragen aan de kunst-
grasaannemer. De directie zal de overdracht vastleggen in een gezamenlijke vergade-
ring aansluitend op het moment van goedkeuring. 

Korfbalvelden:  
Kunstgras korfbalvelden zijn vergelijkbaar gebouwd als hockeyvelden en worden hier 
niet nader beschreven. Kunstgras korfbalvelden dienen te voldoen aan de norm 
NOCNSF-KNKV2-15.1. 
Natuurgras korfbalvelden zijn volgens eerder omschreven randvoorwaarden opgebouwd. 
Deze worden hieronder niet nader omschreven. Natuurgras korfbalvelden dienen te vol-
doen aan de norm NOCNSF-KNKV2-15.2. 

2 	Straatwerk rond de velden 

Een kunstgrasconstructie dient te worden opgesloten. Naast opsluiting is het gewenst 
verharding aan te leggen om zo de kunstgrasvelden schoon te kunnen houden. Op loca-
ties waar publiek komt kijken of spelmaterialen (doelen e.d.) worden opgesteld, dient een 
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ruimere verharding te worden aangebracht. De gemeente Delft heeft de voorkeur om de 
verharding rond nieuwe velden uit te voeren in betonplaten van 2x2 / 2x1 / 1,20x0,8 m en 
een dikte van 0,14 m. Ook de speciaal voor de jeugd- en trainingsdoelen bedoelde op-
stelplaatsen worden met dezelfde betonplaten aangelegd. Op bij- en trainingsvelden 
worden deze opstellocaties veelal binnen de hekwerken gerealiseerd. Bij hoofdvelden 
worden deze locaties buiten de speelafrastering gerealiseerd en zijn deze bereikbaar via 
brede poorten in de afrastering. 
Aansluiting van de verharding op bestaande verharding wordt meestal uitgevoerd met 
bestratingmaterialen gelijk aan de bestrating waarop wordt aangesloten. 
Alle materialen dienen te voldoen aan KOMO keur. Op maat maken van straatmaterialen 
d.m.v. zagen. Geen toepassing van materialen die kleiner zijn dan de helft van het oor-
spronkelijk element. 
De naden van de betonplaten dienen te worden afgekit met Simson L.M. Polymer V of 
gelijkwaardige kit om onkruidgroei in de naden te voorkomen. De eventueel aanwezige 
hijsogen dienen te worden dichtgemaakt met krimpvrije mortel. 
Zand en eventueel ander ophoogmateriaal onder de bestrating, moeten voor het verwer-
ken van de bestrating voldoende worden verdicht. De verdichting per aangebrachte laag 
realiseren. De verdichtinggraad kan worden gecontroleerd d.m.v. de normale proctor-
proef. 

Voor de nieuw aan te brengen spelerspoorten en sluizen dienen verzonken gegalvani-
seerde inlooproosters aangebracht te worden in speciaal voor dit doeleinde ontwikkelde 
beton-platen met afmetingen 2x2x0,14 m. Het aanwezige voetrooster heeft de afmetin-
gen van 0,5x1 m. 

Ook naar en rond grasvelden zijn de betonplaten in deze standaard opgenomen. 

Het toepassen van betonplaten is een duurzame oplossing voor het aanbrengen van 
verhardingen rondom sportvelden. De levensduur van betonplaten is minimaal tien jaar 
langer dan die van elementen verhardingen. Naast de langere levensduur van de beton-
platen is het toepassen van betonplaten ook duurzaam in het beheer. Omdat de naden 
worden afgekit en de eventueel aanwezige hijsogen worden dichtgemaakt met krimpvrije 
mortel, is er geen ongewenste kruidengroei meer mogelijk. Chemisch en/of mechanische 
onkruidbestrijding zijn hierdoor niet meer nodig op de verhardingen. 

Uiteraard wordt de verharding pas dan vervangen als de oude verharding versleten is. 

3 	Hekwerk 

Kunstgrasvelden dienen rondom te worden afgesloten met hekwerk. Achter 
(jeugd)doelen worden ballenvangers aangebracht. 
Bij natuurgras hoofdvelden wordt ook rondom het veld een speelveldafrastering geplaatst 
en achter de doelen ballenvangers. 

'figliPliat &gadding 
en Advies 
Sportterreinen 

B•A!S• •• 

7 



Bijlage VII Beheerplan sportparken gemeente Delft 
De Standaard gemeente Delft 
(kwaliteitseisen bij aanleg en renovatie) 

&AS- 
-4.111411—Ari eBnegAc 

AWc 
Sporitcrreinen 

T.b.v. bijvelden wordt alleen gekozen voor aanbrengen van ballenvangers achter de 
(jeugd)doelen. 
Alle sportveldafrasteringen / werkpoorten / ballenvangers etc. zijn verzinkt volgens NEN-
en-ISO 1461. Bevestigingsmaterialen RVS. Aan het hekwerk/ballenvangers etc. mogen 
zich aan geen van de zijden uitstekende einden bevinden die verwondingen aan sporters 
en/of publiek kunnen veroorzaken. 
Hekwerk aanbrengen d.m.v. boren in de verharding. De boorgaten dienen te worden op-
gevuld met krimpvrije mortel. 

Leunhekwerk (bij vervanging): 
• Hoogte leunhekwerk 1,10-1,20 m boven my. 
• Bovenbuis 41,5 x 2 mm met doorvoerkop met bajonetsluiting of gemonteerd met dub-

bele RVS popnagels. 
• Staanders 60,3 x 1,75 x 2000 mm, h.o.h. 2,50 m, ronde afdekplaten 20 cm en stelrin-

gen aanbrengen om de staanders op verharding. 
• Staanders minimaal 80 cm in de grond geheid. Boorgaten aanvullen met krimpvrije 

specie. 
• Voorzien van dubbelstaafmat met twee horizontale draden met een diameter van 

8 mm en een verticale draad met een diameter van 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm. 
Bevestiging staanders aan matten door middel van speciale stalen (verbinding) beu-
gels, minimaal drie bevestigingen per paal. 

• Eindstukken voorzien van speciaal passende aluminium afdekdop. 

Het aanbrengen van reclameprofielen aan de veldafrastering is toegestaan, maar is een 
keuze van de vereniging. De vereniging beslist of er reclameprofielen op de veldafraste-
ring wordt aangebracht en bekostigt zelf het leveren en aanbrengen van de reclamepro-
fielen. Indien een vereniging besluit om reclameprofielen aan te brengen, dan dienen de-
ze te voldoen aan de eisen van de gemeente Delft. De reclameprofielen die binnen de 
gemeente Delft toegepast dienen te worden, zijn vervaardigd uit verzinkt ijzer. Zowel het 
onder- als het bovenprofiel bestaan uit een vierkantprofiel van 25 x 25 mm. Deze profie-
len dienen door middel van beugels aan de staanders van het leunhekwerk te worden 
bevestigd. Indien er reclameprofielen zijn aangebracht, dienen deze volledig te worden 
gevuld met reclameborden. Indien er niet voldoende reclameborden aanwezig zijn, die-
nen de gaten te worden opgevuld met lege (witte) reclameborden. Dit om te voorkomen 
dat de reclameprofielen worden gebruikt als opstap om over de veldafrastering heen te 
klimmen. 

Onderhoudspoorten, spelerspoorten (bij vervanging): 
• Hoogte van de poorten dienen exact aansluitend te zijn aan de hoogte van het aan-

grenzend hekwerk. 
• Poortpalen diameter 108 x 2 mm, 80 cm in de grond aangevuld met 50 liter stampbe-

ton per paal. 
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• Dubbelstaafmat gelast in zwaar uitgevoerde omranding met twee horizontale draden 
met een diameter van 8 mm en een verticale draad met een diameter van 6 mm, 
maaswijdte 50 x 200 mm. 

• Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS bussen. Het scharniergedeelte 
wordt middels RVS bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk. 

• Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met krukstel aan de buitenzijde van het veld, voor-
zien van europrofielcilinder. 

• Slotconstructie zodanig dat de grondgrendels niet in gesloten stand kunnen worden 
opgetild. 

• T.b.v. toegang van spelers kunnen i.p.v. spelerspoortjes (die in de praktijk veelal open 
staan) toegangssluizen worden aangebracht. Door deze sluizen kunnen spelers vrij 
naar binnen !open, terwijI de bal door een dwarshekje wordt tegen gehouden. Ook is 
het mogelijk om daarbij een verhoogde instap te maken, waardoor vandalisme van 
rijwielen wordt beperkt. 

Ballenvangers (bij vervanging): 
Ballenvangers zullen worden gemaakt als combinatieballenvanger met dubbelstaafmat 
en netten zoals hieronder verder omschreven. 
Achter seniorendoelen worden standaard ballenvangers geplaatst met een lengte van 
ca. 20-25 m en een hoogte van 5 m. Achter jeugddoelen worden ballenvangers met een 
lengte van ca. 15 m en een hoogte van 4 m geplaatst. Uit veiligheidoverwegingen wordt 
in sommige gevallen een afwijkende maatvoeringen toegepast. Ballenvangers worden 
zoveel mogelijk opgenomen in de spelersafrastering. Bij hoofdvelden kan dat hinderlijk 
zijn; dan worden ze achter de verharding geplaatst. 

Uitvoering: 
• Staanders h.o.h. ca. 2,55 m, in gaten in de verharding, hoogte 5,00 m: diameter 89 x 

2,5 mm, minimaal 1,00 m in de grond geheid. Vrijstaande staanders monteren voor-
zien van stabilisatieplaat. Bij staanders in betonplaat boorgaten aanvullen met krimp-
vrije specie. 

• Boven- en onderbuis t.b.v. aanknopen PE-net aanbrengen, boven het dubbelstaafmat 
aansluiten met beugels op de staanders 89 x 2,5 mm. 

• Onderste 2,40 m met dubbelstaafmat met twee horizontale draden met een diameter 
van 8 mm en een verticale draad met een diameter van 6 mm, maaswijdte 50 x 200 
mm. Bevestiging staanders aan matten door middel van speciale stalen (verbin-
ding)beugels, minimaal vier bevestigingen per paal. 

• Afstand tussen maaiveld en onderzijde dubbelstaafmat ca. 8 cm. 
• Bovenste 3,00 m met PE-net, maaswijdte 100 x 100 mm, dikte min. 4 mm. Bevesti-

ging d.m.v. knopen minimaal iedere maas met speciaal PE-koord. Op de hoekpunten 
en minimaal om de 2,00 m en einden voorzien van geplastificeerd binddraad of tyraps 

• Alle bevestigingsmaterialen dienen van RVS te zijn. 

Terreinafrastering (bij vervanging): 

B•AS••• 
Regeleiding 
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De terreinafrastering dient aan alle eisen te voldoen als van de sportveldafrastering, met 
dien verstande dat de hoogte 2,40 m bedraagt en er geen bovenbuis toegepast dient te 
worden. 

4 	Veldverlichting 

In verband met het multifunctioneel inzetten van kunstgrasvelden voor zowel wedstrijden 
als trainingen is het noodzakelijk de velden te voorzien van veldverlichting. T.b.v. training 
kan in specifieke gevallen gekozen worden voor andere verlichting van voor kunstgras-
velden. De eisen die gesteld worden aan veldverlichting zijn opgenomen in de aanbeve-
lingen van NSvV/ NOC*NSF en de sportbonden, zoals hieronder weergegeven. 

Voetbal: 
Aanbevelingen NSvV/NOC*NSF en de KNVB november 2000 
(Europese norm EN12193 augustus 1999) 

NEN-EN Klasse NEN-EN Klas- NEN-EN Klas- 
Verlichtingsklassen 	

III 	II 	se I 

minimaal vereiste gemiddelde horizontale verlichtingssterkte 
> 75 lux 	> 200 lux 	> 500 lux 

(Eh,gem) 

Gelijkmatigheid (Eh min:Eh gem 	 > 0,5 	> 0,6 	> 0,7 

verblindingswaarde VW 	 55 	 50 	 50 

kleurweergave (Ra) 	 > 20* 	> 60 	> ar* 

* NSvV voorkeur is >60 ** NSvV voorkeur is >80 

Trainingsvelden dienen minimaal aan kiasse III te voldoen en wedstrijdvelden aan kias-
se II. Om ook op trainingsvelden incidenteel wedstrijden te kunnen spelen, wordt met de 
volgende standaards gewerkt bij de velden in de gemeente Delft. 

Hoofdvelden:  
• Plaatsen van 8 lichtmasten (veldafmetingen 105 x 69 m) met een hoogte van 15,5 m 

met 16 armaturen volgens onderstaand figuur. 

of 
Plaatsen van 6 lichtmasten (veldafmetingen 105 x 69 m) met een hoogte van 15,5 m 
met 16 armaturen volgens onderstaand figuur. 

B•M••• --Noftw  B, &etch Ing 
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of 

Plaatsen van 6 lichtmasten (veldafmetingen 100 x 64 m) met een hoogte van 15,5 m 
met 14 armaturen volgens onderstaand figuur. 

• Een lichtinstallatie voor voetbal, conform de aanbevelingen van de KNVB/ NOC*NSF 
en NSvV, kiasse II voor het spelen van officiele wedstrijden, gemiddelde lichtsterkte 
bij oplevering ca. 250 lux (na verloop van gebruik wordt voldaan aan de eis 200 lux) 

• Halfveldschakeling en schakeling t.b.v. trainingen, waarbij een gemiddelde verlich-
tingssterkte van 100 lux bij oplevering gerealiseerd dient te worden. 

• Aanbrengen benodigde bekabeling en schakelkasten. 
• De kabels dienen een spanningsverlies te hebben van minder dan 2,5% en geInstal-

leerd te worden volgens de NEN 1010 normen. 
• Verlichting na het plaatsen, brandend opleveren. 

Biivelden/trainingsvelden:  
• Plaatsen van 6 lichtmasten met een hoogte van 15,5 m met 8 armaturen volgens on-

derstaand figuur. 

• Een lichtinstallatie voor voetbal, conform de aanbevelingen van de KNVB/ NOC*NSF 
en NSvV, kiasse III voor trainingen en het spelen van incidentele, niet officiele wed-
strijden, gemiddelde lichtsterkte bij oplevering ca. 140 lux. 

• Halfveldschakeling. 
• Aanbrengen benodigde bekabeling en schakelkasten. 
• De kabels dienen een spanningsverlies te hebben van minder dan 2,5% en geInstal-

leerd te worden volgens de NEN 1010 normen. 
• Verlichting na het plaatsen brandend opleveren. 

B•AS••• 
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minimaal vereiste gemiddelde horizontale 
verlichtingssterkte (EH,gem) 
Gelijkmatigheid(EH,min: EH,gem ) 

trainingsvelden 	wedstrijdvelden 

> 50 lux 	 > 150 lux 

> 0,4 	 > 0,6 

Bijlage VII Beheerplan sportparken gemeente Delft 
De Standaard gemeente Delft 
(kwaliteitseisen bij aanleg en renovatie) 
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Korfbal:  
Aanbevelingen KNKV, NOC*NSF en NSvV november 2000 
(Europese norm EN12193 augustus 1999) 

Lichtinstallatie voor korfbaltrainingsdoeleinden met een gemiddelde verlichtingssterkte bij opleve-
ring van ca. 110 lux: 

Lichtinstallatie voor korfbalwedstrijd en -trainingsdoeleinden met een gemiddelde verlich-
tingssterkte bij oplevering van ca. 200 lux: 

4 

4 
Gestreefd wordt de toekomstige verlichting als LED verlichting uit te voeren. 

5 	Overige inrichting 

Dug-outs:  
Hoofdvelden: 
Nieuwe dug-outs aanbrengen met een breedte van 4 m. Deze dienen te bestaan uit een 
stevig aluminium frame voorzien van glashelder slagvast polycarbonaat 4 mm kanaal-
pleat met geIntegreerde hardhouten banken. Bevestiging op de betonplaten middels 
chemische ankers. 

Bijvelden: 
Nieuwe dug-outs indien noodzakelijk aanbrengen met een breedte van 3 m. Deze dienen 
te bestaan uit een stevig aluminium frame voorzien van glashelder slagvast polycarbo-
naat 4 mm kanaalplaat met geIntegreerde hardhouten banken. Bevestiging op de beton-
platen middels chemische ankers. 

B•AS• • • --sorow Begeleiding 
en Mines 
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Onderstaande inrichtingsmaterialen worden eenmalig bij aanleg of renovatie geleverd. 
Onderhoud en tussentijdse vervanging/reparatie van deze zaken is voor rekening van de 
vereniging. 

Doelen: 
Aanbrengen van doelen volgens normen van de sportbonden. 

Voor voetbalhoofdvelden wordt uitgegaan van kooidoelen, aluminium, voorzien van wit-
te poedercoating, met geIntegreerde gesloten nethaken. Doelen voorzien van opklapba-
re grondligger t.b.v. netbevestiging. Doelen aanbrengen in grondkokers minimaal 1,5 m 
in de ondergrond gedreven. Doelen voorzien van een PE-net, kleur wit, maaswijdte 
120x120 mm, draaddikte 5 mm. 
Voor voetbalbijvelden doelen volgens normen KNVB. P-doelen, aluminium, voorzien 
van witte poedercoating, met gelntegreerde gesloten nethaken. Doelen voorzien van op-
klapbare grondligger t.b.v. netbevestiging. Doelen aanbrengen in grondkokers minimaal 
1,5 m in de ondergrond gedreven. Doelen voorzien van een PE-net, kleur wit, maaswijd-
te 120x120 mm, draaddikte 5 mm. 
Voor korfbalvelden worden in kunstgras zgn. korfbalpotten aangebracht. Daarbij wordt 
de paal met korf geleverd. 
Voor handbalvelden worden het grondpotten aangebracht. Daarbij wordt een bijpas-
send doel geleverd. 

Hoekvlaggen: 
Op voetbalvelden moeten volgens KNVB-norm hoekvlaggen aangebracht zijn. Deze 
hoekvlaggen worden bij aanleg geplaatst. Hoekvlaggen in kokers met open onderkant 
met een lengte van minimaal 20 cm. Onderzijde hoekvlagstokken voorzien van een veer. 
Per veld 4 vlaggen. Om een duidelijk onderscheid van 2 veldjes per veld te krijgen, zullen 
op de middellijn 2 hoekvlaggen, inclusief kokers, extra geplaatst worden. 

Overige:  
Alle overige wensen van verenigingen kunnen binnen het bestek worden uitgevoerd, mits 
de kosten doorberekend kunnen worden aan de betreffende vereniging. Hiervoor dienen 
vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt. 

6 	Groenvoorzieningen 

De omgeving van de velden zoveel mogelijk afwerken naar bestaande maaiveldhoogte. 
Rondom inzaaien met bermenmengsel. Om de velden heen zal zoveel mogelijk rekening 
gehouden worden met in stand houden en aanplant van diverse bomen, plantstroken en 
hagen. 

B•kS•• • 
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BIJLAGE VIII 	 Beheerplan sportparken gemeente Delft 	
- negrleitling 

Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 	 en Ads.," 
rrrrr reinfn Datum: 7-12-2016 

DHC Delft 	 seizoen: 	2016-2017 
(informatie KNVB.nl) Plannings - tijdsnorm Westland 

in minuten uitgaande van 55 % thuis planningsnorm trainingen 
zaterdag zondag in minuten 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. wedstrijdduur totaal tijd totaal tijd trainingsduur frequentie deel veld totaal tijd 
Heren senioren zaterdag 1 1,00 1,00 120 66,00 90 2 0,5 90,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 
Heren veteranen zaterdag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Heren senioren zondag 5 1,00 5,00 120 330,00 90 2 0,5 450,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 
Heren veteranen zondag 1 1,00 1,00 120 66,00 90 2 0,5 90,00 
JO 19 (A-junioren) 2 1,00 2,00 120 144,00 90 2 0,5 180,00 
JO 17 (B-junioren) 3 0,75 2,25 110 198,00 90 2 0,5 270,00 
JO 15 (C-junioren) 5 0,75 3,75 100 300,00 75 2 0,5 375,00 
JO 13 (D-pupillen) 6 0,50 3,00 90 324,00 75 2 0,25 225,00 
JO 11 (E-pupillen) 11 0,35 3,85 90 297,00 60 2 0,25 330,00 
JO 9 (F-pupillen) 7 0,25 1,75 80 168,00 60 2 0,25 210,00 
JO 7 (Minipupillen) 0,15 80 60 2 0,25 0,00 
Dames, senioren zaterdag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Dames, senioren zondag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 
Dames, veteranen zondag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 0,75 110 90 2 0,5 0,00 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 100 75 2 0,5 0,00 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 90 75 2 0,25 0,00 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 90 60 2 0,25 0,00 
G-voetbal zaterdag 0,75 60 60 2 0,5 0,00 
Totaal S.W.E. 	 41 23,60 totaal in minuten 1.497,00 396,00 totaal in minuten 2220,00 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 4,29 totaal in uren 24,95 6,6 totaal in uren per week 37,00 
aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 3,63 trainingsweken 36 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 1,97 

nodige trainingsuren per jaar 1332 

Beschikbare velden: 	 aantal beschikbaar speeltijd per dag 8.45-16.45 uur 8.45-16.45 uur Beschikbaar voor training: 
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 0 0 in uren I 8 8 Gras wedstrijdvelden 0 0 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 0,2 120 Trainingsvelden 600 120 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 0 0 Gras jeugdvelden 0 0 
wetraveld uitgaande van 450 uur 0 0 Wetravelden 200 0 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 1 450 Hybrideveld 550 550 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur 2 2400 Kunstgrasvelden" 900 1800 
Totaal beschikbaar velden (jeugdvelden/ Kleine velden niet meegerekend) 3,2 2970 Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 2470 

Nodig(uitgangsnorm VNG): 	 S.W.E. nodige S.W.E. nodig velden:1 3,1 0,8 
Overschot aan trainingsuren per jaar 1138 

Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 1,97 1180 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 3,63 908 Percentage 46% 

2088 Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB): 	 S.W.E. nodiqe S.W.E. 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 1,97 1180 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 4,29 1073 beschikbare " 36 weken, 27 uur per week 
Totaal nodige capaciteit: 2253 wedstrijdvelden 1 

groei in 
3,0 3,0 (5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 882 wedstrijdvelden 1 -0,1 2,2 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 717 

groeimogelijkheden VNG 42% -4% 73% 
groeimogelijkheden KNVB 32% 

1 
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2.457,00 
	

264,00 
	

totaal in minuten 

	

40,95 
	

4,4 
	

totaal in uren per week 
trainingsweken 

nodige trainingsuren per jaar 

BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Concordia Delft 
(informatie KNVB.nl) 

Dames aantal teams 
Heren senioren zaterdag 2 
Heren senioren 35+ zaterdag 
Heren veteranen zaterdag 
Heren senioren zondag 4 
Heren senioren 35+ zondag 
Heren veteranen zondag 
JO 19 (A-junioren) 4 
JO 17 (B-junioren) 6 
JO 15 (C-junioren) 7 
JO 13 (D-pupillen) 9 
JO 11 (E-pupillen) 13 
JO 9 (F-pupillen) 10 
JO 7 (Minipupillen) 1 
Dames, senioren zaterdag 
Dames, senioren 35+ zaterdag 
Dames, veteranen zaterdag 
Dames, senioren zondag 
Dames, senioren 35+ zondag 
Dames, veteranen zondag 
MO 19 (meisjes A-junioren) 
MO 17 (meisjes B-junioren) 1 
MO 15 (meisjes C-junioren) 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 1 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 
G-voetbal zaterdag 
Totaal S.W.E. 	 58 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 
aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 

Beheerplan sportparken gemeente Delft 
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32,70 
5,95 
5,03 
2,73 
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totaal tijd 
180,00 

0,00 
0,00 

360,00 
0,00 
0,00 

360,00 
540,00 
525,00 
337,50 
390,00 
300,00 

30,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

90,00 
0,00 

37,50 
0,00 
0,00 

3150,00 
52,50 

36 

1890 

seizoen: 2016-2017 
Plannings - tijdsnorm 
	

Westland 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 	 planningsnorm trainingen 
zaterdag 
	zondag 
	

in minuten 
S.W.E. 	Totaal S.W.E. 	wedstrijdduur 

	
totaal tijd 
	

totaal tijd 
	

trainingsduur 
	

frequentie 
	

deel veld 
120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
80 
80 
120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
60 

totaal in minuten 
totaal in uren 

Beschikbare velden:  
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur 
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E. uren) 

Nodig(uitgangsnorm VNG):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB): 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

aantal 	beschikbaar 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
1 
	

450 
2,5 
	

3000 
3,5 
	

3450 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

2,73 
	

1635 

	

5,03 
	

1258 
2893 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

2,73 
	

1635 

	

5,95 
	

1486 
3121 

557 
329 

speeltijd per dag  8.45-16.45 uur 

	

in uren I 	8  

	

nodig velden:11 	5,1 

beschikbare 	 
wedstrijdvelden 	4  

groei in 

	

wedstrijdvelden I 	-1,6 

8.45-16.45 uur 
8 

0,6 

6 

5,5 

Beschikbaar voor training: 
Gras wedstrijdvelden 
	

0 
Trainingsvelden 
	

600 
Gras jeugdvelden 
	

0 
Wetravelden 
	

200 
Hybrideveld 
	

550 
Kunstgrasvelden* 
	

900 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

* 36 weken, 27 uur per week 
(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

0 
0 
0 
0 

550 
2250 

2800 

910 

33% 

groeimogelijkheden VNG 
	

19% 	 -46% 
	

91% 
groeimogelijkheden KNVB 

	
11% 
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BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken gemeente Delft 13..AS••• -oft," Hex& din, 
en Ailvir, 
Spar-item:MI 

DVC Delft 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nI) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zaterdag 4 1,00 4,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 
Heren veteranen zaterdag 1,00 
Heren senioren zondag 3 1,00 3,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 
Heren veteranen zondag 1,00 
JO 19 (A-junioren) 1 1,00 1,00 
JO 17 (B-junioren) 2 0,75 1,50 
JO 15 (C-junioren) 2 0,75 1,50 
JO 13 (D-pupillen) 4 0,50 2,00 
JO 11 (E-pupillen) 5 0,35 1,75 
JO 9 (F-pupillen) 3 0,25 0,75 
JO 7 (Minipupillen) 0,15 
Dames, senioren zaterdag 1,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 
Dames, senioren zondag 1,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 
Dames, veteranen zondag 1,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 0,75 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 
G-voetbal zaterdag 0,75 
Totaal S.W.E. 	 24 15,50 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 2,82 

aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 2,38 

aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 1,29 

Plannings - tijdsnorm 
	

Westland 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 	 planningsnorm trainingen 
zaterdag 	zondag 

	
in minuten 

wedstrijdduur 
	

totaal tijd 
	

totaal tijd 
	

trainingsduur 
	

frequentie 
	

deel veld 
	

totaal tijd 
120 
	

264,00 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

360,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

198,00 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

270,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

72,00 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

90,00 
110 
	

132,00 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

180,00 
100 
	

120,00 
	

75 
	

2 
	

0,5 
	

150,00 
90 
	

216,00 
	

75 
	

2 
	

0,25 
	

150,00 
90 
	

135,00 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

150,00 
80 
	

72,00 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

90,00 
80 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
110 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
100 
	

75 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

75 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
60 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
totaal in minuten 
	

1.011,00 
	

198,00 
	

totaal in minuten 
	

1440,00 
totaal in uren 
	

16,85 
	

3,3 
	

totaal in uren per week 
	

24,00 
trainingsweken 
	

36 

	

nodige trainingsuren per jaar 
	

864 

Beschikbare velden:  
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur  
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E. uren) 

Nodig(uitgangsnorm VNG):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB): 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

aantal 	beschikbaar 
250 

0 
	

0 
0 	 0 

0 
0 
	

0 
1200 

2,0 
	

1450 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

1,29 
	

775 

	

2,38 
	

596 
1371 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

1,29 
	

775 

	

2,82 
	

705 
1480 

79 
-30 

speeltijd per dag  8.45-16.45 uur 

	

in urenl 	8  

	

nodig velden:I 	2,1 

beschikbare 	 

	

wedstrijdvelden I 	2  
groei in 

	

wedstrijdvelden I 	-0,1 

8.45-16.45 uur 
8 

0,4 

2 

1,6 

Beschikbaar voor training: 
Gras wedstrijdvelden 
	

0 
Trainingsvelden 
	

600 
Gras jeugdvelden 
	

0 
Wetravelden 
	

200 
Hybrideveld 
	

550 
Kunstgrasvelden` 
	

900 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

' 36 weken, 27 uur per week 
(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

0 
0 
0 
0 
0 

900 

900 

36 

4% 

groeimogelijkheden VNG 
	

6% 
	 -5% 

	
79% 

groeimogelijkheden KNVB 	 -2% 
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Plannings - tijdsnorm 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 

wedstrijdduur 
120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
80 
80 
120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
60 

totaal in minuten 
totaal in uren 

Westland 

planningsno m trainingen 
in minuten 

trainingsduur 
	

frequentie 
	

deel veld 
90 
	

0,5 
60 
	

0,5 
90 
	

0,5 
90 
	

0,5 
60 
	

0,5 
90 
	

0,5 
90 
	

0,5 
90 
	

0,5 
75 
	

0,5 
75 
	

0,25 
60 
	

0,25 
60 
	

0,25 
60 
	

0,25 
90 
	

0,5 
60 
	

0,5 
90 
	

0,5 
90 
	

0,5 
60 
	

0,5 
90 
	

0,5 
90 
	

0,5 
90 
	

0,5 
75 
	

0,5 
75 
	

0,25 
60 
	

0,25 
60 
	

0,5 
totaal in minuten 

totaal in uren per week 
trainingsweken 

nodige trainingsuren per jaar 

zaterdag 
totaal tijd 

66,00 

72,00 

180,00 
324,00 
189,00 
192,00 

zondag 
totaal tijd 

264,00 

66,00 

66,00 

54,00 
54,00 

1.197,00 
19,95 

330,00 
5,5 

BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken gemeente Delft 
rn Mr le, 
Vornerreinc., 

SV DHL 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nl) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zaterdag 1 1,00 1,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 
Heren veteranen zaterdag 1,00 
Heren senioren zondag 4 1,00 4,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 
Heren veteranen zondag 1,00 1,00 
JO 19 (A-junioren) 1,00 1,00 
JO 17 (B-junioren) 0,75 
JO 15 (C-junioren) 3 0,75 2,25 
JO 13 (D-pupillen) 6 0,50 3,00 
JO 11 (E-pupillen) 7 0,35 2,45 
JO 9 (F-pupillen) 8 0,25 2,00 
JO 7 (Minipupillen) 0,15 
Dames, senioren zaterdag 1,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 
Dames, senioren zondag 1,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 
Dames, veteranen zondag 1,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 1 0,75 0,75 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 1 0,50 0,50 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 2 0,35 0,70 
G-voetbal zaterdag 0,75 
Totaal S.W.E. 	 35 18,65 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 3,39 
aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 2,87 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 1,55 

totaal tijd 
90,00 
0,00 
0,00 

360,00 
0,00 

90,00 
90,00 
0,00 

225,00 
225,00 
210,00 
240,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

90,00 
0,00 

37,50 
60,00 

0,00 
1717,50 

28,63 
36 

1030,5 

Beschikbare velden:  
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur  
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E.uren) 

Nodig(uitgangsnorm VNG): 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

aantal 	beschikbaar 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
450 

1200 
2,0 
	

1650 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

1,55 
	

933 

	

2,87 
	

717 
1650 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

1,55 
	

933 

	

3,39 
	

848 
1780 

speeltijd per dag  8.45-16.45 uur 

	

in uren I 	8  

	

nodig velden:1 	2,5 

beschikbare 	 
wedstrijdvelden 	2 

Beschikbaar voor training: 
Gras wedstrijdvelden 
	

0 
Trainingsvelden 
	

600 
Gras jeugdvelden 
	

0 
Wetravelden 
	

200 
Hybrideveld 
	

550 
Kunstgrasvelden* 
	

900 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

* 36 weken, 27 uur per week 
(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

8.45-16.45 uur 
8 

0,7 

2 

0 
0 
0 
0 

550 
900 

1450 

419,5 

29% 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

0 
-130 

groei in 
wedstrijdvelden I 	-0,5 1,3 

groeimogelijkheden VNG 
	

0% 	 -25% 
	

66% 
groeimogelijkheden KNVB 	 -7% 
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BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken gemeente Delft 
'1,43 

Vont.,  rreitior 

SV Wippolder 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nI) 
in minuten 

Plannings - tijdsnorm 

uitgaande van 55 % thuis 

Westland 

planningsnorm trainingen 
in minuten zaterdag 

totaal tijd 
zondag 

totaal tijd Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. wedstrijdduur trainingsduur frequentie deel veld totaal tijd 

Heren senioren zaterdag 1 1,00 1,00 120 66,00 90 2 0,5 90,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 

Heren veteranen zaterdag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Heren senioren zondag 4 1,00 4,00 120 264,00 90 2 0,5 360,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 
Heren veteranen zondag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
JO 19 (A-junioren) 4 1,00 4,00 120 288,00 90 2 0,5 360,00 
JO 17 (B-junioren) 5 0,75 3,75 110 330,00 90 2 0,5 450,00 
JO 15 (C-junioren) 6 0,75 4,50 100 360,00 75 2 0,5 450,00 
JO 13 (D-pupillen) 6 0,50 3,00 90 324,00 75 2 0,25 225,00 
JO 11 (E-pupillen) 7 0,35 2,45 90 189,00 60 2 0,25 210,00 
JO 9 (F-pupillen) 6 0,25 1,50 80 144,00 60 2 0,25 180,00 
JO 7 (Minipupillen) 0,15 80 60 2 0,25 0,00 
Dames, senioren zaterdag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Dames, senioren zondag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 90 60 2 0,5 0,00 
Dames, veteranen zondag 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 120 90 2 0,5 0,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 0,75 110 90 2 0,5 0,00 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 100 75 2 0,5 0,00 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 90 75 2 0,25 0,00 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 90 60 2 0,25 0,00 

G-voetbal zaterdag 0,75 60 60 2 0,5 0,00 

Totaal S.W.E. 	 39 24,20 totaal in minuten 1.701,00 264,00 totaal in minuten 2325,00 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 4,40 totaal in uren 28,35 4,4 totaal in uren per week 38,75 

aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 3,72 trainingsweken 36 

aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 2,02 nodige trainingsuren per jaar 1395 

Beschikbare velden: 	 aantal beschikbaar speeltijd per dag 8.45-16.45 uur 8.45-16.45 uur Beschikbaar voor training: 
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 1 250 in uren I 8 8 Gras wedstrijdvelden 0 0 

trainingsveld uitgaande van 600 uur 0,2 120 Trainingsvelden 600 120 

gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 0 0 Gras jeugdvelden 0 0 

wetraveld uitgaande van 450 uur 0 0 Wetravelden 200 0 

hybrideveld uitgaande van 800 uur 1 450 Hybrideveld 550 550 

kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur 1 1200 Kunstgrasvelden* 900 900 

Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E.uren) 3,2 2020 Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 1570 

Nodig(uitgangsnorm VNG): 	 S.W.E. nodige S.W.E. nodig velden:I 3,5 0,6 
Overschot aan trainingsuren per jaar 175 

Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 2,02 1210 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 3,72 931 Percentage 11% 

2141 Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB): 	 S.W.E. nodige S.W.E. 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 2,02 1210 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 4,40 1100 beschikbare * 36 weken, 27 uur per week 

Totaal nodige capaciteit: 2310 wedstrijdvelden I 

groei in 
3 3 (5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): -121 wedstrijdvelden I -0,5 2,5 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): -290 

groeimogelijkheden VNG -6% -18% 82% 
groeimogelijkheden KNVB -13% 
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462,00 

66,00 

60,00 
54,00 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

* 36 weken, 27 uur per week 
(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2.5 uur) 

Nodig(uitgangsnorm VNG): 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Beheerplan sportparken gemeente Delft BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

BrOtiglia, 
en AJvieJ 
Vorlf rrinen 

DSV Full Speed 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nI) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zaterdag 1,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 
Heren veteranen zaterdag 1,00 
Heren senioren zondag 7 1,00 7,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 
Heren veteranen zondag 1 1,00 1,00 
JO 19 (A-junioren) 1 1,00 1,00 
JO 17 (B-junioren) 2 0,75 1,50 
JO 15 (C-junioren) 2 0,75 1,50 
JO 13 (D-pupillen) 3 0,50 1,50 
JO 11 (E-pupillen) 2 0,35 0,70 
JO 9 (F-pupillen) 3 0,25 0,75 
JO 7 (Minipupillen) 1 0,15 0,15 
Dames, senioren zaterdag 1,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 
Dames, senioren zondag 1 1,00 1,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 
Dames, veteranen zondag 1,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 0,75 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 0,75 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 0,50 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 
G-voetbal zaterdag 0,75 
Totaal S.W.E. 	 25 17,35 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 3,15 

aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 2,67 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 1,45 

Westland 

planningsnorm trainingen 
in minuten 

Plannings - tijdsnorm 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 

zondag 
totaal tijd 

zaterdag 
totaal tijd totaal tijd deel veld frequentie trainingsduur wedstrijdduur 

0,00 0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,25 
0,25 
0,5 

90 
60 
90 
90 
60 
90 
90 
90 
75 
75 
60 
60 
60 
90 
60 
90 
90 
60 
90 
90 
90 
75 
75 
60 
60 

120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
80 
80 

120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
60 

0,00 
0,00 

630,00 
0,00 

90,00 
90,00 72,00 

132,00 
120,00 
162,00 

54,00 
72,00 
24,00 

180,00 
150,00 
112,50 
60,00 
90,00 
30,00 
0,00 
0,00 
0,00 

90,00 66,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

75,00 
37,50 
0,00 
0,00 

1635,00 totaal in minuten 
totaal in uren per week 

trainingsweken 

nodige trainingsuren per jaar 

594,00 750,00 totaal in minuten 
totaal in uren 27,25 9,9 12,5 

36 

981 

Beschikbaar voor training: 8.45-16.45 uur speeltijd per dag  8.45-16.45 uur 
in urenl 	8  

aantal 	beschikbaar 
250 
0 
0 
0 
0 

1560 
1810  

S.W.E. 	nodige S.W.E. 
868 
667  

1535  

S.W.E. 

Beschikbare velden: 
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur 
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E.uren) 

0 
600 
0 

200 
550 
900 

0 Gras wedstrijdvelden 
Trainingsvelden 

Gras jeugdvelden 
Wetravelden 
Hybrideveld 

Kunstgrasvelden" 

8 1 
0 
0 
0 
0 

1,3 

0 
0 
0 
0 

1170 
2,3 1170 

nodig velden:1 	1,6 1,2 189 
1,45 
2,67 16% 

nodige S.W.E. 
1,45 868 
3,15 789 beschikbare 	 

wedstrijdvelden 1 	2  
groei in 

wedstrijdvelden 1, 	0,7 

1656 2 

1,1 Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

275 
154 

32% 46% groeimogelijkheden VNG 
groeimogelijkheden KNVB 

18% 
9% 
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Plannings - tijdsnorm 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 

120 
90 
120 
120 
90 

120 
120 
110 
100 
90 
90 
80 
80 
120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
60 

totaal in minuten 
totaal in uren 

Westland 

planningsno m trainingen 
in minuten 

trainingsduur 
	

frequentie 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,25 
2 
	

0,25 
2 
	

0,25 
2 
	

0,25 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,5 
2 
	

0,25 
2 
	

0,25 
2 
	

0,5 
totaal in minuten 

totaal in uren per week 
trainingsweken 

nodige trainingsuren pe jaar 

deel veld totaal tijd 
0,00 
0,00 
0,00 

630,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

150,00 
75,00 
30,00 
60,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

90,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

120,00 
1155,00 

19,25 
36 

693 

zaterdag 
	zondag 

wedstrijdduur 
	

totaal tijd 
	

totaal tijd 

120,00 
108,00 
27,00 
48,00 

72,00 
375,00 

6,25 

462,00 

66,00 

528,00 
8,8 

90 
60 
90 
90 
60 
90 
90 
90 
75 
75 
60 
60 
60 
90 
60 
90 
90 
60 
90 
90 
90 
75 
75 
60 
60 

aantal 
2 
0 
0 
0 
1 
0 

3,0 

S.W.E. 
1,07 
1,98 

S.W.E. 
1,07 
2,34 

beschikbaar 
500 
0 
0 
0 

450 
0 

950 

nodige S.W.E. 
643 
494 
1137 

nodige S.W.E. 
643 
584 

1227 

-187 
-277 

BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken gemeente Delft B•A•S• • • -ftwoo, 
Sporr rciretn 

VV Delft 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nI) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zaterdag 1,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 
Heren veteranen zaterdag 1,00 
Heren senioren zondag 7 1,00 7,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 
Heren veteranen zondag 1,00 
JO 19 (A-junioren) 1,00 
JO 17 (B-junioren) 0,75 
JO 15 (C-junioren) 2 0,75 1,50 
JO 13 (D-pupillen) 2 0,50 1,00 
JO 11 (E-pupillen) 1 0,35 0,35 
JO 9 (F-pupillen) 2 0,25 0,50 
JO 7 (Minipupillen) 0,15 
Dames, senioren zaterdag 1,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 
Dames, senioren zondag 1,00 1,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 
Dames, veteranen zondag 1,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 0,75 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 
G-voetbal zaterdag 2 0,75 1,50 
Totaal S.W.E. 	 17 12,85 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 2,34 

aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 1,98 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 1,07 

Beschikbare velden:  
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur  
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E. uren) 

Nodig(uitgangsnorm VNG):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

speeltijd per dag  8A5-16.45 uur 

	

in uren I 	8  

	

nodig velden:I 	0,8 

beschikbare 	 

	

wedstrijdvelden I 	3  
groei in 

	

wedstrijdvelden I 	2,2 

8.45-16.45 uur 
8 

1,1 

3 

1,9 

Beschikbaar voor training: 
Gras wedstrijdvelden 
	

0 
Trainingsvelden 
	

600 
Gras jeugdvelden 
	

0 
Wetravelden 
	

200 
Hybrideveld 
	

550 
Kunstgrasvelden* 
	

900 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

• 36 weken, 27 uur per week 
(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

0 
0 
0 
0 

550 
0 

550 

-143 

-26% 

groeimogelijkheden VNG 	 -16% 
	

74% 
	

63% 
groeimogelijkheden KNVB 	 -23% 

7 



3 

0,9 3,0 

0 
600 
0 

200 
550 
900 

Gras wedstrijdvelden 
Trainingsvelden 

Gras jeugdvelden 
Wetravelden 
Hybrideveld 

Kunstgrasvelden- 

speeltijd per dag  8.45-16.45 uur 
in uren I 	8  

nodig velden:j 	2,2 

beschikbare 	 
wedstrijdvelden 	 

groei in 
wedstrijdvelden I 

8.45-16.45 uur 
8 

0,0 

Beschikbaar voor training: 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

36 weken, 27 uur per week 
(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

0 
0 
0 
0 
0 

1350 

1350 

585 

43% 

BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken gemeente Delft 13./6vS••• 
col MO. 
VoIlltrye inen 

Vitesse Delft 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nI) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zaterdag 6 1,00 6,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 
Heren veteranen zaterdag 1 1,00 1,00 
Heren senioren zondag 1,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 
Heren veteranen zondag 1,00 
JO 19 (A-junioren) 1 1,00 1,00 
JO 17 (B-junioren) 1 0,75 0,75 
JO 15 (C-junioren) 2 0,75 1,50 
JO 13 (D-pupillen) 2 0,50 1,00 
JO 11 (E-pupillen) 4 0,35 1,40 
JO 9 (F-pupillen) 4 0,25 1,00 
JO 7 (Minipupillen) 0,15 
Dames, senioren zaterdag 1,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 
Dames, senioren zondag 1,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 
Dames, veteranen zondag 1,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 0,75 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 
G-voetbal zaterdaq 0,75 
Totaal S.W.E. 	 21 13,65 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 2,48 
aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 2,10 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 1,14 

	

Plannings - tijdsnorm 
	

Westland 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 	 planningsnorm trainingen 
zaterdag 
	zondag 
	

in minuten 
wedstrijdduur 
	

totaal tijd 
	

totaal tijd 
	

trainingsduur 
	

frequentie 
	

deel veld 
	

totaal tijd 
120 
	

396,00 
	

90 
	

0,5 
	

540,00 
90 
	

60 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

66,00 
	

90 
	

0,5 
	

90,00 
120 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

72,00 
	

90 
	

0,5 
	

90,00 
110 
	

66,00 
	

90 
	

0,5 
	

90,00 
100 
	

120,00 
	

75 
	

0,5 
	

150,00 
90 
	

108,00 
	

75 
	

0,25 
	

75,00 
90 
	

108,00 
	

60 
	

0,25 
	

120,00 
80 
	

96,00 
	

60 
	

0,25 
	

120,00 
80 
	

60 
	

0,25 
	

0,00 
120 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
110 
	

90 
	

0,5 
	

0,00 
100 
	

75 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

75 
	

0,25 
	

0,00 
90 
	

60 
	

0,25 
	

0,00 
60 
	

60 
	

0,5 
	

0,00 
totaal in minuten 
	

1 032,00 
	

totaal in minuten 
	

1275,00 
totaal in uren 
	

17,2 
	

0 
	

totaal in uren per week 
	

21,25 
trainingsweken 
	

36 

	

nodige trainingsuren per jaar 
	

765 

Beschikbare velden:  
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur  
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E.uren) 

Nodig(uitgangsnorm VNG):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB): 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

aantal 	beschikbaar 
1,5 
	

375 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
1,5 
	

1800 
3,0 
	

2175 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

1,14 
	

683 

	

2,10 
	

525 
1208 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

1,14 
	

683 

	

2,48 
	

620 
1303 

968 
872 

groeimogelijkheden VNG 
	

80% 
	

28% 
	

100% 
groeimogelijkheden KNVB 

	
67% 
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BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

W SEP 
	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nI) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zaterdag 1,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 - 
Heren veteranen zaterdag 1,00 - 
Heren senioren zondag 4 1,00 4,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 
Heren veteranen zondag 1 1,00 1,00 
JO 19 (A-junioren) 2 1,00 2,00 
JO 17 (B-junioren) 3 0,75 2,25 
JO 15 (C-junioren) 4 0,75 3,00 
JO 13 (D-pupillen) 3 0,50 1,50 
JO 11 (E-pupillen) 6 0,35 2,10 
JO 9 (F-pupillen) 6 0,25 1,50 
JO 7 (Minipupillen) 1 0,15 0,15 
Dames, senioren zaterdag 1,00 - 
Dames, senioren 35+ zaterdag 1 0,70 0,70 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 - 
Dames, senioren zondag 3 1,00 3,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 
Dames, veteranen zondag 1,00 - 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 - 
MO 17 (meisjes B-junioren) 1 0,75 0,75 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 
G-voetbal zaterdaq 0,75 - 
Totaal S.W.E. 	 35 21,95 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 3,99 
aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 3,38 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 1,83 

Beschikbare velden: 
	

aantal 
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 

	
1,5 

trainingsveld uitgaande van 600 uur 
	

0 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 

	
0 

wetraveld uitgaande van 450 uur 
	

0 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 

	
0 

kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur 
	

1,5 
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E. uren) 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 
1,83 
3,38 

1942 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 
1,83 
3,99 

2095 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
	

233 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

3,0 

beschikbaar 

2175 

375 
0 
0 
0 
0 

1800 

Nodig(uitgangsnorm VNG):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

1098 
844 

1098 
998 

80 

speeltijd per dag 8.45-16.45 uur 
in uren I 	8  

wedstrijdduur 
120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
80 
80 
120 
90 
120 
120 
90 
120 
120 
110 
100 
90 
90 
60 

totaal in minuten 
totaal in uren 

nodig velden:I 	2,5 

Plannings - tijdsnorm 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 

zaterdag 
totaal tijd 

1.194,00 

144,00 
198,00 
240,00 
162,00 
162,00 
144,00 

24,00 

54,00 

66,00 

19,9 

8.45-16.45 uur 

zondag 
totaal tijd 

1,1 

8 

528,00 

264,00 

66,00 

198,00 

8,8 

trainingsduur frequentie deel veld totaal tijd 
90 2 0,5 0,00 
60 2 0,5 0,00 
90 2 0,5 0,00 
90 2 0,5 360,00 
60 2 0,5 0,00 
90 2 0,5 90,00 
90 2 0,5 180,00 
90 2 0,5 270,00 
75 2 0,5 300,00 
75 2 0,25 112,50 
60 2 0,25 180,00 
60 2 0,25 180,00 
60 2 0,25 30,00 
90 2 0,5 0,00 
60 2 0,5 60,00 
90 2 0,5 0,00 
90 2 0,5 270,00 
60 2 0,5 0,00 
90 2 0,5 0,00 
90 2 0,5 0,00 
90 2 0,5 90,00 
75 2 0,5 0,00 
75 2 0,25 0,00 
60 2 0,25 0,00 
60 2 0,5 0,00 

totaal in minuten 2122,50 
totaal in uren per week 35,38 

trainingsweken 36 

nodige trainingsuren per jaar 1273,5 

Beschikbaar voor training: 
Gras wedstrijdvelden 0 0 

Trainingsvelden 600 0 
Gras jeugdvelden 0 0 

Wetravelden 200 0 
Hybrideveld 550 0 

Kunstgrasvelden' 900 1350 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 1350 

Overschot aan trainingsuren per jaar 76,5 

Percentage 6% 

Westland 

planningsnorm trainingen 
in minuten 

beschikbare 	 
wedstrijdvelden 	3  

groei in 
wedstrijdvelden I 	0,5 1,9 

3 
* 36 weken, 27 uur per week 

(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

Beheerplan sportparken gemeente Delft BAS--miliow Beg& Itling 
en A.M. 
Sporiterreinen 

12% 17% 63% groeimogelijkheden VNG 
groeimogelijkheden KNVB 4% 
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BIJLAGE VIII 
	

Beheerplan sportparken gemeente Delft 
	

B•A•S••• 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

DFC Delfia 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie KNVB.nI) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zaterdag 1,00 
Heren senioren 35+ zaterdag 0,70 
Heren veteranen zaterdag 1,00 
Heren senioren zondag 3 1,00 3,00 
Heren senioren 35+ zondag 0,70 
Heren veteranen zondag 1,00 
JO 19 (A-junioren) 1,00 
JO 17 (B-junioren) 0,75 
JO 15 (C-junioren) 0,75 
JO 13 (D-pupillen) 0,50 
JO 11 (E-pupillen) 0,35 
JO 9 (F-pupillen) 0,25 
JO 7 (Minipupillen) 0,15 
Dames, senioren zaterdag 1,00 
Dames, senioren 35+ zaterdag 0,70 
Dames, veteranen zaterdag 1,00 
Dames, senioren zondag 1,00 
Dames, senioren 35+ zondag 0,70 
Dames, veteranen zondag 1,00 
MO 19 (meisjes A-junioren) 1,00 
MO 17 (meisjes B-junioren) 0,75 
MO 15 (meisjes C-junioren) 0,75 
MO 13 (meisjes D-pupillen) 0,50 
MO 11 (meisjes E-pupillen) 0,35 
G-voetbal zaterdag 0,75 
Totaal S.W.E. 	 3 3,00 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld(KNVB norm) 0,55 
aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld(VNG norm) 0,46 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 0,25 

Plannings - tijdsnorm 
	

Westland 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 	 planningsnorm trainingen 
zaterdag 	zondag 

	
in minuten 

wedstrijdduur 
	

totaal tijd 
	

totaal tijd 
	

trainingsduur 
	

frequentie 
	

deel veld 
	

totaal tijd 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

198,00 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

270,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
110 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
100 
	

75 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

75 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
80 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
80 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
120 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
110 
	

90 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
100 
	

75 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
90 
	

75 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
90 
	

60 
	

2 
	

0,25 
	

0,00 
60 
	

60 
	

2 
	

0,5 
	

0,00 
totaal in minuten 
	

198,00 
	

totaal in minuten 
	

270,00 
totaal in uren 
	

0 
	

3,3 
	

totaal in uren per week 
	

4,50 
trainingsweken 
	

36 

	

nodige trainingsuren pe jaar 
	

162 

Beschikbare velden:  
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 250 uur 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur  
Totaal beschikbaar capaciteit, wedstrijd en trainingsuren (omgerekende S.W.E. uren) 

Nodig(uitgangsnorm VNG):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Nodig(uitgangsnorm KNVB):  
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 
Totaal nodige capaciteit: 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): 

aantal 	beschikbaar 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0,0 
	

0 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

0,25 
	

150 

	

0,46 
	

115 
265 

S.W.E. 	nodige S.W.E. 

	

0,25 
	

150 

	

0,55 
	

136 
286 

-265 
-286 

speeltijd per dag  8.45-16.45 uur 

	

in uren I 	8  

	

nodig velden:11 	0,0 

beschikbare 	 

	

wedstrijdvelden I 	0  
groei in 

wedstrijdvelden 	0,0 

8.45-16.45 uur 
8 

0,4 

0 

-0,4 

Beschikbaar voor training: 
Gras wedstrijdvelden 
	

0 
Trainingsvelden 
	

600 
Gras jeugdvelden 
	

0 
Wetravelden 
	

200 
Hybrideveld 
	

550 
Kunstgrasvelden` 
	

900 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

36 weken, 27 uur per week 
(5 dagen 4,5 uur + woensdagmiddag 2,5 uur) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

-162 

#DEEUO! 

groeimogelijkheden VNG 
	 -100% 
	

#DEEUO! 
	

#DEEUO! 
groeimogelijkheden KNVB 	 -100% 

10 



BIJLAGE VIII 	 Beheerplan sportparken gemeente Delft 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

13-kS• • • 
ilegcleigfing 

rnAM 

Nywritermarteri 

CKV Excelsior 	 Ca aciteitsber k nin 
planningsnorm korfbal teams belastings-coefficient normteams 

Senioren: 

senioren zaterdag 6 1 6 

Dames 0 1 0 

Junioren: 

A-junioren 3 1 3 

Aspiranten: 

B-aspiranten 3 1 3 

C-aspiranten 1 0,625 0,625 

Pupillen: 

D-pupillen 2 0,625 1,25 

E-pupillen 3 0,4 1,2 

F-pupillen 2 0,4 0,8 

G Sport: 

G Sport 0 1 0 

totaal teams 20 15,875 

uitgangspunten normteams per veld aantal beschikbare velden capaciteit normteams 

kunstgras 7 2 14 

gras 7 1 7 

capaciteit aan normteams 21 

11 
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BIJLAGE VIII 	 Beheerplan sportparken gemeente Delft 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

KV DES 
	

Capaciteitsberekeninq 2016117 zaterdag/ zondaq vereni in 
planningsnorm korfbal teams belastings-coefficient normteams 

Senioren: 

senioren zaterdag 7 1 7 

Dames 0 1 0 

Junioren: 

A-junioren 3 1 3 

Aspiranten: 

B-aspiranten 2 1 2 

C-aspiranten 3 0,625 1,875 

Pupillen: 

D-pupillen 1 0,625 0,625 

E-pupillen 2 0,4 0,8 

F-pupillen 2 0,4 0,8 

G Sport: 

G Sport 0 1 0 

totaal teams 20 16,1 

uitgangspunten normteams per veld aantal beschikbare velden capaciteit normteams 

kunstgras 14 1 14 

gras 7 0 

capaciteit aan normteams 14 

12 



BIJLAGE VIII 	 Beheerplan sportparken gemeente Delft 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

SAS••• 
..411111.111it Regrleidlag 

a Adviu 
Sparrlerrrrnen 

DKC Delft 
	

Ca aciteitsberekenin 2016/17 zaterdaglzondag vereni in 
planningsnorm korfbal teams belastinqs-coefficient normteams 

Senioren: 

senioren zaterdag 4 1 4 

Dames 0 1 0 

Junioren: 

A-junioren 2 1 2 

Aspiranten: 

B-aspiranten 0 1 0 

C-aspiranten 1 0,625 0,625 

Pupillen: 

D-pupillen 1 0,625 0,625 

E-pupillen 2 0,4 0,8 

F-pupillen 0 0,4 0 

G Sport: 

G Sport 0 1 0 

totaal teams 10 8,05 

uitgangspunten normteams per veld aantal beschikbare velden capaciteit normteams 

kunstgras 14 1 14 

gras 7 0 

capaciteit aan normteams 14 

13 



BIJLAGE VIII 	 Beheerplan sportparken gemeente Delft 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

BAS••• 
'4111111114P 11,1k6.1i 

,pariferremen 

KV Fortuna 
	

Ca aciteitsberekenin 2016/17 zaterdag/ zondag vereni in 
planningsnorm korfbal teams belastings-coefficient normteams 

Senioren: 

senioren zaterdag 8 1 8 

Dames 0 1 0 

Junioren: 

A-junioren 3 1 3 

Aspiranten: 

B-aspiranten 3 1 3 

C-aspiranten 5 0,625 3,125 

Pupillen: 

D-pupillen 5 0,625 3,125 

E-pupillen 6 0,4 2,4 

F-pupillen 4 0,4 1,6 

G Sport: 

G Sport 0 1 0 

totaal teams 34 24,25 

uitgangspunten normteams per veld aantal beschikbare velden capaciteit normteams 

kunstgras 14 2 28 

gras 7 0 0 

capaciteit aan normteams 28 

14 



Beheerplan sportparken gemeente Delft 

Honk- en softbalvereniaina Blue Birds 

planningsnorm Honk- en softbal teams 
Gebruiks- 
coefficient 

normteams 

Honkbal: 
hoofdklasse en overgangsklasse 1 2,0 2 

Senioren 3 1,0 3 
Junioren topsport 2 1,5 3 

Junioren 0 1,0 0 
Jeugdhonkbal: gespeeld op softbalveld 

Aspiranten le en 2e klasse 1 2,0 2 
Pupillen le en 2e klasse 1 2,0 2 
Aspiranten en pupillen 5 1,0 5 

BeeBall 3 0,5 1,5 
Softbal: 

Dames: hoofd-, overgang-, le en 2e klasse 1 2,0 2 
Heren hoofdklasse 2 2,0 4 

Aspiranten en pupillen A klasse 2 1,5 3 
Senioren regionaal 2 1,0 2 

Aspiranten en pupillen regionaal 2 1,0 2 

totaal teams 24 31,5 
normteams honkbalveld 	 8 
normteams softbalveld 	 23,5 

uitgangspunten 

normteams per 
veld 

aantal 
beschikbare 

velden 

capaciteit 
normteams 

honkbalveld 
softbalveld 

8 
10 

1 
1 

8 
10 

capaciteit aan normteams 18 

Planning normteams seizoen 2016-2017 

beschikbaar 
nodig 

Honk- en softbalvereniging Blue Birds 
 

honkbal softbal 
8 
8 

10 
23,5 

,, 	..!•;, ,. restart": .-.\...: 	' '-13;,6 
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Beheerplan sportparken gemeente Delft BIJLAGE VIII 
Capaciteitsbepaling sportvelden per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

deel veld frequentie 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,5 

Westland 

planningsnorm trainingen 
in minuten 

totaal in minuten 
totaal in uren per week 

trainingsweken 

nodige trainingsuren per jaar 

Beschikbaar voor training: 
Gras wedstrijdvelden 

Trainingsvelden 
Gras jeugdvelden 

Wetravelden 
Hybrideveld 

Kunstgrasvelden* 

Totaal beschikbare trainingsurerper jaar 

Overschot aan trainingsuren per jaar 

Percentage 

wedstrijdduur 

beschikbare 
wedstrijdvelden I 

groei in 
wedstrijdvelden 

speeltijd per dag  8.45-16.45 uur 
in uren I 	8  

110 
100 
90 
80 
150 
150 
150 
60 
110 

totaal in minuten 
totaal in uren 

nodig velderul 	0,8 

Plannings - tijdsnorm 

in minuten uitgaande van 55 % thuis 

zaterdag 
totaal tijd 

50% 

0,8 

1,5 

360,00 

60,00 
54,00 
48,00 
90,00 
45,00 
45,00 
18,00 

6 

8.45-16.45 uur 

zondag 
totaal tijd 

66% 

0,5 

1,5 

1,0 

8 

242,00 

181,50 

60,50 

4,0 

trainingsduur 
90 
90 
90 
75 
75 
60 
60 
60 
90 

totaal tijd 

445,5 

12,38 
36 

270,00 

742,50 

90,00 
90,00 

37,50 
30,00 
30,00 
30,00 
90,00 

75,00 

-197% 

-295,5 

150 

150 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

Rugby Club Delft 	 seizoen: 	2016-2017 

(informatie vereniging) 

Dames aantal teams S.W.E. Totaal S.W.E. 
Heren senioren zondag 3 1,00 3,00 
Colts (16-18 jaar) 1,00 1,00 
Junioren (14-15 jaar) 0,75 0,75 
Cubs (12-13 jaar) 0,75 0,75 
Minies (10-11 jaar) 0,50 0,50 
Benjamins (8-9 jaar) 0,35 0,35 
Turven (6-7 jaar) 0,25 0,25 
Guppen (4-5 jaar) 0,15 0,15 
Dames, senioren zondag 1,00 1,00 
Totaal S.W.E. 	 11 7,75 
aantal benodigde velden bij 5,5 S.W.E./veld 1,41 
aantal benodigde velden bij 6,5 S.W.E./veld 1,19 
aantal benodigde trainingsveldenvelden uitgaande van 12 S.W.E./veld 0,65 

Beschikbare velden: 	 aantal beschikbaar 
gras wedstrijdvelden uitgegaan wordt van een capaciteit van 200 uur 1,5 300 
trainingsveld uitgaande van 600 uur 
gras wedstrijdveld, jeugdveld/ trainingsgrasveld 
wetraveld uitgaande van 450 uur 
hybrideveld uitgaande van 800 uur 
kunstgrasveld uitgaande van 1200 uur 

0 

0 

Totaal beschikbaar velden (jeugdvelden/ kleine velden niet meegerekend) 1,5 300 

Nodig(6,5 SWE/ veld): S.W.E. nodige S.W.E. 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 0,65 388 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 1,19 298 
Totaal nodige capaciteit: 686 

Nodig(5,5 SWE/ veld): 	 S.W.E. nodige S.W.E. 
Uitgaande van 600 uur training per S.W.E. eenheid 0,65 388 
Uitgaande van 250 uur wedstrijden per S.W.E. eenheid 1,41 352 
Totaal nodige capaciteit: 740 

Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(VNG norm): -386 
Beschikbare ruimte omgerekend in S.W.E. capaciteit(KNVB norm): -440 

groeimogelijkheden VNG -56% 
groeimogelijkheden KNVB -59% 

wedstrijdduur is inclusief rusttijd en wisseltijd waarbij het inlopen bij Rugby een belangrijk onderdeel is. 
Bij jeugd ( 6 Um 11 jaar) duren de totale wedstrijden ca 2,5 uur incl. wisseltijden, inlopen en rust 

100 
600 
0 

200 
550 
900 



6,1"r:  
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Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepallnq: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te warden over 4 dawn (lees avonden + woensdaemiddae)  

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft BAS••• 
AtIrle, 

Sporrierreilicpt 

Pleats: 
Datum: 

Vereniging: 	 DHC 
Relatienummer:  

Delft 	 Gemeente: Delft 	 Bron: 	www.voetbal.n1 
27-10-2016 	 Situatie: 

6 	0 

aantal teams 
zaterdag zondag doordeweeks 

1 	5 	0 
2 	0 	0 
3 	0 	0 
5 	0 	0 
6 	0 	0 
O 0 
O 0 	0 
11 
O 0 	0 
7 	0 	0 
O 0 	0 
O 0 

0 
0 	0 	0 

 

O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
o o 	0 
o o 	0 
O 0 	0 
0 	0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 

Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
MANNEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen 
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 fallen '  
F-pupillen 7 fallen 
mini pupillen 4 (alien 
Senioren 45+ 2  
Senioren 35+ '  
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 tallen 2  
D-pupillen 
D-pupillen 9 fallen 
D-pupillen 7 fallen 
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 tallen 
F-pupillen 7 tallen 
mini pupillen 4 fallen 2  
Senioren 45+ 2  
Senioren 35+ '  
Veteranen 
G TEAMS 
TOTALEN 	 35  

(label 1) Basis: Netto en bruto speeltijden ' 
zaterdag 	 zondag 	doordeweeks 	week 

netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 

	

90 	135 	450 	675 	0 	0 

	

180 	270 	 0 	0 	0 	0 

	

240 	375 	 0 	0 	0 	0 

	

350 	575 	 0 	0 	0 	0 

	

360 	630 	 0 	0 	0 	0 

	

0 	0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 

	

660 	1155 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 

	

140 	271 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	90 	135 	0 	0 

0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 
	

0 

(label 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 	 aantal normteams 

coeff. 	zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1,00 	 1,00 	5,00 

	
0,00 	6,00 

1,00 	 ZOO 	0,00 
	

0,00 	2,00 
0,75 	 2,25 	0,00 	0,00 
0,75 	 3,75 	0,00 	0,00 
0,50 	 3,00 	0,00 	0,00 
0,43 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,35 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,43 	 4,73 	0,00 	0,00 
0,35 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,25 	 1,75 	0,00 	0,00 
0,15 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,7 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,7 	 0,00 	0,00 	0,00 

1,00 	 0,00 	1,00 	0,00 

1,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
1,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,75 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,75 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,48 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,50 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,43 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,35 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,43 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,35 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,25 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,15 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,7 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,7 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
1,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,75 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
18,48 	6,00 	0,00 

speeltijden 
netto 	bruto 

90 	135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 

90 
	

135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 
60 
	

105 
2020 3411 	540 810 	0 	01 2560 

2,25 
3,75 
3,00 
0,00 
0,00 
4,73 
0,00 
1,75 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

24,48 
zaterdag 

netto 	bruto 
50% 	50% 
16,8 	28,4 

7,5 
3,8 

zondag 
netto 	bruto 
50% 50% 

4,5 	6,8 
6,5 
1,0 

doordeweeks 	per week 
netto 	bruto 	netto 
50% 50% 50% 
0,0 	0,0 	21,3 

4,0 
0,0 

Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks 	totaal 
speelvelden: 
aantal normteams 	18,48 	6,00 	0,00 	24,48 
bespelingsnorm 	 7,0 	7,0 	 7,0 	9,0 
aantal speelvelden ° 	2,6 	0,9 	 0,0 	2,7 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 
gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 
	

Afgerond i10 	4 

° geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten grater dan .00 afronding naar boven 
bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

IMin. benodigd aantal kleedkamers 	8 	stuks I 

Indicatie wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen 4  per jaar 
16,8 	4,5 	0,0 
	

21,3 	36 	768,00 

Indicatie trainingsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
41 	24,48 
	

1346,4 

 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

verdeling:uit-thuis 
wekehjkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden ° 

1 
	

0 Afgerond " 
	

3 	1 
	

0 	3 
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IMin. benodigd aantal kleedkamers 	12 	stuks I 

Indicatie wedstrijduren 	 zaterdag zondag 	doordeweeks 	per week 	seizoen' 	per jaar 
netto wedstrijduren 
	

26,5 	3,0 	0,0 
	

29,5 	36 	1062,60 

Indicatie trainingsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
58 	33,74 
	

1855,7 

13•A•S•• • 
Regrkidhog 

en Adria 

Sporlierreleten 

netto 
90 
90 
80 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 

verdeling:uit-thuis 3  
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden ° 

speeltijden 

90 
90 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 
60 

bruto 
135 
135 
125 
115 
105 
105 

97,5 
105 

87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 

135 
135 
125 
115 
115 
105 
105 

97,5 
105 

87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 
105 

BIJLAGE VIII 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Vereniging: 	 Concordia 
Relatienummer: 
Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
MANNEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen 
E- pupillen 9 fallen 
E-pupillen 7 tallen 
F-pupillen 7 tallen '  
mini pupillen 4 tallen 
Senioren 45+'  
Senioren 35+ '  
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 tallen '  
D-pupillen 
D-pupillen 9 fallen 
D-pupillen 7 tallen '  
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 (alien 
F-pupillen 7 tallen' 
mini pupillen 4 tallen '  
Senioren 45+ '  
Senioren 35+ 2  
Veteranen 
G TEAMS 
TOTALEN 	 54 

	
4 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uittoop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 

4  gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 

° geen onderscheid in gebruik hoofdveld en ovedge wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 
bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 

° hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft 

27-10-2016 
Gemeente: Delft Bron: 

Situatie: 
www.voetbalni 

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden ' 
zaterdag 	 zondag 

netto 	bruto 	netto 	bruto 
doordeweeks 

netto 	bruto 
week 
netto 

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning 
beiasting 	 aantal normteams 

co8ff. 	zaterdag 	zondag 	doordeweeks totaal 
180 	270 360 	540 0 0 1,00 2,00 4,00 0,00 6,00 
360 	540 0 	0 0 0 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00 
480 	750 0 	0 0 0 0,75 4,50 0,00 0,00 4,50 
490 	805 0 	0 0 0 0,75 5,25 0,00 0,00 5,25 
540 	945 0 	0 0 0 0,50 4,50 0,00 0,00 4,50 

0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
780 	1365 0 	0 0 0 0,43 5,59 0,00 0,00 5,59 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
200 	388 0 	0 0 0 0,25 2,50 0,00 0,00 2,50 

12 	27 0 	0 0 0 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 
0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 	125 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
0 	0 0 	0 a a 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 	105 0 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 
0 	0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

3182 	5320 360 	540 0 0J 3542 29,74 4,00 0,00 33,74 
zaterdag zondag doordeweeks per week 

netto 	bruto netto 	bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 

50% 	50% 50% 	50% 50% 50% 50% speelvelden: 
26,5 	44,3 3,0 	4,5 0,0 0,0 29,5 aantal normteams 29,74 4,00 0,00 33,74 

7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
5,9 0,7 0,0 aantal speelvelden ° 4,2 0,6 0,0 3,7 

Afgerond 	 6 
	

1 
	

0 
	

Afgerond 
	

4 	1 
	

0 	4 

Plaats: 
	

Delft 
Datum: 

aantal teams 
zaterdag zondag doordeweeks 

2 	4 	0 
4 	0 	0 
6 	0 	0 
7 	0 	0 
9 	0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
13 	0 	0 
O 0 	0 
10 	0 	0 
1 	0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 

o a 	o 
o a 	o 
1 	0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
1 	0 	0 
O 0 	0 
O o 	o 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 
O 0 	0 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk to trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)  

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 
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netto 
270 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

bruto 
405 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

R(510, 
4InClirrior 

CSVeleniging van 
Nedeflandse Gemeenten 	KNVB 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 

- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk to trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dacien (lees avonden + woensdaqmiddaq)  

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sponparken Gemeente Delft 
Bewleding 

ertAdvies 

Sporiterreincol 

Vereniging: 	 DVC 
Relatienummer: 

Gemeente: Delft Bron: 	www.voetbal.n1 
Situatie: 

Basis: Behoeftebepaling 
50011 teams 
MANNEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 fallen 
D-pupillen 7 tallen 
E- pupillen 9 fallen 
E-pupillen 7 fallen '  
F-pupillen 7 fallen '  
mini pupillen 4 fallen '  
Senioren 45+ 
Senioren 35+ a  
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 fallen '  
D-pupillen 
D-pupillen 9 Callen 
D-pupillen 7 fallen 
E- pupillen 9 fallen 
E-pupillen 7 fallen '  
F-pupillen 7 fallen '  
mini pupillen 4 fallen'  
Senioren 45+ '  
Senioren 35+ 
Veteranen 
G TEAMS 
TOTALEN  

aantal teams 
zaterdag zondag doordeweeks 

4 
	

3 
	

0 
1 
	

0 
	

0 
2 
	

0 
	

0 
2 
	

0 
	

0 
4 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
5 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
3 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 

0 
	

0 
	 a 

0 
	

0 
0 
	

0 
	 a 

0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
21 	3  

Pleats: 	Delft 
Datum: 

speeltijden 
netto 	bruto 

90 	135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 

90 
	

135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 
60 
	

105  

27-10-2016 
(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden 

zaterdag 	 zondag 
netto 	bruto 

360 	540 
90 	135 

160 	250 
140 	230 
240 
	

420 
0 
	

0 
0 

300 
	

525 
0 
	

0 
60 
	

116 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 

0 

 0 

0 

0 
0 
0  

doordeweeks 	week 
netto 	bruto 	netto 

O 0 
O 0 
O 0 
O 0 
O 0 
O 0 
0 	0 
0 

0 	0 
O 0 
O 0 
O 0 
O 0 

0 	0 

0 
	

0 
0 
	

0 
0 

0 
0 
0 
0 
	a 

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1350 2216 	270 405 	0 	01 1620 

(label 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 	 aantal normteams 

zaterdag zondag doordeweeks totaal 

	

4,00 	3,00 	0,00 	7,00 

	

1,00 	0,00 	0,00 	1,00 

	

1,50 	0,00 	0,00 	1,50 

	

1,50 	0,00 	0,00 	1,50 

coeff. 
1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
0,50 
0,43 
0,35 
0,43 
0,35 
0,25 
0,15 
0,7 
0,7 
1,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
0,48 
0,50 
0,43 
0,35 
0,43 
0,35 
0,25 
0,15 
0,7 
0,7 
1,00 
0,75 

2,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
2,15 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,75 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0.00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
0,00 
	

0,00 
	

0,00 
12,90 	3,00 	0,00 

2,00 
0,00 
0,00 
2,15 
0,00 
0,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

15,90 

zaterdag 
netto 	bruto 
50% 	50% 
11,3 	18,5 

7,5 
2,5 

zondag 
netto 	bruto 
50% 50% 

2,3 	3,4 
6,5 
0,5 

doordeweeks 
netto bruto 
50% 50% 
0,0 	0,0 

4,0 
0,0 

per week 
netto 
50% 
13,5 

Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks 	totaal 
speelvelden: 
aantal normteams 	12,90 	3,00 	0,00 	15,90 
bespelingsnorm 	 7,0 	7,0 	 7,0 	9,0 
aantal speelvelden ° 	1,8 	0,4 	 0,0 	1,8 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 
gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 
	

Afgerond 	 3 
° geen onderscheid in gebruik hooldveld en overige wedstrijdvelden 

bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 
bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uilkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

!Min. benodiqd aantal kleedkamers 	6 	stuks I 

Indicatie wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen 	per jaar 
11,3 	2,3 	0,0 
	

13,5 	36 	486,00 

Indicatie trainingsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
24 	15,90 
	

874,5 

 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

verdeling:uit-thuis 
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden ° 

1 
	 0 Afgerond 

	 2 	1 
	0 	2 
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aantal teams 
zondag 

4 
0 
0 
0 
0 

O 0 
O 0 
7 	0 
0 
8 	0 
O 0 
• 0 
O 0 
O 1 

doordeweeks 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

zaterdag 
1 
1 

0 
6 

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
2 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 

benodigd aantal kleedkamers 	6 	stuks I 

Indicate wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen ° per jaar 
13,3 	3,8 	0,0 
	

17,0 	36 	612,00 

Indlcatle trainingsuren 	 teams 	normteams 	indicatie 
35 	19,37 
	

1065,4 

 

B16 S••• --mot  llogekiglifig 
"sr",  en "IAN. 

Sportterrelnen 

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Vereniging: 	 DHL 
Relatienummer: 
Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
MANNEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 fallen 
D-pupillen 7 tallen 2  
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 tallen 
F-pupillen 7 fallen '  
mini pupillen 4 tallen 
Senioren 45+ '  
Senioren 35+ '  
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 tallen 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen 2  
E- pupillen 9 fallen 
E-pupillen 7 tallen 
F-pupillen 7 [alien 
mini pupillen 4 tallen 2  
Senioren 45+ 2  
Senioren 35+ '  
Veleranen 
G TEAMS 
TOTALEN 	 30 

	
5 	0 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 
gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 

° geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 
bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft 

Plaats: 	Delft 
Datum: 27-10-2016 

Gemeente: Delft Bron: 
Situatie: 

www.voetbal.nl  

speeltljden 
netto 	bruto 

(label 1) Basis: Netto en bruto speeltijden ' 
zaterdag 	 zondag 

netto 	bruto 	netto 	bruto 
doordeweeks 

netto 	bruto 
week 
netto 

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 	 aantal normteams 

coeff. 	zaterdag 	zondag 	doordeweeks totaal 
90 135 90 	135 360 	540 0 0 1,00 1,00 4,00 0,00 5,00 
90 135 90 	135 0 	0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
80 125 0 	0 0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 115 210 	345 0 	0 0 0 0,75 2,25 0,00 0,00 2,25 
60 105 360 	630 0 	0 0 0 0,50 3,00 0,00 0,00 3,00 
60 105 0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 97,5 0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 105 420 	735 0 	0 0 0 0,43 3,01 0,00 0,00 3,01 

50 87,5 0 	0 0 	0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 77,5 160 	310 0 	0 0 0 0,25 2,00 0,00 0,00 2,00 

24 54 0 	0 0 	0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 105 0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 105 0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
90 135 0 	0 90 	135 0 0 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

90 135 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90 135 0 	0 0 	0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
80 125 80 	125 0 	0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
70 115 0 	0 0 	0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 115 0 	0 0 	0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 105 60 	105 

0 

	

0 

0 	0 0 0 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 
60 105 0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 97,5 0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 105 120 	210 0 	0 0 0 0,43 0,86 0,00 0,00 0,86 
50 87,5 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 77,5 0 	0 0 	0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 54 0 	0 0 	0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 105 0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 105 0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
90 135 0 	0 0 	0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60 105 0 	0 0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

1590 	2730 450 	675 0 01 2040 14,37 5,00 0,00 19,37 
zaterdag zondag doordeweeks per week 

netto 	bruto netto 	bruto netto brute netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
verdeling:uit-thuis 50% 	50% 50% 	50% 50% 50% 50% speelvelden: 
wekelijkse speeltijd 13,3 	22,8 3,8 	5,6 0,0 0,0 17,0 aantal normteams 14,37 5,00 0,00 19,37 
capaciteit speelveld 7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
aantal speelvelden ° 3,0 0,9 00 aantal speelvelden ° 2,1 0,7 0,0 2,2 

Afgerond 	 3 
	

1 
	

0 
	

Afgerond 1' 
	

2 	1 
	

0 	2 

Randvocawaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag) 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

imal en 6cenrenie;1 

t(i). 

KNVB 
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Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 10116.30 uur 
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 damn (lees avonden + woensdaqmiddaq)  

Itiv. 

Neaeflandsc Gerneenu, 	KNVB 
Vereniging van 

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft 13.FS• • • 
Ilr 
rn Agivlo 
Sponlerreinen 

Vereniging: 	 Wippolder 
Relatienummer: 

4 	0 

Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
MANNEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen 
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 tallen 
F-pupillen 7 tallen' 
mini pupillen 4 fallen '  
Senioren 45+ '  
Senioren 35+ 
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 tallen '  
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 fallen 
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 fallen '  
F-pupillen 7 fallen '  
mini pupillen 4 tallen '  
Senioren 45+'  
Senioren 35+ 2  
Veteranen 
G TEAMS 
TOTALEN 	 35  

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden' 
zaterdag 	 zondag 	doordeweeks 	week 

netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 
90 	135 	360 	540 	0 	0 

360 	540 	 0 	0 	0 	0 
400 	625 	 0 	0 	0 	0 
420 	690 	 0 	0 	0 	0 
360 	630 	 0 	0 	0 	0 

O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 

420 	735 	 0 	0 	0 	0 

O 0 	 0 	0 	0 	0 
120 	233 	 0 	0 	0 	0 

O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 

0 
0 
0 
0 
O 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
 0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2170 3588 	360 540 	0 	01 2530 

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 	 aantal normteams 

	

coeff. 	zaterdag zondag doordeweeks totaal 

	

1,00 	 1,00 	4,00 	0,00 

	

1,00 	 4,00 	0,00 	0,00 

	

0,75 	 3,75 	0,00 	0,00 

	

0,75 	 4,50 	0,00 	0,00 

	

0,50 	 3,00 	0,00 	0,00 

	

0,43 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

0,35 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

0,43 	 3,01 	0,00 	0,00 

	

0,35 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

0,25 	 1,50 	0,00 	0,00 

	

0,15 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

0,7 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

0,7 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

1,00 	 0,00 	0,00 	0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
20,76 	4,00 	0,00 

1,00 
1,00 
0,75 
0,75 
0,48 
0,50 
0,43 
0,35 
0,43 
0,35 
0,25 
0,15 
0,7 
0,7 
1,00 
0,75 

5,00 
4,00 
3,75 
4,50 
3,00 
0,00 
0,00 
3,01 
0,00 
1,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

24,76 

aantal teams 
zaterdag zondag doordeweeks 

1 
	

4 	0 
4 
	

O 	0 
5 
	

O 	0 
6 
	

O 	0 
6 
	

O 	0 
0 
	

O 	0 
0 
	

O 	0 
7 
	

O 	0 
0 
	

O 	0 
6 
	

O 	0 
0 
	

O 	0 
0 
	

O 	0 
0 
	

O 	0 
0 
	

O 	0 

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 

Plaats: 	Delft 
Datum: 

speeltijden 
netto 	bruto 

90 	135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 

90 
	

135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 
60 
	

105 

27-10-2016 
Gemeente: Delft 
	

Bron: 	www.voetbal.nl  
Situatie: 

doordeweeks 	per week 
netto 	bruto 	netto 
50% 50% 50% 

0,0 	0,0 
	

21,1 
4,0 
00 

zaterdag 
netto 	bruto 
50% 	50% 
18,1 	29,9 

7,5 
4,0 

zondag 
netto 	bruto 
50% 50% 

3,0 	4,5 
6,5 
0,7 

Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks 	totaal 
speelvelden: 
aantal normteams 	20,76 	4,00 	0,00 	24,76 
bespelingsnorm 	 7,0 	7,0 	 7,0 	9,0 
aantal speelvelden 	3,0 	0,6 	 0,0 	2,8 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisselbjd (inloop fuitloop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 

° gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 
	

Afgerond 	4 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 
bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 

° hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

IMin. benodigd aantal kleedkamers 	8 	stuks  

Indicatie wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen ° per jaar 
18,1 	3,0 	0,0 
	

21,1 	36 	759,00 

Indicatie trainingsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
39 	24,76 
	

1361,8 

 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

verdeling:uit-thuis 
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden 

Afgerond 
	

3 	1 
	

0 	3 1 
	

0 
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(Min. benodigd aantal kleedkamers 	4 	stuks 

Indicatie wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen ° per jaar 
7,4 	6,8 	0,0 
	

14,2 	36 	510,60 

Indicatie trainingsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
25 	17,51 
	

963,1 

 

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft B•S• • • 
-.41111111111._ 	Regd.:411ns 

en Adrirs 

Vereniging: 	 Fullspeed 	 Pleats: 	Delft 	 Gemeente: Delft 	 Bron: 	www.voetbal.n1 
Relatienummer: 	 Datum: 	 27-10-2016 	 Situatie:  

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltlJden 1  
zaterdag 

netto 	bruto 
O 0 

90 	135 
160 	250 
140 	230 
180 	315 

0 	0 
O 0 

120 	210 
O 0 

60 	116 
12 	27 
O 0 
O 0 
O 0 

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnlsche planning Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
	 aantal teams 

MANN EN 
	

zaterdag zondag doordeweeks 
senioren 
	

0 
	

7 
	

0 
A-junioren 
	

1 
	

0 
	

0 
B-junioren 
	

2 
	

0 
	

0 
C-junioren 
	

2 
	

0 
	

0 
D-pupillen 
	

3 
	

0 
	

0 
D-pupillen 9 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
D-pupillen 7 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
E- pupillen 9 tallen 
	

2 
	

0 
	

0 
E-pupillen 7 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
F-pupillen 7 tallen 
	

3 
	

0 
	

0 
mini pupillen 4 tallen 
	

1 
	

0 
	

0 
Senioren 45+ 
	

0 
	

0 
	

0 
Senioren 35+' 
	

0 
	

0 
	

0 
Veteranen 
	

0 
	

0 
VROUWEN 
senioren 
	

0 
	

0 
A-junioren 
	

0 
	

0 
	

0 
B-junioren 
	

0 
	

0 
	

0 
C-junioren 
	

0 
	

0 
C-junioren 7 tallen ' 

	
0 
	

0 
	

0 
D-pupillen 
	

0 
	

0 
D-pupillen 9 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
D-pupillen 7 fallen 
	

0 
	

0 
	

0 
E- pupillen 9 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
E-pupillen 7 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
F-pupillen 7 tallen 
	

0 
	

0 
mini pupillen 4 fallen ' 

	
0 
	

0 
	

0 
Senioren 45+ 
	

0 
	

0 
	

0 
Senioren 35+ 
	

0 
	

0 
Veteranen 
	

0 
	

0 
G TEAMS 
	

0 
	

0 
TOTALEN 
	

16 	 0 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop iuilloop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden +4  pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 

° gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 

° geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overage wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

° bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
° hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

verdeling:uit-thuis 3  
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden 

netto 
90 
90 
80 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 

speeltijden 

90 
90 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 
60 

bruto 
135 
135 
125 
115 
105 
105 
97,5 
105 
87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 

135 
	

0 
	

0 
135 
	

0 
	

0 
125 
	

0 
	

0 
115 
	

70 
	

115 
115 
	

0 
	

0 
105 
	

60 
	

105 
105 
	

0 
	

0 
97,5 
	

0 
	

0 
105 
	

0 
	

0 
87,5 
	

0 
77,5 
	

0 
54 
	

0 
105 
	

0 
	

0 
105 
	

0 
135 
	

0 
105 
	

0 
	

0 

zaterdag 

	

netto 	bruto 

	

50% 	50% 

	

7,4 	12,5 
7,5 
17 

892 	1503 

zondag 
netto 	bruto 

doordeweeks 
netto 	bruto 

week 
netto 

belasting 
coeff. zaterdag 

aantal normteams 
zondag 	doordeweeks totaal 

630 	945 0 0 1,00 0,00 7,00 0,00 7,00 
0 	0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
0 	0 0 0 0,75 1,50 0,00 0,00 1,50 
0 	0 0 0 0,75 1,50 0,00 0,00 1,50 
0 	0 0 0 0,50 1,50 0,00 0,00 1,50 
0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,43 0,86 0,00 0,00 0,86 
0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,25 0,75 0,00 0,00 0,75 
0 	0 0 0 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 
0 	0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 	135 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

90 	135 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
0 	0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
0 	0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0 0 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 
0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
810 	1215 0 01 1702 8,51 9,00 0,00 17,51 
zondag doordeweeks per week 

netto 	bruto netto bruto netto BerekenIng aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
50% 	50% 50% 50% 50% speelvelden: 

6,8 	10,1 0,0 0,0 14,2 aantal normteams 8,51 9,00 0,00 17,51 
6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
16 00 aantal speelvelden ° 1,2 1,3 0,0 1,9 

Afgerond 	2 
	

2 
	

0 
	

Afgerond 
	

1 	2 
	

0 	2 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal oaoo tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddact) 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 
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aantal teams 
zaterdag zondag 

O 7 
O 0 

0 
2 	0 
2 	0 
O 0 
O 0 
1 	0 
O 0 
2 	0 
O 0 
O 0 
0 

doordeweeks 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(label 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 

coeff. zaterdag 
aantal normteams 

zondag 	doordeweeks 
1,00 0,00 7,00 0,00 
1,00 0,00 0,00 0,00 
0,75 0,00 0,00 0,00 
0,75 1,50 0,00 0,00 
0,50 1,00 0,00 0,00 
0,43 0,00 0,00 0,00 
0,35 0,00 0,00 0,00 
0,43 0,43 0,00 0,00 
0,35 0,00 0,00 0,00 
0,25 0,50 0,00 0,00 
0,15 0,00 0,00 0,00 
0,7 0,00 0,00 0,00 
0,7 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 1,00 0,00 
1,00 0,00 0,00 0,00 
0,75 0,00 0,00 0,00 
0,75 0,00 0,00 0,00 
0,48 0,00 0,00 0,00 
0,50 0,00 0,00 0,00 
0,43 0,00 0,00 0,00 
0,35 0,00 0,00 0,00 
0,43 0,00 0,00 0,00 
0,35 0,00 0,00 0,00 
0,25 0,00 0,00 0,00 
0,15 0,00 0,00 0,00 
0,7 0,00 0,00 0,00 
0,7 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 0,00 
0,75 1,50 0,00 0,00 

4,93 8,00 0,00 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en good onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainer' op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
to worden over 4 dawn (lees avonden + woensdacniddao)  

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft BAS.  " • 
..41111111101W_, flegriclaing 

Advies 
Sporirrrrelioen 

Gemeente: Delft 
	

Bron: 	www.voetbal.nl  

27-10-2016 
	

Situatie: 
Pleats: 	Delft 
Datum: 

Vereniging: 	 vv Delft 
Relatienummer: 
Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
MANNEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen '  
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 tallen 
F-pupillen 7 taller'' 
mini pupillen 4 taller' '  
Senioren 45+ '  
Senioren 35+' 
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 fallen '  
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 fallen' 
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 taller' '  
F-pupillen 7 tallen '  
mini pupillen 4 tallen 
Senioren 45+'  
Senioren 35+' 
Veteranen 
G TEAMS 

(label 1) Basis: Netto en bruto speeltijden ' 
speeltijden 	 zaterdag 	 zondag 	doordeweeks 	week 

netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 
90 	135 
	

O 	0 	630 	945 	0 	0 
90 
	

135 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 
80 
	

125 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 
70 
	

115 
	

140 	230 	 0 	0 	0 	0 
60 
	

105 
	

120 	210 	 0 	0 	0 	0 
60 
	

105 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 

60 
	

97,5 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 
60 
	

105 
	

60 	105 	 0 	0 	0 	0 
50 
	

87,5 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 
40 
	

77,5 
	

40 	78 	 0 	0 	0 	0 
24 
	

54 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 
60 
	

105 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 
60 
	

105 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 
90 
	

135 
	

O 	0 	 0 	0 	0 	0 

135 
135 
125 
115 
115 
105 
105 
97,5 
105 
87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 
105 

90 
	

135 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
	

0 

totaal 
7,00 
0,00 
0,00 
1,50 
1,00 
0,00 
0,00 
0,43 
0,00 
0,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,50 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

TOTALEN 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

90 
90 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 
60 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

120 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

210 
12,93 480 	833 720 1080 	0 	01 1200 

zaterdag 

	

netto 	bruto 

	

50% 	50% 

	

4,0 	6,9 
7,5 
0,9 

zondag 
netto 	bruto 
50% 50% 
6,0 	9,0 

6,5 
1,4 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evermichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 

° gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 
	

Afgerond vs 	1 

geen onderscheid M gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten grater dan .00 afronding naar boven 
bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 

° hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

!Min. benodigd aantal kleedkamers 	4 	stuks I 

Indicatie wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen ° per jaar 
4,0 	6,0 	0,0 
	

10,0 	36 	360,00 

Indicatie trainingsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
17 	12,93 
	

711,2 

 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden  

Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks 	totaal 
speelvelden: 
aantal normteams 	4,93 	8,00 	0,00 	12,93 

bespelingsnorm 	 7,0 	7,0 	7,0 	9,0 
aantal speelvelden ° 	0,7 	1,1 	 0,0 	1,4 

Afgerond " 
	

0 	2 

sporience.nernwn 

Vecenigillg 
Neclerlandic Gerneenttn 

verdeling:uit-thuis 
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden ° 

fly 

AO- 
KNVB 

doordeweeks 	per week 
netto bruto netto 
50% 50% 50% 

0,0 	0,0 
	

10,0 
4,0 
0,0 

9 

2 
	

0 
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speeltijden 
netto 

90 
90 
80 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 

90 
90 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 
60 

brute. 
135 
135 
125 
115 
105 
105 
97,5 
105 
87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 

135 
135 
125 
115 
115 
105 
105 
97,5 
105 
87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 
105 

5..a.ncerutenevil 

Voieni:9Ing van 
Nederlandsc Gerneenten KNVB 

'Min. benodigd aantal kleedkamers 	6 	stuks I 

Indicate wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen ° per jaar 
11,5 	0,0 	0,0 
	

11,5 	36 	414,00 

lndicatie trainingsuren 	 teams 	normteams 	indicatie 
21 	13,97 
	

768,4 

 

13-.NS• • • 
Ilegehiding 

'larks 
Spornerreinen 

verdeling:uit-thuis 
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden ° 

Vereniging: 	 Vitesse Delft 	 Pleats: 	Delft 
Relatienummer: 	 Datum: 

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
	 aantal teams 

MANNEN 
	 zaterdag zondag doordeweeks 

senioren 
	

6 
	

O 	0 
A-junioren 
	

1 
	

O 	0 
B-junioren 
	

1 
	

O 	0 
C-junioren 
	

2 
	

O 	0 
D-pupillen 
	 2 

	
O 	0 

D-pupillen 9 tallen 
	

0 
	

O 	0 
D-pupillen 7 tallen ' 
	

0 
	

O 	0 
E- pupillen 9 tallen 
	

4 
	

O 	0 
E-pupillen 7 fallen 
	

0 
	

O 	0 
F-pupillen 7 tallen 
	 4 

	
O 	0 

mini pupillen 4 tallen ' 
	

0 
	

O 	0 
Senioren 45+ ' 
	

0 
	

O 	0 
Senioren 35+' 
	

0 
	

O 	0 
Veteranen 
	

1 
	

O 	0 
VROUWEN 
senioren 
	

0 
	

0 
	

0 
A-junioren 
	

0 
	

0 
	

0 
B-junioren 
	

0 
	

0 
	

0 
C-junioren 
	

0 
	

0 
	

0 
C-junioren 7 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
D-pupillen 
	

0 
	

0 
	

0 
D-pupillen 9 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
D-pupillen 7 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
E- pupillen 9 tallen 
	

0 
	

0 
	

0 
E-pupillen 7 tallen ' 
	

0 
	

0 
	

0 
F-pupillen 7 fallen ' 
	

0 
	

0 
	

0 
mini pupillen 4 fallen' 
	

0 
	

0 
	

0 
Senioren 45+' 
	

0 
	

0 
	

0 
Senioren 35+ ' 
	

0 
	

0 
	

0 
Veteranen 
	

0 
	

0 
	

0 
G TEAMS 
	

0 
	

0 
	

0 
TOTALEN 
	

21 	 0 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) 
gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 

3  evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) 
gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 

geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 

°bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
° hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft 

27-10-2016 
Gemeente: Delft Bron: 

Situate: 
www.voetbal.nl  

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden 
zaterdag 	 zondag 

netto 	bruto 	netto 	bruto 
doordeweeks 

netto 	bruto 
week 
netto 

(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 	 aantal normteams 

coeff. 	zaterdag 	zondag 	doordeweeks totaal 
540 	810 0 	0 0 0 1,00 6,00 0,00 0,00 6,00 
90 	135 0 	0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
80 	125 0 	0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 

140 	230 0 	0 0 0 0,75 1,50 0,00 0,00 1,50 
120 	210 0 	0 0 0 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
240 	420 0 	0 0 0 0,43 1,72 0,00 0,00 1,72 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 	155 0 	0 0 0 0,25 1,00 0,00 0,00 1,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 	135 0 	0 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

0 	0 0 	0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 

0 
 0 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

1380 	2220 0 	0 0 01 1380 13,97 0,00 0,00 13,97 
zaterdag zondag doordeweeks per week 

netto 	bruto netto 	bruto netto bruto netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks totaal 
50% 	50% 50% 	50% 50% 50% 50% speelvelden: 
11,5 	18,5 0,0 	0,0 0,0 0,0 11,5 aantal normteams 13,97 0,00 0,00 13,97 

7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 
2,5 0,0 00 aantal speelvelden ° 2,0 0,0 0,0 1,6 

Afgerond 	 3 
	

0 
	

0 
	

Afgerond 
	

2 	0 
	

0 	2 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dacien (lees avonden + woensdaqmiddaq)  

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 
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aantal teams 
doordeweeks 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
	

3 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 
0 
	

0 
	

0 

zaterdag 
0 
2 
3 
4 
3 

0 
6 
0 
6 
1 
0 
0 
0 

zondag 
4 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

 0 
0 

0 
0 
1 

!Min. benodigd aantal kleedkamers 	6 	stuks I 

Indicatie wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen 4  per jaar 
12,4 	6,0 	0,0 
	

18,4 	36 	660,60 

Indicatie tralningsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
35 	22,43 
	

1233,7 

 

BAS••• 
Begelcialing 

Advirs 

Sporlterrehoen 

Plaats: 	Delft 
Datum: 

90 
80 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 

90 
90 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
60 
50 
40 
24 
60 
60 
90 
60 

verdeling:uit-thuis 
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden ° 

speeltijden 
netto 	bruto 

90 	135 

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Vereniging: 	 SEP 
Relatienummer: 
Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
MANN EN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen 
E- pupillen 9 fallen 
E-pupillen 7 fallen' 
F-pupillen 7 tallen '  
mini pupillen 4 fallen '  
Senioren 45+' 
Senioren 35+'  
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 tallen '  
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 fallen '  
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 fallen' 
F-pupillen 7 (alien 
mini pupillen 4 tallen '  
Senioren 45+' 
Senioren 35+ '  
Veteranen 
G TEAMS 
TOTALEN 
	

27 	8 	0 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) 

2  gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdplanning (50% uft en 50% thuis) 
gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 

° geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijdvelden 
bij uitkomsten grater dan .00 afronding near boven 

° bij uitkomsten gelijk aan of grater dan .25 afronding naar boven 
° hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft 

27-10-2016 
Gemeente: Delft Bran: 

Situatie: 
www.voetbal.n1 

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden' 
zaterdag 	 zondag 

netto 	brute 	netto 	bruto 
doordeweeks 

netto 	bruto 
week 
netto 

(label 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 	 aantal normteams 

coeff. 	zaterdag 	zondag 	doordeweeks totaal 
0 	0 360 	540 0 0 1,00 0,00 4,00 0,00 4,00 

180 	270 0 	0 0 0 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 
240 	375 0 	0 0 0 0,75 2,25 0,00 0,00 2,25 

280 	460 0 	0 0 0 0,75 3,00 0,00 0,00 3,00 

180 	315 0 	0 0 0 0,50 1,50 0,00 0,00 1,50 

0 	o 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
360 	630 0 	0 0 0 0,43 2,58 0,00 0,00 2,58 

o 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 	233 0 	0 0 0 0,25 1,50 0,00 0,00 1,50 

12 	27 0 	0 0 0 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 

0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 90 	135 0 0 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

0 	0 270 	405 0 0 1,00 0,00 3,00 0,00 3,00 
0 	0 0 	0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 	125 0 	0 0 0 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 
0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

	
0 

0 	0 0 	0 0 0 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 	0 0 	0 0 0 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0 	0 0 0 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 	53 0 	0 0 0 0,7 0,70 0,00 0,00 0,70 

0 	0 0 	0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0 	0 0 	0 0 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

1482 	2487 720 	1080 0 01 2202 14,43 8,00 0,00 22,43 

zaterdag zondag doordeweeks per week 
netto 	bruto netto 	bruto netto brute netto Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks taloal 

50% 	50% 50% 	50% 50% 50% 50% speelvelden: 

12,4 	20,7 6,0 	9,0 0,0 0,0 18,4 aantal normteams 14,43 8,00 0,00 22,43 

7,5 6,5 4,0 bespelingsnorm 7,0 7,0 7,0 9,0 

2,8 1,4 0,0 aantal speelvelden ° 2,1 1,1 0,0 2,5 

Afgerond 	 3 
	

2 
	

0 
	

Afgerond 
	

2 	1 
	

0 	3 

135 
125 
115 
105 
105 
97,5 
105 
87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 

135 
135 
125 
115 
115 
105 
105 
97,5 
105 
87,5 
77,5 

54 
105 
105 
135 
105 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 danen (lees avonden + woensdagmiddag)  

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

Spurr encem 

 

Veieniging van 
Nederlandsc Gerneanten 
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verdeling:uit-lhuis 3  
wekelijkse speeltijd 
capaciteit speelveld 
aantal speelvelden ° 

zaterdag 

	

netto 	bruto 

	

50% 	50% 

	

0,0 	0,0 
7,5 
0,0 

zondag 
netto 	bruto 
50% 50% 

2,3 	3,4 
6,5 
0,5 

doordeweeks 	per week 

	

netto 	brute 	netto 

	

50% 	50% 
	

50% 

	

0,0 	0,0 
	

2,3 
4,0 
0,0 

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling: 
- kwalitatief goede velden en goed onderhoud • 
- in beginsel geen training op wedstrijdvelden 
- voldoende kleedgelegenheid 
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur 
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur 

- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid 
te worden over 4 dacien (lees avonden + woensdaqmiddaq) 

BIJLAGE IX 
Behoeftebepaling per vereniging 
Datum: 7-12-2016 

Beheerplan sportparken Gemeente Delft 
-.41111114114,

13•AS--- 
Bestlelgling 

en Myles 
Spool lerrelisen 

Pleats: 
Datum: 

Vereniging: 	 Deft 
Relatienummer:  

Delft 	 Gemeente: Delft 	 Bron: 	www.voetbal.nl  
27-10-2016 	 Situatie: 

0 	3 	0 

Basis: Behoeftebepaling 
soort teams 
MANNEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen 2  
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 tallen '  
F-pupillen 7 tallen '  
mini pupillen 4 !alien 2  
Senioren 45+ '  
Senioren 35+' 
Veteranen 
VROUWEN 
senioren 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
C-junioren 7 taller) 
D-pupillen 
D-pupillen 9 tallen 
D-pupillen 7 tallen 
E- pupillen 9 tallen 
E-pupillen 7 fallen '  
F-pupillen 7 tallen '  
mini pupillen 4 tallen 
Senioren 45+ 2  
Senioren 35+ 2  
Veteranen 
G TEAMS 
TOTALEN  

(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden 1  
zaterdag 	 zondag 	doordeweeks 	week 

netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 	bruto 	netto 
O 0 	270 	405 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
O 0 	 0 	0 	0 	0 
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0 
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(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning 
belasting 	 aantal normteams 

co6ff. 	zaterdag zondag doordeweeks totaal 
1,00 	 0,00 	3,00 	0,00 
1,00 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,75 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,75 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,50 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,43 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,35 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,43 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,35 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,25 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,15 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,7 	 0,00 	0,00 	0,00 
0,7 	 0,00 	0,00 	0,00 

1,00 	 0,00 	0,00 	0,00 
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0,15 
	

0,00 
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0,00 
0,00 	3,00 	0,00 

aantal teams 
zaterdag zondag doordeweeks 
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speeltijden 
netto 	bruto 

90 	135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 

90 
	

135 
90 
	

135 
80 
	

125 
70 
	

115 
70 
	

115 
60 
	

105 
60 
	

105 
60 
	

97,5 
60 
	

105 
50 
	

87,5 
40 
	

77,5 
24 
	

54 
60 
	

105 
60 
	

105 
90 
	

135 
60 
	

105 
270 405 	0 	01 270 

3,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3,00 

Berekening aantal zaterdag zondag doordeweeks 	totaal 
speelvelden: 
aantal normteams 	0,00 	3,00 	0,00 	3,00 
bespelingsnorm 	 7,0 	7,0 	7,0 	9,0 
aantal speelvelden 	0,0 	0,4 	 0,0 	0,3 

Verklaringen 
bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop /uitloop) 

2  gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld 
evenwichtige wedstrijdpianning (50% uit en 50% thuis) 
gemiddelde duur wedstdjdseizoen (36 weken) 

inclusief woensdagmiddag 
	

Afgerond 	0 
° geen onderscheid in gebruik hoofdveld en (wedge wedstrijdvelden 

bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven 
°bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven 
° hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijdvelden 

(Min. benodigd aantal kleedkamers 	2 	stuks I 

Indicate wedstrijduren 
netto wedstrijduren 

zaterdag zondag doordeweeks 	per week 	seizoen ° per jaar 
0,0 	2,3 	0,0 
	

2,3 	36 	81,00 

Indicatie trainingsuren 
	

teams 	normteams 	indicatie 
3 	3,00 
	

165,0 

 

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname. 
Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden 

1 
	

0 Afgerond " 
	

0 	1 
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2928013 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 
	 Geacht bestuur, 

2 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels geen risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober jl. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevolg van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jl. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stollen, maar deze komen in zeer age hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zelf vindt u op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl. 



Datum 

20-12-2016 
Ors kenmerk 

2928013 

Standpunt gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondernemen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te informeren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: wvvw.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.sportenciemeenten.nl   

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	(tel. 	 of per email: 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

IOW 
Ric and Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 
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Wethouders Volksgezondheld gemeente Haaglanden 

onderwerr Rapport RIVM 

Geachte wethouder Volksgezondheid, 

Ora kenmerk: OCW/ 2016.6164 
Aantal biPagen: 

Datum. 20 december 2016 
inliddirgen b4: L ieke van Knapen 
Doorloesnummer: 

Vandaag is het rapportlBeoordeling gezondheidsrislco's door sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat' van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu verschenen. Het rapport laat zien dat 
er weliswaar gevaarlijke stoffen in het rubber voorkomen maar dat er geen risico's zljn voor de 
gezondheld van de gebruikers van de velden Het standpunt is: er kan veillg gesport kan worden op 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat. 

Lichaamsbeweging is belangrijk veer de ontwikkeling van kinderen. Dit meet veilig en 
gezond kunnen gebeuren. Na de uitzending Vevaarlbrk spel' van Zembla van 5 oktober 2016 
Is onrust ontstaan over mogelifke gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden 
die zUn Ingestroold met rubbergranuiaat. Het Rificsinstituut voor Volksgezondheld en Milieu 
(RIVM) heeft aanvullend onderzoek gedaan om duldellfkheld te krljgen over of er 
daadwerkellJk gezondheldsrisica's WO. Op basis van dit onderzoek condudeert het RIVM dat 
het verantwoord is om te sporten op de lamstgrasvoetbalvelden. De GGD onderschrlift daze 
conclusie en adviseert kinderen en ouders em vooral to blifven sporten. 

Rubbergranulaat op de Nederlandse kunstgrasvelden 
Rubbergranulaat zijn kleine zwarte korreltjes. Daze zgn vaak gemaakt van oude rubberproducten zoals 
autobanden. In de rubberkorrels zitten heel veel verschillende stoffen, zoals palycydlsche .arornatische 
koolwaterstoffen (PAK's), en metalen. PAK's zijn kankerverwekkende stoffen. In het dagelijks leven 
komen we op verschillende manieren met PAK's in aanraking, bijvoorbeelrl via uitiaatgassen van auto's, 
rook van houtkachels, sigarettenrook en gebarbecued vlees. 
Benzeen, dat mogelijk leukemie of lymfekllerkanker veroorzaakt, heeft het RIVM met in de korrels 
aangetroffen. Bestaand wetenschappelijk onderzoek geeft geen aanwijzingen die duiden op een verband 
tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie of lymfeklierkanker. 

Gezondheidsrisico 
Het is duidelijk dat er allerlei stoffen in de korrels zitten. Zolang deze stoffen blnnen in de korrels zitten 
en dear niet ult kunnen vnjkomen, is er voor de gezondheid niets aan de hand. Aileen als deze stoffen 
ook in het lichaam komen, kunnen ze mogelijk schade aannchten. Hoe meer van daze stoffen in het 
hchaam terechticomen, hoe hoger het risico. Er is in het verleden onderzoek gedaan near de opname 
van kankerverwekkende stoffen In het lichaam bij sporten op kunstgras met rubbergranulaat. lilt daze 
onderzoeken zun geen aanwijzingen gekomen dat de stoffen uit het rubbergranulaat daadwerkelijk in 
het lichaam van de spotters worden opgenomen. Het nu verrichte onderzoek van het RIVM laat zien dat 
er weinig vrijkomt tilt de rubberkorrels en dat er nog minder in het lichaam terecht komt. Op grand 
daarvan menen deskundigen van rowel GGD als RIVM dat bij het sporten op een veld met 
rubbergranulaat er zo weinig schadeiijke stoffen in het lichaam komen, dat er veilig op de velden 
gesport kan worden. 



ons kennierk: OCW/2016.6164 

Alternatieven voor rubberen korrels 
Verschillende parbjen denken nu na over alternatieven voor rubbergranulaat. Elke ondergrond voor 
sportvelden heeft voor- en nadelen. De GGD adviseert om bij vervanging van een veld ook goed te 
kijken naar mogelijke gezondheidsrlsico's. GGD Haaglanden denkt graag mee bij een eventuele 
vervanging van een veld en kan desgewenst, op maat adviseren. 

Speien 
Het RNM-onderzoek gaat alleen over sporten. Maar jonge kinderen spelen ook met de korrels, 
bijvcorbeeld als ze kijken naar een wedstrijd of spelen op een trapveldje in hun buurt. Het is bekend 
dat jonge kinderen van ales in hun mond stoppen en soms ook doorslikken. Het is de 
verantwoordelijkheid van voiwassenen om cat zo veel mogelik te voorkomen. Dit geldt voor grind. zand 
en andere dingen die buiten op street gevonden worden, en ook voor rubberkorrels. Als een kind per 
ongeluk toch een korreltje doorslikt, dan is dit niet erg. 

Conclusle en adviezen van de GGD 
De adviezen die de GGD nu geeft, zljn gebaseerd op de huldige wetenschappelljke kennis. Op basis van 
deze kennis heeft de GGD geen aanwijzingen dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat tot 
risico's leidt voor de gezondheid. Daarom kunnen sporters de velden gewoon gebruiken. 
De GGD onderschrljft dat er breed nagedacht wordt over aitematleven voor rubbergranulaat. Maar 
dringt crop aan ook blj alternatieven te kijken naar mogellike gezondheidsnsico's. Lichaamsbeweging Is 
belangrljk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom advlseert de GGD cm vooral te biijven sporten. 
De GGD begrljpt dat sommige ouders zich toch zorgen biljven maken, ondanks de ultkomsten ult het 
RIVM-ondetzoek. Normaal hygienische gedrag zorgt er voor dat contact met de rubberkorrels zo klem 
mogelljk is. De GGD benadrukt dat hygienisch gedrag altljd gewenst is bij sporten, op welke ondergrond 
dan ook. 
• Neem een douche na het sporten, en trek daarna schone ideren aan; 

!Clop sportschoenen en -kleding buiten tilt; 
Maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af v6or het spelen op het veld; 
Zorg ervoor dat de korrels Met in de mond komen: dus let op je klnderen en slut bidons op het 
veld af na gebruik. 

Dit advies is op de website van GGD Haaglanden terug te =den: www.ogdhaaolanden.n1  

Voor vragen van burgers is tijdelijk een landelljke telefoonlijn geopend: 0800 - 0480 

Nadere informatie is te vinden op de websites van het RIVM, www.rivm.nl  , en GGD GHOR NL, 
www.ggdghor.nl  Hier zijn ook Q&A's opgenomen. 

Natuurlijk kunnen burgers ook contact opnemen met de GGD. GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving 
is bereikbaar op telefoonnummer 070 - 353 7182 of per email: aezondheidenmIlieu@oodhaaolanden,n1  

Met vriendelijke gro 
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G A. 	.M. v 	Di* 
recteur •,#' eke Gezondheid Haaglanden 

i.a.a.: Wethouders Sport gemeenten Haaglanden 



Publiekssamenvatting 

flit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op 

kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent 

dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de 

maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla 'Gevaarlijk spel' in 

oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen 

van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders. 

Om te kunnen beoordelen in hoeverre sporten op granulaat een risico voor de gezondheid vormt, is 

het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten en in welke mate 

ze eruit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manieren sporters in contact 

komen met deze stoffen en of dat gevolgen voor de gezondheid heeft. In rubbergranulaat zitten heel 

veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), metalen, 

weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels 

vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn 'opgesloten'. Hierdoor is 

het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. 

Wat heeft het RIVM onderzocht? 

Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden die representatief zijn 

voor de kunstgrasvelden in Nederland. Daarnaast zijn drie soorten laboratoriumproeven uitgevoerd 

om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sooner ermee in aanraking komt. 

Met deze zogeheten migratiestudies is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid in het lichaam 

kunnen terechtkomen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. Vervolgens is berekend in 

hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. 

Verder is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in 

rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan. 

Is er een verband met leukemie? 

In de beschikbare informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen 

sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit 

verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond. Bovendien blijkt uit de samenstelling 

van de rubberkorrels dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken 

er niet (benzeen, styreen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in 

zitten. Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in het algemeen een Iichte stijging te zien in 

het aantal mensen tussen 10 en 29 jaa r dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds 

de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen. Onderzoek in Amerika laat ook 

geen verhoging zien in het aantal nieuwe gevallen van lymfeklierkanker in gebieden waar relatief 

veel kunstgrasvelden liggen die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. 



Begin 2017 komt informatie uit nieuw Amerikaans onderzoek beschikbaar. Omdat rubbergranulaat in 

de Verenigde Staten !anger (sinds 1997) op voetbalvelden wordt gebruikt, kan over een langere 

periode worden geanalyseerd of er een verband is tussen sporten op kunstgras en het krijgen van 

leukemie. Het RIVM heeft contact met de onderzoekers en volgt dit onderzoek op de voet. 

Rubbergranulaat in het milieu 

De focus in dit onderzoek ligt op mogelijke gezondheidsrisico's voor mensen die sporten op velden 

met ingestrooid rubbergranulaat. Het onderzoek bevestigt eerdere inzichten dat het rubbergranulaat 

metalen bevat die in de omgeving terecht kunnen komen. Er blijkt vooral zink uit het rubbergranulaat 

vrij te komen. Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, maar kan wel gevolgen hebben voor 

organismen in de bodem en het oppervlaktewater. 

Voldoet het rubbergranulaat aan de norm? 

Rubbergranulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor 

hoeveel er maximaal van bepaalde stoffen in mag zitten (er bestaat geen norm voor wat eruit mag 

komen). Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK's), schadelijk zijn voor het 

nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheid PAK's in het rubbergranulaat voldoet ruim aan 

deze norm. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat we! lagere (100 

tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK's toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK's ligt iets boven 

de norm voor consumentenproducten. Momenteei doet het Europese Agentschap voor Chemische 

Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM 

adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt 

van de norm voor consumentenproducten. 

Waarom wordt rubbergranulaat gebruikt voor voetbalvelden? 

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber en wordt meestal gemaakt van oude autobanden. Als 

instrooimateriaal op kunstgrasvelden zorgt het ervoor dat het veld vergelijkbare eigenschappen krijgt 

als een gewoon grasveld. Dat betekent dat de bal niet te snel rolt, niet te hoog stuitert en het 

kunstgras beter geschikt is om slidings te maken dan zonder granulaat. Kunstgrasvelden kunnen het 

hele jaar door intensief gebruikt worden en vergen minder onderhoud. 

Tegenwoordig wordt veel geInvesteerd om oude producten te hergebruiken als grondstof voor 

nieuwe producten. Dat geldt ook voor autobanden. De vragen over de veiligheid van rubbergranulaat 

maken duidelijk dat er een spanningsveld kan bestaan tussen het hergebruik van materialen en de 

zorgen om de gezondheidsrisico's van nieuwe producten. 
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Uw brief van 

Uw kenmerk 

BIJIage 
	

Geacht bestuur, 
2 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels geen risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober jl. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevolg van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jl. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stoffen, maar deze komen in zeer lage hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zeif vindt u op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl,  



Datum 
20-12-2016 
Ons kenmerk 
2928013 

Standpunt gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondernemen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te informeren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.sportememeenten.n1  

Tot slot 
Mocht u naar aanleidin van deze brief vragen hebben dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	 (tel. 	 of per email: 
MID calt.n1). 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Ric and Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 

2/2 
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Gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Stichting Beheer Terreinen Wippolder 
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2628 GZ Delft 

Datum 	 Onderwerp 
20-12-2016 	Uitkomst onderzoek RIVM 
Ons kenmerk 
2928013 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijage 
	

Geacht bestuur, 
2 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels geen risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober ji. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevolg van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jl. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stollen, maar deze komen in zeer lage hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zelf vindt u op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl.  



Datum 
20-12-2016 
0 ns kenmerk 
2928013 

Standpunt gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Oft advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondernemen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te infomieren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.sportenaemeenten.nl   

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	 (tel. 	of per email: 
MI) 0:§11). 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

AEC 
Ric and Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 

2/2 



Gemeente Delft 
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Uitkomst onderzoek RIVM 

Geacht bestuur, 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels geen risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober jl. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevoig van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jl. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stoffen, maar deze komen in zeer lege hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zeif vindt u op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl. 

Datum 
20-12-2016 
Ons kenmerk 
2928013 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bglage 
2 



Datum 
20-12-2016 
Ons kenmerk 
2928013 

Standpunt gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondernemen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te informeren en 
eventuele vragen te beaniwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.sportenqemeenten.ni   

Tot slot 
Mocht u naar aanleidin van deze brief vragen hebben dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	 (tel. 	 of per email: 

ElMadelft.n1). 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

IOW 
Ric and Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 

2/2 
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Datum 	 Onderwerp 

20-12-2016 	Uitkomst onderzoek RIVM 
Ons kenmerk 
2928013 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 
	

Geacht bestuur, 
2 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels geen risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober jl. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevolg van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jI. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stollen, maar deze komen in zeer lage hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zelf vindt u op de website van het RIVM: 
www. rivm. nI. 



Datum 
20-12-2016 
Ons kenmerk 
2928013 

Standpunt gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondernemen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te informeren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.sportengemeenten.nl   

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met IMIIIMIED(tel.allMil of per email: 
El=b@cielft.n1).  

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

/WAIL 

Ric and Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 

2/2 
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Datum 	 Onderwerp 
20-12-2016 	Uitkomst onderzoek RIVM 
One kenmerk 

2928013 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Wage 
	

Geacht bestuur, 
2 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels Been risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober jl. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevolg van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jl. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stoffen, maar deze komen in zeer lage hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zeif vindt u op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl. 



Datum 
20-12-2016 
Ons kenmmit 
2928013 

Standpunf gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van W/S, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondernemen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te informeren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.soortenciemeenten.n1  

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen metil l. (tel. 11111.of per email: 
Milt@LIelft.n1).  

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

liar, 
Ric and Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 
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Geacht bestuur, 
2 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels geen risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober jl. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevolg van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jl. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stoffen, maar deze komen in zeer lage hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zeif vindt u op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl. 



Datum 

20-12-2016 
Ons kenmerk 

2928013 

Standpunt gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondememen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te informeren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.sportengemeenten.n1  

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	 (tel. 	of per email: 
411111110LIelft.n1). 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben genformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 
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Uitkomst onderzoek RIVM 

Geacht bestuur, 

Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van 
het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infillmateriaal. Op 
verzoek van het ministerie van VROM is in 2006 door het RIVM onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. Uit de beoordeling bleek dat de rubberkorrels geen risico's 
met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze uitkomst gaf het RIVM 
gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van 
rubbergranulaat. 

In een tv-uitzending van Zembla begin oktober jl. gaven enkele deskundigen 
wederom aan dat een bepaalde stof in het rubbergranulaat mogelijk 
kankerverwekkend is. In de uitzending werd het eerdere onderzoek van het 
RIVM van 2006 in twijfel getrokken. Als gevoig van de Zembla-uitzending is 
veel onrust ontstaan over het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. 

Als reactie hierop heeft minister Schippers van VWS het RIVM opdracht 
gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgrasvelden. Dinsdag 20 december jl. zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek bekend gemaakt. Via deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten en de gevolgen daarvan. 

Uitkomsten onderzoek RIVM 
Op basis van het vervolgonderzoek concludeert het RIVM dat het risico van 
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, 
praktisch verwaarloosbaar is. Het rubbergranulaat bevat weliswaar 
kankerverwekkende stoffen, maar deze komen in zeer lage hoeveelheden 
vrij, waardoor het effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. 
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt het RIVM, dat het verantwoord is 
om op de bedoelde velden te sporten. Meer informatie over de uitkomsten 
van het vervolgonderzoek vindt u in bijgevoegde publiekssamenvatting van 
het RIVM. Het onderzoek zeif vindt u op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl. 

Datum 
20-12-2016 
Ons kenmerk 

2928013 
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Datum 
20-12-2016 
Ons kenmerk 
2928013 

Standpunt gemeente Delft 
De gemeente begrijpt dat in de afgelopen maanden onrust is ontstaan 
binnen uw vereniging en/of bij uw onderhuurders naar aanleiding van alle 
berichtgeving over het rubbergranulaat. De gemeente heeft de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. De volksgezondheid is topprioriteit voor 
de gemeente. Vandaar dat het college de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek van het RIVM met spanning heeft afgewacht. 

De gemeente is opgelucht over de uitkomsten van het vervolgonderzoek 
van het RIVM. Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten 
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Naar aanleiding van 
de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM heeft de GGD 
Haaglanden bijgevoegde brief aan de gemeenten in de regio Haaglanden 
gestuurd. 

Gevolgen 
Gelet op de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van het 
RIVM ziet de gemeente geen aanleiding om direct actie te ondernemen. 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan zal de gemeente in de 
toekomst zich beraden op de wenselijkheid van het gebruik van alternatieve 
infillmaterialen. 

Meer informatie 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport hebben het RIVM en de VSG 
een aantal maatregelen genomen om verenigingen te informeren en 
eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht 
op/bij: 

• de publieksinformatielijn van het RIVM: 0800-0480 
• de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
• de website van de VSG: www.sportenoemeenten.n1  

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	(tel.alMn of per email: 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 
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Richard Toussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 
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Geachte wethouder Volksgezondheid, 

Vandaag Is het rapport 'Beoordeling gezondheldsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat' van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu verschenen. Het rapport laat zien dat 
er wellswaar gevaarlijke stoffen in het rubber voorkomen maar dat er geen risico's zijn voor de 
gezondheid van de gebrulkers van de velden. Het standpunt Is: er kan vellig gesport kan worden op 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat. 

Lichaamsbeweging is beiangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit moat veilig en 
gezond kunnen gebeuren. Na de ultzending Igevaarlijk spat' van Zambia van 3 oktober 2016 
is onrust ontstaan over mogelljke gezondheldsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden 
die zijn Ingestroold met rubbergranuiaat. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheld en Milieu 
(RIVM) heeft aanvullend onderzoek gedaan om duidelakheid te krt./gen over of er 
daadwerkellik gezondheldsrisico's zijn. Op basis van dit onderzoek concludeert het RIVM dat 
het verantwoord is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden. De GGD onderschrijft daze 
conclusie en adviseert kinderen en ouders om vooral te blijvan sporten. 

Rubbergranuiaat op de Nederlandse kunstgrasvelden 
Rubbergranulaat zijn kleine zwarte korreltjes. Deze zijn vaak gemaakt van oude rubberproducten zaals 
autobanden. In de rubberkorrels zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK's), en metalen. PAK's zijn kankerverwekkende stoffen. In het dagelijks !even 
komen we op verschillende manieren met PAK's in aanraking, bijvoorbeeld via ultlaatgassen van auto's, 
rook van houtkachels, sigarettenrook en gebarbecued %ekes. 
fienzeen, dat mogelijk leukemie of lymfeklierkanker veroorzaakt, heeft het RIVM niet in de korrels 
aangetroffen. Bestaand wetenschappelUk onderzoek geeft geen aanwijzingen die duiden op een verband 
tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie of lymfeklierkanker. 

Gezondheidsrisico 
Het is duidelijk dat er aerie: stoffen in de korrels zitten. Zolang deze stoffen binnen in de korrels zitten 
en daar niet ult kunnen vrijkomen, is er voor de gezondheid niets aan de hand. Aileen als daze stoffen 
ook in het lichaam komen, kunnen ze mogelijk schade aanrichten. Hoe meer van deze stoffen in het 
lichaam terechtkomen, hoe hoger het risico. Er is in het verleden onderzoek gedaan roar de opname 
van kankerverwekkende stoffen in het lichaam bij sporten op kunstgras met rubbergranulaat. (fit daze 
onderzoeken zijn geen aanwijzingen gekomen dat de stoffen uit het rubbergranulaat daadwerkelijk in 
het lichaam van de sporters worden opgenomen. Het 17(1 verrichte onderzoek van het RIVM laat zien dat 
er weinig vrijkomt uit de rubberkorrels en dat er nog minder in het lichaam terecht komt. Op grand 
daarvan menen deskundigen van zowel GGD als RIVM dat bij het sporten op een veld met 
rubbergranulaat er zo weinig schadelijke stoffen in het lichaam komen, dat er vellig op de velden 
gesport kan worden. 
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Alternatieven voor rubberen korrels 
Verschillende partijen denken nu na over altematieven voor rubbergranulaat. Elke ondergrond voor 
sportvelden heeft voor- en nadelen. De GGD adviseert om bij vervanging van een veld ook goed te 
kijken naar mogelijke gezondheidsrisico's. GGD Haaglanden denkt graag mee bij een eventuele 
vervanging van een veld en kan desgewenst, op rivet adviseren. 

Spelen 
Het RIVM-onderzoek gaat alleen over sporten. Maar jonge kinderen spelen ook met de korrels, 
bijvoorbeeld als ze kijken naar een wedstrijd of spelen op een trapveldje in hun buurt. Het is bekend 
dat jonge kinderen van alles in hun mond stoppen en soms ook doorslikken. Net  is de 
verantwoordelijkheld van volwassenen om dlt zo veel mogelijk te voorkomen. Olt geldt voor grind, zand 
en andere dingen die buiten op street gevonden worden, en ook voor rubberkorrels. ills een kind per 
ongeluk toch een korreltje doorslikt, dan is dit met erg. 

Conclusie en adviezen van de GGD 
De adviezen die de GGD nu geeft, zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis. Op basis van 
deze kennis heeft de GGD gee!, aanwljzingen dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat tot 
risico's leldt voor de gezondherd. Daarom kunnen sporters de velden gewoon gebrulken. 
De GGD onderschrijft dat er breed nagedacht wordt over altematieven voor rubbergranulaat, Maar 
dringt erop aan ook bij aiternalleven te kijken near mogelijke gezondheidsrisico's. Lichaamsbeweging is 
belangrijk voor de ontwikkeling van klnderen. Daarom adviseert de GGD om vooral te blijven sporten. 
De GGD begrijpt dat sommige ouders zrch toch zorgen blijven maken, ondanks de uitkomsten uit het 
RIVM-ondeaoek. Normaal hyglenische gedrag zorgt er voor dat contact met de rubberkorrels zo klein 
mogelijk is. De GGD benadrukt dat hyglenIsch gedrag altijd gewenst is bij sporten, op welke ondergrond 
dan ook. 
• Neem een douche na het sporten, en trek daama schone kieren aan; 

Klop sportschoenen en -kleding buiten uit; 
Maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af voor het spelen op het veld; 
Zorg ervoor dat de korrels niet in de mond komen: dus let op je kinderen en sluit bidons op het 
veld af na gebruik. 

Dit advies is op de website van GGD Haaglanden terug te vinden: www.00dhaacilanden.n1  

Voor vragen van burgers is tijdelijk een landelijke telefoonlljn geopend: 0800 - 0480 

Nadere informatie is te vinden op de websites van het RIVM, www.rivm.nl  , en GGD GHOR NL, 
www.00dohor.n1 . Hier zijn ook Q&A's opgenomen. 

Natuurlijk kunnen burgers ook contact opnemen met de GGD. GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving 
is bereikbaar op telefoonnummer 070 - 353 7182 of per email: gezondheidenmilieu@oodhaaglanden.n1  

i.a.a.: Wethouders Sport gemeenten Haaglanden 
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Publiekssamenvatting 

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op 

kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent 

dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de 

maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla `Gevaarlijk spel' in 

oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen 

van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders. 

Om te kunnen beoordelen in hoeverre sporten op granuiaat een risico voor de gezondheid vormt, is 

het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten en in welke mate 

ze eruit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manieren sooners in contact 

komen met deze stoffen en of dat gevolgen voor de gezondheid heeft. In rubbergranulaat zitten heel 

veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), metalen, 

weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels 

vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn 'opgesloten'. Hierdoor is 

het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. 

Wat heeft het RIVM onderzocht? 

Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden die representatief zijn 

voor de kunstgrasvelden in Nederland. Daarnaast zijn drie soorten laboratoriumproeven uitgevoerd 

om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. 

Met deze zogeheten migratiestudies is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid in het Iichaam 

kunnen terechtkomen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. Vervolgens is berekend in 

hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. 

Verder is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in 

rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan. 

Is er een verband met leukemie? 

In de beschikbare informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen 

sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit 

verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond. Bovendien blijkt uit de samenstelling 

van de rubberkorrels dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken 

er niet (benzeen, styreen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in 

zitten. Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw is er in het algemeen een Iichte stijging te zien in 

het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds 

de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen. Onderzoek in Amerika laat ook 

geen verhoging zien in het aantal nieuwe gevallen van lymfeklierkanker in gebieden waar relatief 

veel kunstgrasvelden liggen die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. 



Begin 2017 komt informatie uit nieuw Amerikaans onderzoek beschikbaar. Omdat rubbergranulaat in 

de Verenigde Staten langer (sinds 1997) op voetbalvelden wordt gebruikt, kan over een langere 

periode worden geanalyseerd of er een verband is tussen sporten op kunstgras en het krijgen van 

leukemie. Het RIVM heeft contact met de onderzoekers en volgt dit onderzoek op de voet. 

Rubbergranulaat in het milieu 

De focus in dit onderzoek ligt op mogelijke gezondheidsrisico's voor mensen die sporten op velden 

met ingestrooid rubbergranulaat. Het onderzoek bevestigt eerdere inzichten dat het rubbergranulaat 

metalen bevat die in de omgeving terecht kunnen komen. Er blijkt vooral zink uit het rubbergranulaat 

vrij te komen. Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, maar kan wel gevolgen hebben voor 

organismen in de bodem en het oppervlaktewater. 

Voldoet het rubbergranulaat aan de norm? 

Rubbergranulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor 

hoeveel er maximaal van bepaalde stoffen in mag zitten (er bestaat geen norm voor wat eruit mag 

komen). Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK's), schadelijk zijn voor het 

nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheid PAK's in het rubbergranulaat voldoet ruim aan 

deze norm. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 

tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK's toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK's ligt lets boven 

de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische 

Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM 

adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt 

van de norm voor consumentenproducten. 

Waarom wordt rubbergranulaat gebruikt voor voetbalvelden? 

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber en wordt meestal gemaakt van oude autobanden. Als 

instrooimateriaal op kunstgrasvelden zorgt het ervoor dat het veld vergelijkbare eigenschappen krijgt 

als een gewoon grasveld. Dat betekent dat de bal niet te snel raft, niet te hoog stuitert en het 

kunstgras beter geschikt is om slidings te maken dan zonder granulaat. Kunstgrasvelden kunnen het 

hele jaar door intensief gebruikt worden en vergen minder onderhoud. 

Tegenwoordig wordt veel gelnvesteerd om oude producten te hergebruiken als grondstof voor 

nieuwe producten. Dat geldt oak voor autobanden. De vragen over de veiligheid van rubbergranulaat 

maken duidelijk dat er een spanningsveld kan bestaan tussen het hergebruik van materialen en de 

zorgen om de gezondheidsrisico's van nieuwe producten. 





SGS  " 
Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Uw kenmerk / Your reference 

Delft 
Vitesse Delft 

Henk van Riessenlaan 2 
2626 AB Delft 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20160781 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 28-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark 
Tanthof. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 0781/Delft-12. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 

SBR Check = Onbekend X 
PAKs—gehalte I 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door Vereniging Band en Milieu. De 
aangeleverde en momenteel beschikbare gegevens zijn onvoldoende volledig om vast te stellen dat het infill 
bestaat uit rubbergranulaat van voertuigbanden afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij 
VACO aangesloten producent van rubbergranulaat. Mocht u hier na het lezen van de bevindingen in deze 
rapportage alsnog antwoord op willen ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen via info@sbrcheck.nu  
zodat we kunnen bepalen welke aanvullende gegevens we nodig hebben. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 10)a6 42 04 204 f +31 10) 46 45 29 060 www.sgs.com/intron  

Vat No. NL008253870B01 	 Member of the SGS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again be sent. 
SGS Intron is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its registered office in Sittard. 



SGS 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160781 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek1  heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

MIN 
Projectleider SGS INTRON B.V. 

1  www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

0781/DeIft-12 
28-11-2016 
0781 
zwart rubbergranulaat 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160781 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20160781 
SGS identificatienummer: 0781/DeIft-12 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
Vitesse Delft 
Sportpark Tanthof 
Henk van Riessenlaan 2 
2626 AB 
Delft 
5 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160781 

Testrapport: A890840/BU20160781 
SGS identificatienummer: 0781/Delft-12 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check = Onbekend X 
PAKs—gehalte d' 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGS 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160781 

Testrapport: A890840/BU20160781 
SGS identificatienummer: 0781/DeIft-12 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de nornnering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

<0,2 mg/kg 
0,3 mg/kg 

<0,2 mg/kg 
2,3 mg/kg 

10,0 mg/kg 
1,4 mg/kg 
0,6 mg/kg 
2,4 mg/kg 
0,4 mg/kg 
0,9 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	18,7 mg/kg 75 mg/kg 4' 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm (<_ 75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160781 

Testrapport: A890840/BU20160781 
SGS identificatienummer: 0781/DeIft-12 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100  mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

0,6 mg/kg 
2,4 mg/kg 
0,4 mg/kg 
0,9 mg/kg 
3,8 mg/kg 
2,2 mg/kg 
0,4 mg/kg 

<0,5 mg/kg 

18-PAK 
	

31,2 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

31,2 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 18,7 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 31,2 5 1000 mg/kg voldoet 
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sG$ is 

Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Uw kenmerk / Your reference 

Delft 
Vitesse Delft 

Henk van Riessenlaan 2 
2626 AB Delft 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20160782 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monstememing, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 28-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark 
Tanthof. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 0782/Delft-13. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check ,i 
PAKs—gehalte 41' 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 51137 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (0)46 42  04 204 f +31 (0) 46 45  29 060 www.sgs.corn/intron 

Vat No. NL008253870801 	 Member of the SGS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again he sent 
SGS Intran is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its registered office in Sittard. 



SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160782 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

1 www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

Monsterneming door 	 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

0782/Delft-13 
28-11-2016 
0782 
zwart rubbergranulaat 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SGS 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160782 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20160782 
SGS identificatienummer: 0782/DeIft-13 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
Vitesse Delft 
Sportpark Tanthof 
Henk van Riessenlaan 2 
2626 AB 
Delft 
2 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160782 

Testrapport: A890840/BU20160782 
SGS identificatienummer: 0782/Delft-13 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check 41 
PAKs—gehalte 4if 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160782 

Testrapport: A890840/13U20160782 
SGS identificatienummer: 0782/Delft-13 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van lnfrastructuur en Milieu) de nornnering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

0,3 mg/kg 
0,6 mg/kg 
0,4 mg/kg 
2,7 mg/kg 

12,0 mg/kg 
2,7 mg/kg 
1,3 mg/kg 
2,6 mg/kg 
1,3 mg/kg 
1,6 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	25,5 mg/kg 75 mg/kg 4' 

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm (<_ 75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160782 

Testrapport: A890840/BU20160782 
SGS identificatienummer: 0782/Delft-13 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

1,3 mg/kg 
2,6 mg/kg 
1,3 mg/kg 
1,6 mg/kg 
5,3 mg/kg 
4,2 mg/kg 
0,9 mg/kg 
0,9 mg/kg 

18-PAK 
	

44,2 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

44,2 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
	

I 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 25,5 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 44,2 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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SGT' " 
Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Delft 
S.V. Wippolder 

Rijksstraatweg 9 
2628 GZ Delft 

Uw kenmerk / Your reference 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20160783 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 28-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark 
Pauwmolen. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 0783/Delft-10. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check '1 

PAKs—gehalte 41 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 10146 42 04 204 f +31 (0146 45 29 060 www.sgs.com/intran  

Vat Na. W008253870801 	 Member of the SOS Group 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160783 

PAKs-gehalte 
Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

0783/Delft-10 
28-11-2016 
0783 
zwart rubbergranulaat 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160783 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20160783 
SGS identificatienummer: 0783/Delft-10 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
S.V. Wippolder 
Sportpark Pauwmolen 
Rijksstraatweg 9 
2628 GZ 
Delft 
Hoofdveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
Overall onderzoeksresultaat 

	
Voldoet 

Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  
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SGS 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160783 

Testrapport: A890840/BU20160783 
SGS identificatienummer: 0783/Delft-10 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check oi" 
PAKs—gehalte I 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/13U20160783 

Testrapport: A890840/BU20160783 
SGS identificatienummer: 0783/DeIft-10 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

<0,2 mg/kg 
3,8 mg/kg 
0,6 mg/kg 
9,2 mg/kg 

11,0 mg/kg 
2,1 mg/kg  
2,4 mg/kg 
2,8 mg/kg 
0,8 mg/kg 
2,4 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	35,3 mg/kg 75 mg/kg 4' 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm (<_ 75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGT' 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160783 

Testrapport: A890840/BU20160783 
SGS identificatienummer: 0783/Delft-10 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to bescherrnen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

100 mg/kg 
100 mg/kg 

2,4 mg/kg 
2,8 mg/kg 
0,8 mg/kg 
2,4 mg/kg 
3,8 mg/kg 
2,8 mg/kg 
0,8 mg/kg 

<0,5 mg/kg Dibenzo(ah)anthraceen 

18-PAK 
	

69,1 mg/kg 
	

1 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

69,1 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Res u Itaat 
Som PAK (10-VROM): 35,3 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 69,1 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Uw kenmerk / Your reference 

Delft 
D.S.V. Concordia 

Brasserskade 236 
2616 LA Delft 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20160784 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex D.S.V. 
Concordia. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 0784/Delft-4. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check ®/ 
PAKs—gehalte 44, 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5167 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (0)46 42 04 204 f +31 (0) 46 45 29 060 www.sgs.com/intron  

Vat No. NL008253870601 	 Member of the SGS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again be sent 
SGS Introit is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its registered office in Sittard. 



SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160784 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daamnee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

1 www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

0784/Delft-4 
29-11-2016 
0784 
zwart rubbergranulaat 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SGT' 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160784 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20160784 
SGS identificatienummer: 0784/DeIft-4 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
D.S.V. Concordia 
D.S.V. Concordia 
Brasserskade 236 
2616 LA 
Delft 
Bijveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGS 
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20160784 

Testrapport: A890840113U20160784 
SGS identificatienummer: 0784/Delft-4 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check ,i 
PAKs—gehalte I 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGS  
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20160784 

Testrapport: A890840/BU20160784 
SGS identificatienummer: 0784/Delft-4 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 

<0,2 mg/kg 
1,9 mg/kg 
0,4 mg/kg 
6,1 mg/kg 

11,0 mg/kg 
1,5 mg/kg 
2,1 mg/kg 
3,5 mg/kg 
0,5 mg/kg 
1,5 mg/kg 

Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	28,7 mg/kg 75 mg/kg 49  

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm ( 	75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20160784 

Testrapport: A890840/BU20160784 
SGS identificatienummer: 0784/Delft-4 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

2,1 mg/kg 
3,5 mg/kg 
0,5 mg/kg 
1,5 mg/kg 
4,1 mg/kg 
2,2 mg/kg 
0,6 mg/kg 

<0,5 mg/kg 

18-PAK 
	

52,4 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

52,4 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 28,7 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 52,4 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Uw kenmerk / Your reference 

Delft 
D.S.V. Concordia 

Brasserskade 236 
2616 LA Delft 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20161282 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex D.S.V. 
Concordia. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 1282/Delft-5. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check 4° 
PAKs 	ehalte .4, 
SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (0)46 42 04 204 f +31 (0) 46 45 29 060 www.sgs.carn/intron 

i  Vat No. NL008253870B01 	 Member of the SGS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again he sent 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161282 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

1282/Delft-5 
29-11-2016 
1282 
zwart rubbergranulaat 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SG$ 
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161282 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20161282 
SGS identificatienummer: 1282/Delft-5 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex  
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft  
D.S.V. Concordia 
D.S.V. Concordia 
Brasserskade 236 
2616 LA 
Delft 
Hoofdveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGT' 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161282 

Testrapport: A890840/BU20161282 
SGS identificatienummer: 1282/Delft-5 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check V 
PAKs—gehalte  

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161282 

Testrapport: A890840/BU20161282 
SGS identificatienummer: 1282/Delft-5 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker to 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om to spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,2 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

0,2 mg/kg 
2,6 mg/kg 
0,5 mg/kg 
6,2 mg/kg 
9,6 mg/kg 

mg/kg 
1,2 mg/kg 
1,9 mg/kg 
0,9 mg/kg 
1,8 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	26,1 mg/kg 75 mg/kg 're 

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm ( 	75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161282 

Testrapport: A890840/BU20161282 
SGS identificatienummer: 1282/Delft-5 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

100 mg/kg 
100 mg/kg 

1,2 mg/kg 
1,9 mg/kg 

0,9 mg/kg 
1,8 mg/kg 
4,2 mg/kg 
2,6 mg/kg 
1,0 mg/kg 

<0,5 mg/kg 

18-PAK 
	

52,1 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

52,1 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 26,1 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 52,1 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Uw kenmerk / Your reference 

Delft 
D.H.L. 

Brasserskade 234 
2616 LA Delft 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20161283 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark 
"Brasserskade". Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 1283/Delft-8. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check 4. 
PAKs—gehalte a, 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (0)46 42 04 204 f +31 (0) 46 45 29 060 www.sgs.com/intren  

Vat No. NL008253870B01 	 Member of The SGS Group 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161283 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek1  heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

www.sbrcheck.nu  
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Onderzoeksgegevens 
SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

1283/Delft-8 
29-11-2016 
1283 
zwart rubbergranulaat 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Algemene informatie 

 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex  
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
D.H.L. 
Sportpark  "Brasserskade" 
Brasserskade 234 
2616 LA 
Delft 
D.H.L. Hoofdveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

 

  

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161283 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20161283 
SGS identificatienummer: 1283/Delft-8 

Onderzoeksresultaat 
Overall onderzoeksresultaat 

	
Voldoet 

Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161283 

Testrapport: A890840/BU20161283 
SGS identificatienummer: 1283/Delft-8 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check Qf 
PAKs—gehalte I 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161283 

Testrapport: A890840/BU20161283 
SGS identificatienummer: 1283/Delft-8 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker to 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om to spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

0,2  mg/kg 
2,7 mg/kg 
0,4 mg/kg 
6,1 mg/kg 

11,0 mg/kg 
1,2 mg/kg 
1,1 mg/kg 
1,9 mg/kg 
0,5 mg/kg 
1,7 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	26,8 mg/kg 75 mg/kg cl 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm (<_ 75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGT' 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161283 

Testrapport: A890840/BU20161283 
SGS identificatienummer: 1283/DeIft-8 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

1,1 mg/kg 
1,9 mg/kg 
0,5 mg/kg 
1,7 mg/kg 
3,9 mg/kg 
2,4 mg/kg 
0,8 mg/kg 

<0,5 mg/kg 

18-PAK 
	

50,9 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

50,9 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Res ultaat 
Som PAK (10-VROM): 26,8 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 50,9 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Uw kenmerk / Your reference 

Delft 
D.V.C. 

Brasserskade 238 
2616 LA Delft 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20161284 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark 
Brasserskade 238. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 1284/Delft-6. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 

SBR Check 4' 
PAKs—gehalte 1 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

• Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (OA 42 04 204 f +31 (0) 46 45 29 060 www.sgs.com/intron  

Vat No. NL008253870801 	 Member of the SGS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again be sent 
SGS Intern is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its registered office in Sittard. 



SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161284 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

1 www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

1284/Delft-6 
29-11-2016 
1284 
zwart rubbergranulaat 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161284 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20161284 
SGS identificatienummer: 1284/Delft-6 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
D.V.C. 
Sportpark Brasserskade 238 
Brasserskade 238 
2616 LA 
Delft 
D.V.C. Bijveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
Overall onderzoeksresultaat 

	
Voldoet 

Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161284 

Testrapport: A890840/BU20161284 
SGS identificatienummer: 1284/Delft-6 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check ,e 
PAKs—gehalte I 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGT' 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161284 

Testrapport: A890840/BU20161284 
SGS identificatienummer: 1284/Delft-6 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

0,2 mg/kg 
4,1 mg/kg 
0,7 mg/kg 
7,8 mg/kg 
9,8 mg/kg 
1,2 mg/kg 
1,1 mg/kg 
1,5 mg/kg 
0,6 mg/kg 
1,5 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	28,5 mg/kg 75 mg/kg 4 

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm (<_ 75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGT  
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161284 

Testrapport: A890840/BU20161284 
SGS identificatienummer: 1284/Delft-6 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

1,1 mg/kg 
1,5 mg/kg 

0,6 mg/kg 
1,5 mg/kg 
3,3 mg/kg 
2,1 mg/kg 
0,7 mg/kg 

<0,5 mg/kg 

18-PAK 
	

58 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

58 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 28,5 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 58 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Delft 
D.F.C. Delfia 

Mozartlaan 664 
2625 CZ Delft 

Uw kenmerk / Your reference 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20161285 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex D.F.C. 
Delfia. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 1285/Delft-9. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check 1 
PAKs—gehalte 1 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

Dr. Nclenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (0)46 42 04 204 f +31 {0146 45 29 060 www.sgs.com/intron  

Vat No. W008253870E301 	 Member of the SOS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again be sent. 
SGS Intron is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its registered office in Sittard. 



SGT  
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161285 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

1 www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

1285/Delft-9 
29-11-2016 
1285 
zwart rubbergranulaat 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18  polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SGT, 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161285 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20161285 
SGS identificatienummer: 1285/Delft-9 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
D.F.C. Delfia 
D.F.C. Delfia 
Mozartlaan 664 
2625 CZ 
Delft 
Delfia Pupillenveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161285 

Testrapport: A890840IBU20161285 
SGS identificatienummer: 1285/Delft-9 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check qe 
PAKs—gehalte el 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161285 

Testrapport: A890840/BU20161285 
SGS identificatienummer: 1285/Delft-9 

10-VROM - conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 

0,2 mg/kg 
1,3 mg/kg 
0,3 mg/kg 
4,0 mg/kg 
9,4 mg/kg 
1,2 mg/kg 
0,8 mg/kg 
0,9 mg/kg 
0,8 mg/kg 
1,5 mg/kg 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	20,4 mg/kg 75 mg/kg ce 

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm (<_ 75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGS 
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161285 

Testrapport: A890840/BU20161285 
SGS identificatienummer: 1285/Delft-9 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

0,8 mg/kg 
0,9 mg/kg 
0,8 mg/kg 
1,5 mg/kg 
3,9 mg/kg 
2,6 mg/kg 
0,8 mg/kg 

<0,5 mg/kg 

18-PAK 
	

35,7 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

35,7 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 20,4 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 35,7 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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S G$  
Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Uw kenmerk / Your reference 

 

 

Delft 
D.S.V. Full Speed 

Kerkpolderweg 5 
2625 EB Delft 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20161287 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark 
Kerkpolder. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 1287/Delft-7. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check 44,' 
PAKs—gehalte .1 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het 
rubbergranulaat van autobanden is afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO 
aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof 
voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. 

Or. Nolenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (0146 42 04 204 f +31 (0) 46 45 29 060 www.sgs.com/intran  

Vat No. NL0082538701301 	 Member of the SGS Group 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161287 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

1  www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

1287/Delft-7 
29-11-2016 
1287 
zwart rubbergranulaat 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SGg 
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161287 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20161287 
SGS identificatienummer: 1287/Delft-7 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
D.S.V. Full Speed 
Sportpark Kerkpolder 
Kerkpolderweg 5 
2625 EB 
Delft 
Hoofdveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGT' 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161287 

Testrapport: A890840/BU20161287 
SGS identificatienummer: 1287/Delft-7 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check 4,1' 
PAKs—gehalte 1 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGT  
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161287 

Testrapport: A890840/BU20161287 
SGS identificatienummer: 1287/Delft-7 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 

<0,2 mg/kg 
0,8 mg/kg 

<0,2 mg/kg 
4,1 mg/kg 

11,0 mg/kg 
1,6 mg/kg 
0,8 mg/kg 
1,7 mg/kg 
0,6 mg/kg 
1,5 mg/kg 

Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	22,5 mg/kg 75 mg/kg cde 

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm ( 	75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161287 

Testrapport: A890840/BU20161287 
SGS identificatienummer: 1287/Delft-7 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 	 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

0,8 mg/kg 
1,7 mg/kg 
0,6 mg/kg 
1,5 mg/kg 
3,5 mg/kg 
2,4 mg/kg 
0,9 mg/kg 

<0,5 mg/kg 

18-PAK 
	

39,9 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

39,9 mg/kg 
	

1000 mg/kg 	 qif 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 22,5 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 39,9 5 1000 mg/kg voldoet 

SBR van autobanden 	 check 
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G  " 
Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Delft 
D.H.C. 

Sportring 2 
2616 LK Delft 

Uw kenmerk / Your reference 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20161288 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex 
Sportpark: Sportring. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 1288/Delft-1. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check = Onbekend X 
PAKs—gehalte 4)  

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door Vereniging Band en Milieu. De 
aangeleverde en momenteel beschikbare gegevens zijn onvoldoende volledig om vast te stellen dat het infill 
bestaat uit rubbergranulaat van voertuigbanden afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij 
VACO aangesloten producent van rubbergranulaat. Mocht u hier na het lezen van de bevindingen in deze 
rapportage alsnog antwoord op willen ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen via info@sbrcheck.nu  
zodat we kunnen bepalen welke aanvullende gegevens we nodig hebben. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5187 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 (0)46 42 04 204 f +31 (0) 46 45 29 060 www.sgs.com/intran  

Vat No. NL008253870801 	 Member of the SGS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again be sent. 
SGS lntron is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its registered office in Sittard. 



SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161288 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

1 www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

Monsterneming door 	 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

1288/Delft-1 
29-11-2016 
1288 
zwart rubbergranulaat 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SG$ 
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161288 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20161288 
SGS identificatienummer: 1288/Delft-1 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Pleats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
D.H.C. 
Sportpark: Sportring 
Sportring 2 
2616 LK 
Delft 
D.H.C. bijveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161288 

Testrapport: A890840/BU20161288 
SGS identificatienummer: 1288/Delft-1 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Res u Itaat 
SBR Check = Onbekend X 
PAKs—gehalte i 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGT  
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161288 

Testrapport: A890840IBU20161288 
SGS identificatienummer: 1288/Delft-1 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

<0,2 mg/kg 
2,3 mg/kg 
0,3 mg/kg 
5,8 mg/kg 
9,5 mg/kg 
1,2 mg/kg 
1,1 mg/kg 
2,0 mg/kg 
0,7 mg/kg 
1,5 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 	24,6 mg/kg 75 mg/kg 41 

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm (<_ 75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161288 

Testrapport: A890840/BU20161288 
SGS identificatienummer: 1288/Delft-1 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

1,1 mg/kg 
2,0 mg/kg 

0,7 mg/kg 
1,5 mg/kg 
3,8 mg/kg 
2,5 mg/kg 
0,8 mg/kg  

<0,2 mg/kg 

18-PAK 
	

47,5 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

47,5 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 24,6 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 47,5 5 1000 mg/kg voldoet 
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Datum / Date 

02 januari 2017 

Telefoon / Phone 

046 - 4204204 

Delft 
D.H.C. 

Sportring 2 
2616 LK Delft 

Uw kenmerk / Your reference 

Ons kenmerk / Our reference 

A890840/BU20161289 

Betreft / Subject 

Testen SBR granulaat op kunstgrasvelden 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek dat SGS heeft uitgevoerd aan het rubbergranulaat op de 
kunstgrasvelden die u hebt aangemeld op www.sbrcheck.nu. SGS heeft op verzoek van RecyBEM 
onafhankelijk de monsterneming, de analyses en de rapportage uitgevoerd. 

Deze rapportage betreft de analyse van de monstemame op 29-11-2016 uitgevoerd op sportcomplex Sportpark 
Sportring. Het SGS identificatienummer van deze analyse is code 1289/Delft-2. 

Samenvatting van het testresultaat: 

Test Resultaat 
SBR Check = Onbekend X 
PAKs—gehalte 41 

SBR Check 
Het rubberinfill in uw kunstgrasveld is gecontroleerd op herkomst door Vereniging Band en Milieu. De 
aangeleverde en momenteel beschikbare gegevens zijn onvoldoende volledig om vast te stellen dat het infill 
bestaat uit rubbergranulaat van voertuigbanden afkomstig van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij 
VACO aangesloten producent van rubbergranulaat. Mocht u hier na het lezen van de bevindingen in deze 
rapportage alsnog antwoord op willen ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen via info@sbrcheck.nu  
zodat we kunnen bepalen welke aanvullende gegevens we nodig hebben. 

Dr. Nolenslaan 126 P.O. Box 5167 6130 PD Sittard The Netherlands t +31 10146 42 04 204 f +31 (0146 45 29 060 www.sgs.com/intron  

Vat No. NL006253870801 	 Member of the SGS Group 

All orders are executed only in accordance with our general conditions in your possession. Upon request copy of these conditions will again be sent 
SGS Inver, is registered at the Chamber of Commerce Limburg under number 14042871 and has its registered office in Sittard. 



SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161289 

PAKs-gehalte 

Op basis van uitgebreid onderzoek' heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op 
kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het 
toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAKs niet hoger is dan 75 mg/kg. 

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan 
75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder 
onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-
wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 
1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm. 

Met vriendelijke groet, 

Projectleider SGS INTRON B.V. 

www.sbrcheck.nu  
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SGS identificatienummer 
Datum bemonstering 
Unieke code van monster 
Beschrijving monster 

Monsterneming door 
Gevolgd protocol monsterneming 

Analyse door 
Uitgevoerde analyses 
Analysemethode 

1289/Delft-2 
29-11-2016 
1289 
zwart rubbergranulaat 

SGS 
SIKB protocol 1002: 1 mengmonster uit 6 grepen verdeeld over veld 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
18 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
AfPS GS 2014:01 

Overall onderzoeksresultaat 
	

Voldoet 
Het monster voldoet op basis van het gehalte Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) volgens de 
10-VROM en de 18-REACH normeringen.  

SG$ 
SGS INTRON B.V. 

A890840/BU20161289 

Resultaten onderzoek kunstgrasveld 

Testrapport: A890840/BU20161289 
SGS identificatienummer: 1289/Delft-2 

Algemene informatie 

 

Aanmelder veld 
Vereniging 
Complex 
Straat 
Postcode 
Plaats 
Veld 
Scope van het onderzoek 

Delft 
D.H.C. 
Sportpark Sportring 
Sportring 2 
2616 LK 
Delft 
D.H.C. Hoofdveld 
Bepaling gehalte 18 PAKs en check SBR 

  

Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksresultaat 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161289 

Testrapport: A890840/BU20161289 
SGS identificatienummer: 1289/Delft-2 

Samenvatting van het testresultaat: 
Test Resultaat 
SBR Check = Onbekend X 
PAKs—gehalte `4ff 

Foto documentatie 

Ligging veld 

Rubbergranulaat in het veld 
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SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161289 

Testrapport: A890840/BU20161289 
SGS identificatienummer: 1289/Delft-2 

10-VROM — conform aanlegnormering 
Voor de aanleg van kunstgras gebruikt het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu) de normering van het Besluit bodemkwaliteit. Specifiek voor 
toepassing van rubbergranulaat is de zorgplichtbepaling van toepassing. Deze is erop gericht om zeker te 
stellen dat sprake is van rubbergranulaat van voertuigbanden, waarbij de som van de 10 door VROM 
geselecteerde PAKs maximaal 75 mg/kg mag zijn om te spreken van veilig gebruik. 

Component Gemeten gehalte 

Naftaleen 
Fenantreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(ghi)peryleen 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

0,2 mg/kg 
2,0 mg/kg 
0,4 mg/kg 
6,0 mg/kg 
9,9 mg/kg 
1,3 mg/kg 
1,2 mg/kg 
2,1 mg/kg 
0,8 mg/kg 
1,8 mg/kg 

Resultaat 10-VROM 

10-VROM Norm Resultaat 

Som PAK (10-VROM): 	25,7 mg/kg 75 mg/kg #1 

Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de norm ( 	75 mg/kg) voor de aanlegnormering. 
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SGT 

SGS INTRON B.V. 
A890840/BU20161289 

Testrapport: A890840/BU20161289 
SGS identificatienummer: 1289/DeIft-2 

REACH-norm mengsel — conform Europese wetgeving 
In de Europese verordening voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen 
(REACH) is rubbergranulaat geclassificeerd als een mengsel. Deze verordening is aangenomen om de 
gezondheid van de mens en het milieu beter to beschermen tegen de risico's die chemische stoffen opleveren. 
De norm voor het gehalte aan PAKs is in deze Europese REACH-verordening opgenomen in bijlage XVII, punt 
28. Voor PAK betekent dit een norm van maximaal 100 mg/kg voor elke individuele PAK uit een lijst van 8 PAK 
en maximaal 1000 mg/kg voor de som van 18 PAK (EU-lijst). 

8-PAK Norm Resultaat 

Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(e)pyreen 
Benzo(b)fluorantheen 
Benzo(j)fluorantheen 
Dibenzo(ah)anthraceen 

100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

1,2 mg/kg 
2,1 mg/kg  
0,8 mg/kg 
1,8 mg/kg 
3,5 mg/kg 
2,4 mg/kg 
0,9 mg/kg 

<0,2 mg/kg  

18-PAK 
	

49,5 mg/kg 
	

Norm 
	

Resultaat 

Som PAK (18 PAK): 
	

49,5 mg/kg 
	

1000 mg/kg 
Het gehalte aan PAKs van het rubbergranulaat voldoet aan de normen volgens REACH. 

Eindconclusie 

PAKs Resultaat 
Som PAK (10-VROM): 25,7 5 75 mg/kg voldoet 
8 PAK REACH: 5 100 mg/kg voldoet 
Som PAK (18-REACH): 49,5 5 1000 mg/kg voldoet 
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28 

Gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Stichtin Beheer Terreinen Wippolder  

Samenleving 

Advles 

bezoekedres: 

Stationsplein 1 
2611 BV Delft 

IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 
t.n.v. gemeente Delft 

Behandeld door 

111111 

Telefoon 14015 

Onderwerp 
Infill kunstgras voetbalvelden 

Geacht bestuur, 

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Eind vorig jaar heeft de gemeente u per 
brief geInformeerd over de uitkomsten van een vervolgonderzoek van het 
RIVM. In de brief is aangegeven dat de gemeente zich zou beraden op het 
gebruik van altematieve infillmaterialen. Via deze brief wordt u hierover 
nader geInformeerd. 

Standpunt gemeente Delft 
In onze brief van 20 december jl. is aangegeven dat de gemeente er, naar 
aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van 
het R!VM, van uit gaat dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de 
sporters. Het gezondheidsaspect vormt dus geen aanleiding voor de 
gemeente om over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Alternatieve infillmaterialen 
Zoals in de brief van 20 december jl. is aangekondigd, heeft de gemeente 
zich desondanks georienteerd op alternatieve infillmaterialen. Daarbij is 
gekeken naar de volgende drie aspecten: 

• Kosten; 
• Capaciteit (maximaal aantal bespeelbare uren per jaar); 
• Sporttechnische eigenschappen. 

Op basis van deze criteria blijft rubbergranulaat (SBR) het meest geschikte 
infillmateriaal. Het beste alternatief is een kunststof infillmateriaal (TPE-
holo). Dit type infillmateriaal is qua capaciteit en sporttechnische 
eigenschappen vergelijkbaar met rubbergranulaat. De benodigde 
investering voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasveld met TPE-holo 
als infillmateriaal ligt echter hoger, namelijk circa € 180.000,=, dan een veld 
met rubbergranulaat. 

Naar aanleiding van voorgaande houdt de gemeente vast aan het gebruik 
van rubbergranulaat op de kunstgrasvoetbalvelden. 

Datum 

//` o S—'10 
Ons kenmerk 
3030317 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 



eying Advies 

Datum 

Ons Seamark 

3030317 

Ander infillmateriaal is mogelijk 
Indien huurders een ander infillmateriaal op de velden wensen, dan is dit 
voor de gemeente bespreekbaar. De gemeente is bereid hierover met de 
huurder in gesprek te treden. Uitgangspunt is wel dat de meerkosten voor 
aanleg en beheer voor rekening komen van de huurder. Daarnaast kijkt de 
gemeente ook naar uitvoerbaarheid. 

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	 (tel. =NM of per email: 

.11.104ielft.n1). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinfornneerd. 

Met vriend,ke groet, 
bA 

2/2 
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Samenleving 

Advies 

 

OA 
Gemeente Delft 

beznekadres: 

Stationsplein 1 

2611 BV Delft 
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 
t.n.v. gemeente Delft 

Behandeld door 

Retouradres : Postbus 76, 2600 ME Delft 

Stichting Exploitatie Accommodatie Full Speed 
	

Internet www.delft.ni  

Postbus 679 
	

Telefoon 14015 

2600 AR Delft 

Datum 

1/-or-Ion• 
Ons kenmerk 
3030317 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Onderwerp 
Infill kunstgras voetbalvelden 

Billage 	 Geacht bestuur, 

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Eind vorig jaar heeft de gemeente u per 
brief geInformeerd over de uitkomsten van een vervolgonderzoek van het 
RIVM. In de brief is aangegeven dat de gemeente zich zou beraden op het 
gebruik van alternatieve infillmaterialen. Via deze brief wordt u hierover 
nader geinformeerd. 

Standpunt gemeente Delft 
In onze brief van 20 december ji. is aangegeven dat de gemeente er, naar 
aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van 
het RIVM, van uit gaat dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de 
sporters. Het gezondheidsaspect vormt dus geen aanleiding voor de 
gemeente om over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Alternatieve infillmaterialen 
Zoals in de brief van 20 december jl. is aangekondigd, heeft de gemeente 
zich desondanks georienteerd op aiternatieve infillmaterialen. Daarbij is 
gekeken naar de volgende drie aspecten: 

• Kosten; 
• Capaciteit (maximaal aantal bespeelbare uren per jaar); 
• Sporttechnische eigenschappen. 

Op basis van deze criteria blijft rubbergranulaat (SBR) het meest geschikte 
infillmateriaal. Het beste alternatief is een kunststof infillmateriaal (TPE-
holo). Dit type infillmateriaal is qua capaciteit en sporttechnische 
eigenschappen vergelijkbaar met rubbergranulaat. De benodigde 
investering voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasveld met TPE-holo 
als infillmateriaal ligt echter hoger, namelijk circa € 180.000,=, dan een veld 
met rubbergranulaat. 

Naar aanleiding van voorgaande houdt de gemeente vast aan het gebruik 
van rubbergranulaat op de kunstgrasvoetbalvelden. 



R. T 
Afd lingshoofd ving Advies 

Datum 

Ons kenmerk 

3030317 

Ander infillmateriaal is mogelijk 
Indien huurders een ander infillmateriaal op de velden wensen, dan is dit 
voor de gemeente bespreekbaar. De gemeente is bereid hierover met de 
huurder in gesprek te treden. Uitgangspunt is wel dat de meerkosten voor 
aanleg en beheer voor rekening komen van de huurder. Daarnaast kijkt de 
gemeente ook naar uitvoerbaarheid. 

Tot slot 
Mocht u naar aanleidin van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen me 	 (tel. 4=1.1.of per email: 

41=11Wdelft. n1). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
/ 

2/2 
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44  I A 
Gemeente Delft 

Petouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Stichtina Emloitatie Accommodatie Sportpark Brasserskade 

Samenleving 

Advles 

bezoekadres: 

Stationspleln 1 

2611 BV Delft 

IRAN NL21 BNGH 0285 0017 87 

gemeente Delft 

Behandeld door 

erne 1111WW. e .n 

Telefoon 14015 

Onderwerp 

Infill kunstgras voetbalvelden 

Geacht bestuur, 

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Eind vorig jaar heeft de gemeente u per 
brief geInformeerd over de uitkomsten van een vervolgonderzoek van het 
RIVM. In de brief is aangegeven dat de gemeente zich zou beraden op het 
gebruik van altematieve infillmaterialen. Via deze brief wordt u hierover 
nader geInformeerd. 

Standpunt gemeente Delft 
In onze brief van 20 december jl. is aangegeven dat de gemeente er, naar 
aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van 
het RIVM, van uit gaat dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de 
sporters. Het gezondheidsaspect vormt dus geen aanleiding voor de 
gemeente om over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Alternatieve infillmaterialen 
Zoals in de brief van 20 december jl. is aangekondigd, heeft de gemeente 
zich desondanks georienteerd op alternatieve infillmaterialen. Daarbij is 
gekeken naar de volgende drie aspecten: 

• Kosten; 
• Capaciteit (maximaal aantal bespeelbare uren per jaar); 
• Sporttechnische eigenschappen. 

Op basis van deze criteria blijft rubbergranulaat (SBR) het meest geschikte 
infillmateriaal. Het beste altematief is een kunststof infillmateriaal (TPE-
hole). Dit type infillmateriaal is qua capaciteit en sporttechnische 
eigenschappen vergelijkbaar met rubbergranulaat. De benodigde 
investering voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasveld met TPE-holo 
als infillmateriaal ligt echter hoger, namelijk circa € 180.000,=, dan een veld 
met rubbergranulaat. 

Naar aanleiding van voorgaande houdt de gemeente vast aan het gebruik 
van rubbergranulaat op de kunstgrasvoetbalvelden. 

Datum 

Ons kenmerk 

3030317 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijtage 



nieving Advies Afde in 

Datum 

Ons kenmerk 

3030317 

Ander infillmateriaal is mogelijk 
Indien huurders een ander infillmateriaal op de velden wensen, dan is dit 
voor de gemeente bespreekbaar. De gemeente is bereid hierover met de 
huurder in gesprek te treden. Uitgangspunt is wel dat de meerkosten voor 
aanieg en beheer voor rekening komen van de huurder. Daarnaast kijkt de 
gemeente ook naar uitvoerbaarheid. 

Tot slot 
Mocht u naar aanleidin van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	 (te1.4=111M of per email: 

111.110.delft.n1).  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

2/2 



31 

AAA 
Gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Stichting Exploitatie Sportaccommodatie Concordia 
Postbus 267 
2600 AG Delft  

Samenleving 

Advies 

bezoekadres: 
Stationsplein 1 
2811 BV Delft 

MAN NL21 BNGH 0285 0017 87 

t.n.v. gemeente Delft 

in 
Internet www.delft.n1 

Telefoon 14015 

Datum 	 Onderwerp 

/b1) S.-10 0- 	Infill kunstgras voetbalvelden 
Ons kenmerk 

3030317 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

BIJlage 
	 Geacht bestuur, 

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Eind vorig jaar heeft de gemeente u per 
brief geInformeerd over de uitkomsten van een vervolgonderzoek van het 
R1VM. In de brief is aangegeven dat de gemeente zich zou beraden op het 
gebruik van alternatieve infillmaterialen. Via deze brief wordt u hierover 
nader geInformeerd. 

Standpunt gemeente Delft 
In onze brief van 20 decemberjl. is aangegeven dat de gemeente er, naar 
aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van 
het R1VM, van uit gaat dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de 
sporters. Het gezondheidsaspect vormt dus geen aanleiding voor de 
gemeente om over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Alternatieve infillmaterialen 
Zoals in de brief van 20 decemberjl. is aangekondigd, heeft de gemeente 
zich desondanks georienteerd op alternatieve infillmaterialen. Daarbij is 
gekeken naar de volgende drie aspecten: 

• Kosten; 
• Capaciteit (maximaal aantal bespeelbare uren per jaar); 
• Sporttechnische eigenschappen. 

Op basis van deze criteria blijft rubbergranulaat (SBR) het meest geschikte 
infillmateriaal. Het beste alternatief is een kunststof infillmateriaal (TPE-
holo). Dit type infillmateriaal is qua capaciteit en sporttechnische 
eigenschappen vergelijkbaar met rubbergranulaat. De benodigde 
investering voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasveld met TPE-holo 
als infillmateriaal Iigt echter hoger, namelijk circa € 180.000,=, dan een veld 
met rubbergranulaat. 

Naar aanleiding van voorgaande houdt de gemeente vast aan het gebruik 
van rubbergranulaat op de kunstgrasvoetbalvelden. 



oofd Samenleving Advies 

Datum 

Ons kenmerk 

3030317 

Ander infillmateriaal is mogelijk 
Indien huurders een ander infillmateriaal op de velden wensen, dan is dit 
voor de gemeente bespreekbaar. De gemeente is bereid hierover met de 
huurder in gesprek te treden. Uitgangspunt is wel dat de meerkosten voor 
aanleg en beheer voor rekening komen van de huurder. Daarnaast kijkt de 
gemeente ook naar uitvoerbaarheid. 

Tot slot 
Mocht u naar aanleidin van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	 (tel. 	 of per email: 

Minsielft.n1).  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vrienderke groet, 

2/2 
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Gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Stichti 	" 	 nthof Zuid 
t.a.v. 
Brugs ra 
2636 CK Schipluiden  

Samenleving 

Advies 

bezoekadres: 
StatIonsplein 1 
2611 BV Delft 
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 
t.n.v. gemeente Delft 

Internet aww.aelit.n 
Telefoon 14015 

Ondenverp 
Infill kunstgras voetbalvelden 

Geacht bestuur, 

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Eind vorig jaar heeft de gemeente u per 
brief geinformeerd over de uitkomsten van een vervolgonderzoek van het 
R1VM. In de brief is aangegeven dat de gemeente zich zou beraden op het 
gebruik van alternatieve infillmaterialen. Via deze brief wordt u hierover 
nader geInformeerd. 

Standpunt gemeente Delft 
In onze brief van 20 december jI. is aangegeven dat de gemeente er, naar 
aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van 
het R1VM, van uit gaat dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de 
sporters. Het gezondheidsaspect vormt dus geen aanleiding voor de 
gemeente om over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Alternatieve infillmaterialen 
Zoals in de brief van 20 december jl. is aangekondigd, heeft de gemeente 
zich desondanks georienteerd op alternatieve infillmaterialen. Daarbij is 
gekeken naar de volgende drie aspecten: 

• Kosten; 
• Capaciteit (maximaal aantal bespeelbare uren per jaar); 
• Sporttechnische eigenschappen. 

Op basis van deze criteria blijft rubbergranulaat (SBR) het meest geschikte 
infillmateriaal. Het beste alternatief is een kunststof infillmateriaal (TPE-
holo). Dit type infillmateriaal is qua capaciteit en sporttechnische 
eigenschappen vergelijkbaar met rubbergranulaat. De benodigde 
investering voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasveld met TPE-holo 
als infillmateriaal Iigt echter hoger, namelijk circa € 180.000,=, dan een veld 
met rubbergranulaat. 

Naar aanleiding van voorgaande houdt de gemeente vast aan het gebruik 
van rubbergranulaat op de kunstgrasvoetbalvelden. 

Datum 

/1-0 S-11 Oil 
Ons kenmerk 
3030317 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Billage 



et vriend lijke groet, 

s oofd Samenleving Advies 

Datum 

Ons kenmerk 
3030317 

Ander infillmateriaal is mogelijk 
Indien huurders een ander infillmateriaal op de velden wensen, dan is dit 
voor de gemeente bespreekbaar. De gemeente is bereid hierover met de 
huurder in gesprek te treden. Uitgangspunt is wel dat de meerkosten voor 
aanleg en beheer voor rekening komen van de huurder. Daarnaast kijkt de 
gemeente ook naar uitvoerbaarheid. 

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met IIMI NO(tel.a=11) of per email: 

11=liedelft. n I). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

212 



Behandeld door 

I erne WWW. 
Telefoon 14015 
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OW01 
Gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

Samenleving 

Advies 

bezoekadres: 
Statlonspleln 1 
2611 BV Delft 
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 
tn.v. gemeente Delft 

ondenverp 
InfiN kunstgras voetbalvelden 

Geacht bestuur, 

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Eind vorig jaar heeft de gemeente u per 
brief genformeerd over de uitkomsten van een vervolgonderzoek van het 
RIVM. In de brief is aangegeven dat de gemeente zich zou beraden op het 
gebruik van alternatieve infilimaterialen. Via deze brief wordt u hierover 
nader geinformeerd. 

Standpunt gemeente Delft 
In onze brief van 20 december jl. is aangegeven dat de gemeente er, naar 
aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van 
het RIVM, van uit gaat dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de 
sporters. Het gezondheidsaspect vormt dus geen aanleiding voor de 
gemeente om over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Alternatieve infillmaterialen 
Zoals in de brief van 20 december jl. is aangekondigd, heeft de gemeente 
zich desondanks georienteerd op alternatieve infillmaterialen. Daarbij is 
gekeken naar de volgende drie aspecten: 

• Kosten; 
• Capaciteit (maximaal aantal bespeelbare uren per jaar); 
• Sporttechnische eigenschappen. 

Op basis van deze criteria blijft rubbergranulaat (SBR) het meest geschikte 
infillmateriaal. Het beste alternatief is een kunststof infillmateriaal (TPE-
holo). Dit type infillmateriaal is qua capaciteit en sporttechnische 
eigenschappen vergelijkbaar met rubbergranulaat. De benodigde 
investering voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasveld met TPE-holo 
als infillmateriaal Iigt echter hoger, namelijk circa € 80.000,=, dan een veld 
met rubbergranulaat. 

Naar aanleiding van voorgaande houdt de gemeente vast aan het gebruik 
van rubbergranulaat op de kunstgrasvoetbalvelden. 

Datum 

11-0 1-'20/? 
Ons kenmerk 
3030317 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 



eying Advies 

Datum 

Ons kenmerk 
3030317 

Ander infillmateriaal is mogelijk 
Indien huurders een ander infillmateriaal op de velden wensen, dan is dit 
voor de gemeente bespreekbaar. De gemeente is bereid hierover met de 
huurder in gesprek te treden. Uitgangspunt is wel dat de meerkosten voor 
aanleg en beheer voor rekening komen van de huurder. Daarnaast kijkt de 
gemeente ook naar uitvoerbaarheid. 

Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	(tel. 	 of per email: 

411MOdelft.n1).  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

2/2 
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Gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2800 ME Delft 

Delftse voetbalvereniging DHC 
Postbus 1093 
2600 BB Delft  

Samenleving 

Advies 

bezoekadres: 
Stationsplein 1 

2611 BV Delft 
IRAN NL21 MOH 0285 0017 87 
t.n.v. gemeente Delft 

Behandeld door 

ma WWV/, 

Telefoon 14015 

Datum 
23-05-2017 
Ons kenmerk 
3030317 
Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 

Onderwerp 
Infill kunstgras voetbalvelden 

Geacht bestuur, 

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Eind vorig jaar heeft de gemeente u per 
brief geInformeerd over de uitkomsten van een vervolgonderzoek van het 
RIVM. In de brief is aangegeven dat de gemeente zich zou beraden op het 
gebruik van alternatieve infillmaterialen. Via deze brief wordt u hierover 
nader geInformeerd. 

Standpunt gemeente Delft 
In onze brief van 20 december jl. is aangegeven dat de gemeente er, naar 
aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies van 
het RIVM, van uit gaat dat het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de 
sporters. Het gezondheidsaspect vormt dus geen aanleiding voor de 
gemeente om over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Alternatieve infillmaterialen 
Zoals in de brief van 20 december jl. is aangekondigd, heeft de gemeente 
zich desondanks georienteerd op alternatieve infillmaterialen. Daarbij is 
gekeken naar de volgende drie aspecten: 

* Kosten; 
• Capaciteit (maximaal aantal bespeelbare uren per jaar); 
• Sporttechnische eigenschappen. 

Op basis van deze criteria blijft rubbergranulaat (SBR) het meest geschikte 
infillmateriaal. Het beste alternatief is een kunststof infillmateriaal (TPE-
holo). Dit type infillmateriaal is qua capaciteit en sporttechnische 
eigenschappen vergelijkbaar met rubbergranulaat. De benodigde 
investering voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasveld met TPE-holo 
als infillmateriaal ligt echter hoger, namelijk circa € 180.000,=, dan een veld 
met rubbergranulaat. 

Naar aanleiding van voorgaande houdt de gemeente vast aan het gebruik 
van rubbergranulaat op de kunstgrasvoetbalvelden. 



Met vriend lijke groet, 
13/4. 

wain 
-Akielingehoofd-Samenleving Advies 

Datum 

Ons kenmerk 
3030317 

Ander infillmateriaal is mogelijk 
Indien huurders een ander infillmateriaal op de velden wensen, dan is dit 
voor de gemeente bespreekbaar. De gemeente is bereid hierover met de 
huurder in gesprek te treden. Uitgangspunt is wel dat de meerkosten voor 
aanleg en beheer voor rekening komen van de huurder. Daarnaast kijkt de 
gemeente ook naar uitvoerbaarheid. 

Tot slot 
Mocht I.J naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact opnemen met 	(tel. al=in of per email: 

11.1.1hLIelft.n1). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

212 
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Gemeente Delft 

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft 

v.v. SEP 
t.a.v. h 	r  

Samenleving 

Advias 

bezoekadres: 
Stationspleln 1 
2611 BV Delft 

IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 

t.n.v. gemeente Delft 

Behandeld door 

Telefoon 14015 

Onderwerp 
Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Tanthof-Zuid 

Geacht bestuur, 

Op 5 april jl. heeft u met Vitesse Delft gezamenlijk een brief gestuurd aan de 
gemeente omtrent de renovatie van de kunstgrasvelden op Sportpark 
Tanthof-Zuid. Deze brief is bij ons geregistreerd onder registratienummer 
3024232. In uw brief gaat u in op vier specifieke onderwerpen: 
verantwoordelijkheid gemeente; kwaliteit en bespeelbaarheid; gezondheid 
en keuring en certificering Hieronder informeren wij u over het gemeentelijk 
beleid ten aanzien van deze punten en reageren wij op uw brief. 

Verantwoordelijkheid en beleid gemeente 
In uw brief geeft u aan dat de gemeente Delft verantwoordelijk is voor de 
materiaalkeuze en alle gevolgen daarvan. Als eigenaar is de gemeente 
Delft verantwoordelijk voor het groot-onderhoud aan de sportvelden op 
Sportpark Tanthof-Zuid. In dat kader is de gemeente onder meer 
verantwoordelijk voor de renovatie van de sportvelden. Bij een renovatie 
vervangt de gemeente een veld in principe door hetzelfde type veld. Met 
andere woorden een natuurgrasveld blijft een natuurgrasveld en een 
kunstgrasveld met rubbergranulaat blijft een kunstgrasveld met 
rubbergranulaat. 

Kwaliteit en bespeelbaarheid 
Ten aanzien van de kwaliteit en bespeelbaarheid van de velden gaat de 
gemeente uit van de eisen en voorwaarden gesteld door NOC*NSF en de 
KNVB. In dat kader hanteert de gemeente Deift voor kunstgrasvelden de 
norm FIFA Quality. Dit wordt ook als zodanig opgenomen in het bestek bij 
de realisatie/renovatie van kunstgrasvelden. 

Keurinq en certificerina 
De gemeente voert op meerdere momenten keuringen/inspecties uit naar 
de kwaliteit van de gemeentelijke sportvelden. 

• Voor de aanleg/renovatie van een kunstgrasvoetbalveld wordt: 
o de te volgen werkwijze en de toe te passen kunstgrasmat in 

combinatie met de constructie, besproken met Kiwa ISA-
Sport; 

1 lurtvIFI 2017 
Ons kenmerk 
3033732 
Uw brief van 
05-04- 2017 
Uw kenmerk 

Bijlage 





nfiEl 2017 o door een onafhankelijke en daartoe gespecialiseerde 
organisatie (op dit moment is dat adviesbureau B.A.S.) de 
onderlaag (constructie) onderzocht. 

• Direct na aanleg/renovatie van een kunstgrasvoetbalveld wordt het 
sportveld gekeurd door een door NOC*NSF/KNVB geaccrediteerd 
bedrijf. Het veld moet daarbij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals 
opgenomen in het bestek. In dit geval zal dat worden uitgevoerd 
door Kiwa ISA-Sport. 

• Periodiek worden alle gemeentelijke velden geinspecteerd op 
kwaliteit en bespeelbaarheid. De velden dienen daarbij te voldoen 
aan de sporttechnische normen van de desbetreffende sportbond (in 
dit geval de KNVB). Deze keuringen worden uitgevoerd door een 
onafhankelijk en daartoe gespecialiseerde organisatie. 

Veld 2 
In uw brief geeft u aan dat u heeft aangedrongen op complete vervanging 
van veld 2 in pleats van alleen renovatie van de toplaag. Dit in verband met 
de onderlaag van veld 2. Indien de gemeente kiest voor renovatie van de 
toplaag dan verzoekt u de kwaliteitseis FIFA Quality te hanteren. 

Het hiervoor beschreven gemeentelijk beleid geldt ook voor veld 2. Dit 
betekent dat veld 2 na renovatie moet voldoen aan het niveau van FIFA 
Quality. Daarbij wordt tijdens het renovatietraject ook de onderlaag gekeurd. 
Indien uit onderzoek blijkt dat de ondergrond niet meer voldoet aan de 
minimale eisen dan wordt ook de onderlaag vervangen. 

Infillmateriaal kunstgras 
De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de mogelijke 
gezondheidsrisico's van het sporten op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat als infillmateriaal. Naar aanleiding van een tv-uitzending 
van Zambia begin oktober 2016 heeft minister Schippers van VWS het 
RIVM opdracht gegeven om extra onderzoek te doen naar het gebruik van 
rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Eind vorig jaar heeft het RIVM de 
uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt. Over deze uitkomsten 
heeft de gemeente de huurders van de betreffende velden eind 2016 per 
brief geinformeerd. 

Op basis van de uitkomsten geeft het RIVM aan dat sporten op 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is. Dit advies is onder 
andere overgenomen door het ministerie van VWS, GGD GHOR, en de 
KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek en het advies 
van het RIVM, gaat de gemeente Delft ervan uit dat het sporten op 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft voor de 
gezondheid van de sporters. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Het 
gezondheidsaspecten vormt dus geen aanleiding voor de gemeente om 
over te stappen op een ander infillmateriaal. 

Zoals in de brief eind vorig jaar is aangekondigd, heeft de gemeente zich 
desondanks georienteerd op alternatieve infillmaterialen. Naar aanleiding 
van deze orientatie houdt de gemeente zich vast aan het gebruik van 
rubbergranulaat op kunstgrasvoetbalvelden. U ontvangt hierover nog een 
aparte brief. 

2/3 



1 rInviEl 2017 
Tot slot 
Mocht u naar aanleidin van deze brief vragen hebben, dan kunt u hierover 
contact o nennen met 	 (tel. 	 of per 
email: 	 delft.nl). Een afschrift van deze ne wor t verstuurd 
aan de Stichting Exploitatie Sportpark Tanthof-Zuid. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende to hebben geInformeerd. 

M 	ndelijke groet, 

R. oussain 
Afdelingshoofd Advies Samenleving 

3/3 
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Gemeente Delft 

Retouradres ; Postbus 78, 2600 ME Delft 

Stichtin Ex lottatie Sportpark Tanthof Zuid 

2636 CK Schipluiden  

Samenleving 

Advies 

bezoekadres: 
Statlonsplein 1 
2811 BV Delft 

IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 
t.n.v. gemeente Delft 

Bohandeld door 
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Onderwerp 
Infill kunstgras voetbalvelden 

Geacht bestuur, 

Op 17 mei jl. heeft u ons als reactie op onze brief over de renovatie van de 
kunstgrasvelden op Sportpark Tanthof-Zuid (reg.nr.: 3033732) een tweede 
brief gestuurd. Deze brief is bij ons geregistreerd onder nummer: 3037101. 
In uw brief geeft u aan het op prijs te stellen als de variant van infill met 
gecoat rubbergranulaat nog op enige manier als alternatief meegenomen 
kan worden in de renovatie van de kunstgrasvelden. Hieronder vind u onze 
reactie hierop. 

Besluit 
De gemeente Delft heeft besloten om bij de renovatie van de drie kunstgras 
voetbalvelden op Sportpark Tanthof-Zuid geen infill met gecoat 
rubbergranulaat mee te nemen. De drie kunstgrasvoetbalvelden op 
Sportpark Tanthof-Zuid worden gerenoveerd met standaard SBR-
infillmateriaal. 

Toelichting besluit 
In uw brief geeft u aan dat het voor de verenigingen geen optie is als bij de 
keuze voor een ander infillmateriaal de risico's ten aanzien van beheer en 
onderhoud voor rekening zijn van de verenigingen. De gemeente begrijpt dit 
standpunt, maar dient dit wel mee te nemen in haar overwegingen. 

De gemeente beschouwt SBR met coatingslaag niet als een volwaardig 
alternatief voor het standaard SBR. Feitelijk is sprake van hetzelfde 
materiaal. Daarbij komt dat de mogelijke effecten van de coatingslaag voor 
de volksgezondheid niet onderzocht en daarmee niet bekend zijn. Voor 
SBR is dit wel het geval. Over dit onderzoek en de uitkomsten hebben wij u 
reeds genformeerd. 

Verder worden de meerkosten voor SBR met coatingslaag ingeschat op 
circa € 40.000,- per veld. Daarbij geven leveranciers voor slechts maximaal 
5 jaar een garantie of op de coatingslaag. De kans is revel dat de infill 
hierdoor eerder vervangen moet worden, wat extra onderhoudskosten tot 
gevoig heeft. 

1 $,JUNI 2017 

Ons kenmerk 
3049837 
Uw brief van 

17-05-2017 
Uw kenmerk 

Bijlage 



Tot slot 
Mocht u naar aanleidin van deze brief vra en hebben, dan kunt u hierover 
contact o nemen met 	 (tel. 	 of per 
email: 	 delft. nl 
I vertrouw erop u hiermee voldoende to hebben gelnformeerd. 

R. oussain 
Afdelingshoofd Samenleving Advies 

Datum 

Ons kenmerk 

3049837 
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