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1. Inleiding 
 
Aanleiding 

De gemeente Ouder-Amstel beschikt over twee buitensportaccommodaties; Sportpark De Hoop te 

Duivendrecht en Sportpark Ouderkerk te Ouderkerk aan de Amstel. Beide parken beschikken over 

natuur- en kunstgras voetbalvelden en handbalvelden met bijbehorende sporttechnische 

inrichtingselementen. Om de sport goed te faciliteren is het van belang om de sportaccommodaties 

op een niveau te houden die past bij de functionaliteit, veiligheid en beoogde levensduur.  

 

Doel 

Het doel van dit onderzoek en de rapportage is inzicht te geven in de huidige kwaliteit van de velden 

en inrichtingselementen en advies te geven over benodigde aanpassingen in het onderhoud. Ook 

dient men inzicht te krijgen in de benodigde renovatiewerkzaamheden van de sportvelden in de 

gemeente Ouder-Amstel voor de komende 15 jaar inclusief de hiermee gepaard gaande kosten. Van 

de benodigde renovaties dient middels een planning inzichtelijk te worden in welke termijnen de 

renovaties benodigd zijn. Ook worden aanbevelingen gedaan over mogelijke verbeteringen c.q. 

beheerwijze en actuele ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van de Green Deal en 

microplastics bij kunstgrasvelden. Hiervan worden ook eventuele financiële gevolgen inzichtelijk 

gemaakt. 

 

Vervolg 

Door de velden jaarlijks (voor in ieder geval 5 jaar) te monitoren, wordt beoordeeld of de 

onderhouds- en/of renovatieplanning geactualiseerd dient te worden. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied en de werkwijze van dit onderzoek beschreven. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de kaders en het beleid beschreven (ontwikkelingen en huidig 

onderhoud/taakverdeling). Hierna volgen de conclusies van de kwaliteitsbeoordeling in hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 en 6 worden, respectievelijk, de onderhouds- en renovatieplanning weergegeven. 

Beide met kostenindicatie. Tot slot volgen er nog aanbevelingen in hoofdstuk 7 en een aantal 

bijlagen.  
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2. Werkwijze 

2.1. Onderzoeksgebied 

2.1.1. Sportparken 
In bijlage 1 zijn afbeeldingen opgenomen per sportpark, waarin de benaming per veld is aangegeven. 

Hieronder zijn het aantal – en de locatie van de sportparken weergegeven.  

 

 
 

2.1.2.  Areaal 
Het areaal dat in deze MJOP is opgenomen, bestaat uit twee sportparken met twee soorten 

sportenvoorzieningen: 

- Voetbalvelden (natuurgras en kunstgras) 

- Handbalveld (asfalt) 
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De verdeling hiervan is per sportaccommodatie weergegeven in onderstaand schema: 
 

Ouder Amstel Vereniging Veldnr. Type voorziening 

Sportpark De Hoop  

Voetbal VV CTO ‘70 1 KG Hoofdveld/ Trainingsveld 

   2 NG Wedstrijdveld 

    3 NG Trainingsveld 

Handbal  1 Asfalthandbal 

 

Sportpark Ouderkerk 

Voetbal Sv Ouderkerk 1 KG Hoofdveld 

  2 NG Wedstrijd - Trainingsveld 

   3 NG Wedstrijd - Trainingsveld 

  4* KG Wedstrijd - Trainingsveld* 

    5 NG Trainingsveld 

  6 NG Trapveld 

Handbal  1 Asfalthandbal 

 Dit veld wordt enkele maanden na de inventarisatie vernieuwd. In de 
kwaliteitsbeoordeling is dit veld dan ook buiten beschouwing gelaten. 

 

 

2.2. Onderzoeksmethode 
De kwaliteitsbeoordeling is uitgevoerd door twee cultuurtechnische medewerkers. Er is een 

rondgang gemaakt langs alle velden, waarbij gekeken is naar de kwaliteit van de velden en van de 

direct omliggende en bijbehorende inrichtingselementen van de velden. Naast de visuele 

beoordeling zijn er boringen uitgevoerd en monsters genomen. De monsters zijn aangeboden aan 

een laboratorium voor het bepalen van de samenstelling en kwaliteit. De visuele beoordeling betreft 

een momentopname in het jaar.  

 

De kwaliteitsbeoordeling is na de zomerstop uitgevoerd. Op dat moment waren de sportvelden 

recent onderhouden en net in gebruik waardoor de algehele conditie goed was. Opgemerkt dient te 

worden, dat er voorafgaande aan de kwaliteitsbeoordeling sprake was van een extreem droge 

zomerperiode. Er is zo veel mogelijk rekening gehouden met de weersomstandigheden en het tijdstip 

in het speelseizoen, maar hierbij is niet uit te sluiten dat bij sommige velden de kwaliteit niet 

overeenkomt met de kwaliteit gedurende de rest van het seizoen. 
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2.2.1. Kwaliteitsbeoordeling 
De resultaten van de kwaliteitsbeoordeling in hoofdstuk 4, hebben als doel inzicht te krijgen in de 

(cultuur)technische staat van de velden, de verhardingen, de aanwezige beplantingen en de 

hekwerken om de sportaccommodaties. De inrichtingselementen en cultuurtechnische staat van de 

velden zijn beoordeeld door middel van visuele inspecties, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

enkele eenvoudige technische hulpmiddelen (zie bijlage 2). De beoordeling op het bijbehorende 

formulier van het betreffende inrichtingselement is vastgelegd op basis van de Newae 

beeldkwaliteitscatalogus. Deze catalogus is samengesteld op basis van de NOC*NSF-normen en de 

CROW beeldcatalogus openbare ruimte 2018. Inrichtingselementen die niet aanwezig zijn in de 

CROW-beeldcatalogus zijn hierin aangevuld. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de huidige 

conditie van de inrichtingselementen en de velden. De resultaten, welke voortkomen uit de 

inspecties, beïnvloeden het renovatie advies. 

 

Eventuele bijzonderheden die geconstateerd worden tijdens de veldinspecties en mogelijk onveilige 

situaties opleveren voor de sporter, worden direct gemeld aan de opdrachtgever. Op deze manier is 

het voor de opdrachtgever mogelijk direct actie te ondernemen. 

  

De velden worden visueel beoordeeld op de hieronder genoemde punten.  

 

Natuurgrasvelden 

- Profielopbouw (boringen). 

- Bodemstructuur, eventuele storende lagen (boringen). 

- Waterhuishouding/ drainagesysteem (visueel, of aangeleverd door gemeente). 

- Stabiliteit toplaag (boringen/ samenstelling toplaag). 

- Grasbestand, beworteling, zodevorming en bodemleven (visueel/ boringen). 

- Vlakheid van de velden (visueel). 

- Tonrondte (visueel). 

- Voedingsstoffen in de toplaag (analyse na monstername vanuit boringen). 

- Granulaire samenstelling van de toplaag (analyse na monstername vanuit boringen). 

- Veiligheid, sporttechnische inrichtingselementen (visueel). 

 

Kunstgrasvelden 

- Onderhoudstoestand, vervuiling van de toplaag (visueel). 

- Vlakteligging (visueel). 

- Dikte van de aanwezige infill-laag (meting). 

- Belijning (visueel). 

- Vezelconditie (visueel). 

- Waterdoorlatendheid (visueel). 

- Veiligheid, sporttechnische inrichtingselementen (visueel). 

Asfalt handbalvelden 
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- Onderhoudstoestand, vervuiling op de deklaag (visueel). 

- Vlakteligging (visueel). 

- Belijning (visueel). 

- Beschadigingen en scheurvorming (visueel). 

- Veiligheid, sporttechnische inrichtingselementen (visueel). 

2.2.2. Beoordeling onderhoudsniveau ’s 
Voor de kwaliteitsbeoordeling van de velden wordt per onderdeel een ambitieniveau voor 

onderhoud ofwel onderhoudsniveau toebedeeld, waarmee inzicht wordt verkregen in de kwaliteit 

van het betreffende veld en de velden onderling. De verschillende onderhoudsniveaus zijn opgesteld 

op basis van de CROW beeldsystematiek. Hierbij maakt de CROW gebruik van schaalbalken en 

meetinstructies die zijn terug te vinden in de CROW publicatie 323, kwaliteitscatalogus openbare 

ruimte 2018.  

 

De volgende niveaus zijn hier gehanteerd: 

- Zeer Goed   A+ 

- Goed    A 

- Voldoende   B 

- Matig    C 

- Slecht    D 

 

De CROW kwaliteitscatalogus is gericht op de openbare ruimte en bevat niet alle objecten die 

voorkomen op de sportparken. Voor de sporttechnische inrichtingselementen die niet zijn 

opgenomen in de CROW kwaliteitscatalogus vindt op basis van de Newae beeldkwaliteitscatalogus 

de beoordelingen plaats. In deze MJOP wordt voor deze elementen onderscheid gemaakt in de 

volgende onderhoudsniveau ’s:  

- Zeer Goed   A+ 

- Goed    A 

- Voldoende (functioneel) B 

- Matig    C 

- Slecht    D 

 

Hierbij voldoet de categorie B aan de normen die worden gesteld door de sportbonden en zijn 

daarmee ook functioneel voor de sport. Er kunnen incidenteel kleine gebreken zijn die doorgaans 

met regulier onderhoud verholpen worden. Daarnaast is het betreffende element veilig voor gebruik. 

De categorie A wordt toegekend als het betreffende element ook een goed onderhouden en nette 

uitstraling heeft zonder gebreken. Bij de categorie C/D wordt niet voldaan aan de eisen van de 

bonden of zijn gebreken niet eenvoudig te herstellen. Ook kunnen we onveilige situaties zijn voor de 

gebruiker. Bij dit onderhoudsniveau is direct actie vereist. 
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2.2.3. Onderhoudsplanning en raming  
Op basis van de kwaliteitsbeoordeling wordt bepaald welke onderhoudsmaatregelen (met benodigde 

frequenties) nodig zijn om de kwaliteit van de velden te behouden of te optimaliseren.  

Hierbij dient het onderhoudsniveau B als uitgangspunt. De benodigde werkzaamheden zijn 

afgestemd op het gemiddelde onderhoud van de sportvelden en inrichting binnen de gemeente. Als 

bij de kwaliteitsbeoordeling individuele uitschieters zijn geconstateerd dan vallen die buiten de 

onderhoudsplanning en raming. In deze MJOP wordt dus niet gerekend met een eventueel 

benodigde inhaalslag of nulronde. De maatregelen zijn gebaseerd op algemeen toegepaste 

onderhoudstechnieken voor sportvelden binnen Nederland en afgestemd op lokale omstandigheden. 

Indien hiertussen grote verschillen worden geconstateerd dan zal dit worden vermeld. 

 

Aan de onderhoudsmaatregelen worden prijzen in de vorm van kengetallen gekoppeld, zodat de 

kosten per type veld en baan inzichtelijk worden. Middels een jaarplanning worden de reguliere en 

groot onderhoudsmaatregelen inzichtelijk gemaakt. Deze jaarplanning is indicatief en dient per jaar 

op de omstandigheden en actuele stand van zaken te worden bijgesteld.  

2.2.4. Renovatieplanning en raming 
Op basis van het jaar van aanleg dan wel renovatie en de kwaliteitsbeoordeling wordt per veld en 

inrichtingselement bepaald wanneer deze voor renovatie in aanmerking komt. Hierbij worden drie 

verschillende termijnen gehanteerd:  

Korte termijn  0 – 2 jaar; 

Middellange termijn 2 – 5 jaar; 

Lange termijn  > 5 jaar.  

 

De indeling in termijnen bij deze planning is gebaseerd op een technische benadering. Binnen de 

gestelde termijnen kunnen verschuivingen plaatsvinden op basis van sportbeleid of mogelijkheden. 

Het verschuiven van renovaties buiten de termijnen kan leiden tot terugval in onderhoudsniveau en 

in het ergste geval tot afkeur of onveilige situaties financiële. 

2.2.5. Actualisatie 
In verband met het op peil houden van het kwaliteitsniveau van de sportparken en het inzichtelijk 

houden van de bijbehorende kosten is het van belang de MJOP tijdig te actualiseren. Areaal 

wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de (sport) normen 

of wetgeving ervoor zorgen dat de toekomstige situatie veranderd.  

 

Uitgangspunt bij deze MJOP is dat er de komende 5 jaar inspecties worden uitgevoerd. In deze 

periode worden de velden en de inrichting jaarlijks visueel geïnspecteerd. De inspecties worden 

uitgevoerd om te bepalen of de onderhoudsmaatregelen en renovatieplanning moeten worden 

bijgesteld en om adviezen te geven ten aanzien van het onderhoud.  
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3. Huidige onderhoudswerkzaamheden 
 
In de bijlage 3 staan de aangeleverde werkzaamheden die uitgevoerd worden op de sportparken. 

Wat opvalt in het overzicht is, dat er op dit moment nog chemische bestrijding van onkruiden op de 

velden plaatsvindt. In 2020 gaat de ‘Green Deal’ in, de gemeente dient hiervoor haar beheerplan te 

muteren en bijbehorende onderhoudsmaatregelen aan te passen en de financiële gevolgen hiervan 

in beeld te brengen. In het kader van bovengenoemde ontwikkeling is de onderhoudsplanning 

aangepast met de volgende extra werkzaamheden: 

- Bemesten: Er wordt rekening gehouden met één extra beurt. De bemesting moet op peil 

blijven om het gras optimale groeiomstandigheden mee te geven. Diverse onkruidsoorten 

ontstaan door een gebrek van bepaalde voedingsstoffen, waardoor het gras minder groeit en 

er ruimte ontstaat voor ongewenste kruiden. 

- Wiedeggen: Er wordt rekening gehouden met 2 extra beurten (totaal 4). Om kruiden tegen te 

gaan is het van belang om de grasmat schoon te houden van onverteerde grasresten. Met 

eggen komen deze resten omhoog waarna ze middels vegen kunnen worden verwijderd. Het 

eggen zorgt ook voor het verstoren van de ontwikkeling van onkruiden omdat dit schade 

aanbrengt aan bladeren en rozetten. 

- Kortmaaien: Bij het groot onderhoud wordt rekening gehouden met het jaarlijks kortmaaien 

van alle velden. Met een amazone worden onverteerde grasresten en onkruiden (inclusief 

een groot gedeelte van het straatgrasbestand) uit de mat geslagen. Het vrijkomende 

materiaal wordt afgevoerd. Voordeel is dat er een schone mat overblijft die opnieuw wordt 

doorgezaaid. Bij deze bewerking is het van belang dat de hoogte van bewerking optimaal 

wordt afgestemd en dat er direct wordt doorgezaaid zodat de zaadvoorraad van straatgras in 

de bodem geen voorsprong krijgt op het Engels raaigras en veldbeemd.  

- Topbeluchten (snijden): Het onkruid in de grasmat kan middels snijden worden “geplaagd”, 

waardoor de groei en ontwikkeling achterblijven. Door te snijden ontstaat er ook meer lucht 

in de toplaag waardoor het gras betere groeiomstandigheden krijgt. Voor het snijden zijn 

inmiddels specialistische machines op de markt zoals de Topair.  

 

In grote lijnen zijn alle extra werkzaamheden gericht op het creëren van optimale 

groeiomstandigheden voor de grasplant, zodat onkruiden geen kans krijgen zich te ontwikkelingen. 

Het spreekt voor zich dat de overige onderhoudswerkzaamheden op een goede manier uitgevoerd 

moeten worden. Op basis van de gegevens uit onderhavig plan is een inschatting gemaakt van de 

verwachte extra werkzaamheden in het kader van de Green Deal. Deze extra werkzaamheden zijn 

verwerkt in de jaarlijkse onderhoudskosten voor de sportvelden. De extra kosten welke gemoeid zijn 

met de extra werkzaamheden conform de Green Deal bedragen voor het sportvelden onderhoud  

€ 8.232,25 (excl. btw). Wij adviseren de gemeente Ouder-Amstel dit aanvullend budget te reserveren 

om te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Green Deal. 
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De ‘Green Deal’ Sport is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 

2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden (geen wettelijke 

verplichting). De partijen die deze ‘Green Deal’ hebben ondertekend zijn de ministeries van 

Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, NOC*NSF, Nederlandse Golf Federatie (NGF), 

Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties 

(NVG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), 

Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland. 

 

Het grootonderhoud en de renovatiewerkzaamheden wordt binnen de gemeente Ouder-Amstel 

standaard in de tijd gepland. Dit betekent dat de prioritering ligt in de tijd, wanneer een veld 

beschikbaar is. Dit is afhankelijk van de activiteiten van de verenigingen. Met betrekking tot de 

borging van de kwaliteit van de velden adviseren wij te prioriteren op basis van 

weersomstandigheden en de benodigde herstelperiode (minimaal 12 weken).  

 

Op dit moment zijn er geen onderhoudscontracten voor speelveldverlichting en de 

beregeningsinstallaties. 
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4. Kwaliteitsbeoordeling 2018 

4.1. Uitgangspunten 
Tijdens de kwaliteitsbeoordeling is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 

- De inspecties zijn uitgevoerd op 18-09-2018, dit is een momentopname van de kwaliteit van 

de velden. De weersomstandigheden waren bewolkt met afwisselend regenachtig en droog. 

Bij de beoordeling is rekening gehouden met de weersomstandigheden en het tijdstip in het 

speelseizoen.  

- Verschillende aspecten worden getoetst aan normen en eisen van de KNVB/NHV en 

NOC*NSF, de normbladen zijn te raadplegen via de website van de NOC*NSF1. De volgende 

normen zijn gehanteerd: 

• NOCNSF-KNVB2 

• NOCNSF-KNVB2-4 

• NOCNSF-KNVB2-4.a 

• NOCNSF-KNVB2-18 

• NOCNSF-NHV2-15 

- De ‘score’ in de beoordeling (zie paragraaf 2.2.2.) is gegeven aan de hand van een 

conditiecatalogus (op basis van onderhoudsniveaus).  

- De conclusies en bijzonderheden uit de kwaliteitsbeoordeling worden beschreven. 

Gedetailleerde resultaten van de beoordeling, boringen en analyses zijn weergegeven in 

respectievelijk bijlage 4 en 8; 
- De sporttechnische inrichtingselementen zijn uitsluitend visueel beoordeeld. De verlichting 

heeft geen technische beoordeling gehad. 

4.2. Conclusies 

4.2.1. Algemeen 
Een aantal punten kwamen tijdens de beoordeling bij meerdere velden terug, hieronder de 

belangrijkste punten. In bijlage 4 is de kwaliteitsopname per veld uitgewerkt. In de 

beoordelingsformulieren worden de gegevens van het veld bovenaan beschreven, daaronder volgt 

de beoordeling per aspect – en op de wijze - zoals deze genoemd zijn in hoofdstuk 2. Daarna volgen 

de conclusies, die ook terugkomen in het totaaloverzicht. Hieronder zijn de aspecten nader 

toegelicht die opvallen en vaker terugkeren. 

 

 

1 Het betreft de website: https://sportvloeren.sport.nl/normen 
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4.2.1.1. Kunstgras voetbalvelden 
Bij kunstgras voetbalveld 4 bij SvO en veld 1 bij CTO dienen de sporttechnische inrichtingselementen 

(ballenvangers, walk-off matten) bij de komende vervanging van het kunstgras opnieuw te worden 

beoordeeld op de veiligheid voor de sporter. Gezien de kwaliteit als matig (niet functioneel) wordt 

beoordeeld, dienen aanpassingen te worden uitgevoerd. 

4.2.1.2. Natuurgras 
Dikte van de toplaag  

De zanderige toplagen van dekzand op zowel sportpark Ouderkerk als De Hoop vallen binnen de 

norm KNVB2-4, toplaag type I/ii onder goed doorlatende ondergronden.  

 

Bij de profielboringen is geconstateerd dat de meeste velden zijn opgebouwd op basis van 

oorspronkelijk aanwezig zwak lemig dekzand. Het water zal relatief snel infiltreren in de ondergrond 

bij regenval, anderzijds zien wij een maximale beregeningshoeveelheid van 40 tot 50 mm onder 

droge omstandigheden. 

 

Geadviseerd wordt om bij renovatie de huidige toplagen zoveel mogelijk intact te houden en niet te 

verschralen. Daarnaast adviseren wij het percentage organische stof tussen de 3- 5 % te houden. 

 

Samenstelling toplagen 

Over het algemeen is het gehalte organische stof in de meeste toplagen voldoende. De pH-waarde 

schommelt rond de 7,0 (natuurlijke pH). Het ideale pH voor grasgroei is 5,5 en 6,5 en het gemiddelde 

van de velden in de gemeente is dus aan de hoge kant. Ook is het kalkgehalte over het algemeen erg 

laag. Het leemgehalte (fractie 0-63um) varieert maar is over het algemeen laag. Geadviseerd wordt 

jaarlijks te bemesten met een organische meststof met een zure basis om enerzijds het organische 

stof gehalte te verhogen en de pH te verlagen. Dit is een maatregel voor de lange termijn om 

langzaamaan te komen tot de gewenste parameters. 

 

Vlakheid 

Op verschillende velden is het profiel van het veld niet tonrond of constateren wij afwijkingen in 

zowel het macro- als micro reliëf. Bij renovatie van de velden is het belangrijk om ook de onderbouw 

in een tonrond profiel te brengen en dan pas de toplaag aan te leggen.  

 

Straatgras 

Op veel velden is straatgras waargenomen, het betreft voornamelijk de wedstrijdvelden. Op de 

trainingsvelden is het straatgras er veelal uitgespeeld. Aan de hand van de (eerste) 

kwaliteitsbeoordeling kan niet worden vastgesteld of dit structureel of incidenteel is.  

Belangrijk is om in het kader van de Green Deal, extra bewerkingen uit te voeren met de Field 

topmaker om zoveel mogelijk onkruiden te verwijderen.  
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Groot onderhoud en renovaties 

In veel velden is nog speelschade van het afgelopen seizoen waarneembaar. Dit zijn plekken waar 

jong gras groeit, lichter is van kleur en minder diepgeworteld. Daardoor moet de vraag gesteld 

worden of het groot onderhoud van het afgelopen seizoen tijdig en/of op de juiste manier heeft 

plaats gevonden. Uit overleg met de gemeente is gebleken dat het groot onderhoud en/of renovatie 

wordt uitgevoerd op basis van de beschikbaarheid van het veld (wanneer heeft de vereniging geen 

activiteiten). Wij adviseren de werkzaamheden in te plannen op basis van weersomstandigheden, 

benodigde herstelperiode (minimaal 12 weken) en aan te vangen uiterlijk 1 mei. 

4.3. Sportvereniging Ouderkerk te Ouderkerk 

4.3.1. Voetbal 
SvO veld 1 - kunstgrasveld 

Het kunstgrasveld is over het algemeen als goed (inrichtingselementen) beoordeeld. Wel wordt 

opgemerkt dat er één brandplek op het veld is terug te vinden. De verdeling van de infill is redelijk 

tot goed. Er is nog weinig verschil te zien tussen de vezels in het doelgebied en de rest van het veld. 

In het kader van de discussie over verspreiding van microplastics zijn vooralsnog geen maatregelen 

genomen. 

 

Geadviseerd wordt om het veld bij regulier onderhoud voldoende te borstelen en de infill goed te 

verdelen, daarnaast is het belangrijk om regelmatig de infill aan te vullen op de meest intensief 

bespeelde delen. Wij adviseren de infill-verdeling maandelijks te meten zodat tijdig bijgestuurd kan 

worden.  

 

SvO veld 2 - natuurgrasveld 

De algehele toestand van het veld is goed. Wel zijn er enkele ongelijkheden waargenomen in het 

zuidelijke doelgebied. Dit is op het inspectieformulier aangegeven bij het microreliëf. Op veel 

plaatsen zijn herstelplekken van speelschade van voorgaande seizoenen waargenomen, deze zijn 

hersteld met nieuw jong gras. Het veld bevat weinig straatgras (10%). De oorzaak van de 

herstelplekken kan worden teruggevoerd op de wijze van beregenen. 

 

Geadviseerd wordt de beregening af te stellen op de maximale hoeveelheid zoals weergeven op het 

analyseformulier. 

 

SvO veld 3 - natuurgrasveld 

In de uitloop van dit veld is het nodige onkruid waargenomen, in het speelveld zelf nauwelijks. 

Tevens is er speelschade aanwezig. Het veld loopt niet mooi tonrond, dit heeft mogelijk invloed op 

de afvoer van het regenwater. Ook staan diverse palen van ballenvangers scheef. Onderaan de 

ballenvangers is een strook met lang gras zichtbaar die niet wordt meegepakt tijdens het onderhoud.  
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Geadviseerd wordt ook rond obstakels maandelijks het gras te maaien. Bij ongewenste grassen 

kunnen door verspreiding van zaad, deze grassoorten ook in het veld terecht komen. 

 

SvO veld 4 - kunstgrasveld 

De kunstgrasmat van het kunstgras voetbalveld is in oktober 2018 vervangen. Ten tijde van de 

veldinspectie is de beoordeling van de constructie van het veld niet uitgevoerd. De veldinrichting van 

het veld, zoals de doelen, ballenvangers et cetera zijn wel in de visuele inspectie meegenomen. De 

ballenvanger aan de zuidzijde dient beoordeeld te worden tijdens de herkeuring van het veld of deze 

aan de gestelde eisen van NOC*NSF voldoet. In het kader van de verspreiding van microplastics is 

een slagplank aangebracht onder aan het hekwerk. 

 

Geadviseerd wordt alle onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot het verzamelen van infill, 

zwerfaval en bladeren, veld opwaarts te verzamelen en niet richting de buitenzijde van het veld. 

 

SvO veld (5) Trainingsveld - natuurgras 

In dit veld zijn de nodige onkruiden waargenomen. Ook is er speelschade aanwezig zoals gemeld bij 

overige natuurgras sportvelden. Ook is een lichte vervilting in de grasmat aangetroffen. Dit betekent 

dat onverteerd natuurlijk afval een afsluitende laag vormt op het maaiveld. Hierdoor wordt de 

waterafvoer bemoeilijkt en blijft de mat langer nat.  

 

Geadviseerd wordt de grasmat zo kort mogelijk te maaien waardoor het vrijkomende maaisel kan 

worden omgezet als zijnde organische stof. Mocht vervilting plaatsvinden, dan dient het veld extra te 

worden geverticuteerd. 

4.3.2. Handbal 
Handbal Sportpark Ouderkerk - asfalt 

Het asfalthandbalveld is gelegen buiten de terreinafscheiding van de voetbalvereniging SvO. Het 

handbalveld ligt aan de Wethouder Koolhaasweg en is vrij toegankelijk vanaf de openbare weg.  

De algehele toestand van het asfalt en de daarop aanwezige belijning is goed. De vaste 

inrichtingselementen zijn van mindere kwaliteit en voldoen niet aan de eisen van NOC*NSF. 

Op het straatwerk rondom het asfalthandbalveld is spoorvorming van voertuigen te zien nabij het 

speelveld. Soms wordt er geparkeerd op het handbalveld. 

 

Geadviseerd wordt een keuze te maken om het veld te gebruiken voor parkeergelegenheid of te 

gebruiken als sportvloer. Wanneer er wordt gekozen om het handbalveld als sportvloer te gebruiken, 

dient nadrukkelijk bepaald te worden op welke wijze het veld voor de sport kan worden ingezet. 

4.3.3. Overige inrichting 
Op dit sportcomplex is de algehele staat van de beplanting goed. De vaste plantenvakken halen 

slechts een lage bezettingsgraad. Dit kan een resultaat zijn van de droge zomer. De aanwezige 

beplanting, voornamelijk Hydrangia macrophilla, is uitgevallen. Ons advies is om in het najaar te gaan 
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inboeten zodat de nieuwe beplanting tijdig kan wortelen en er minder kans is op uitval door warme 

zomers. Ook wordt geadviseerd om te kiezen voor onder beplanting. Hiermee creëer je een vak met 

een hogere bezettingsgraad waar uiteindelijk minder onderhoud voor nodig is. 

 

De beplanting langs de velden staat dicht op elkaar en zorgt ervoor dat de wind gebroken wordt. 

Bovendien zorgt dezelfde beplanting voor veel schaduwwerking op het veld. Hierdoor blijft de 

grasmat (te) lange tijd nat waardoor de kwaliteit afneemt en onkruiden de kans krijgen zich te 

ontwikkelen.  

Wij adviseren om de begroeiing uit te dunnen voorafgaand aan het komende vogelbroedseizoen 

(medio maart).  

 

De omgeving van de beplanting is een duidelijke biotoop van watervogels en amfibieën. Wij 

adviseren om voorafgaande aan de snoeiwerkzaamheden een QuickScan uit te laten voeren om te 

voorkomen dat er beschermde biotoop, flora of fauna wordt aangetast. 

 

Op diverse plekken in de terreinafscheiding bevinden zich gaten of kapotte staafmatten. In het kader 

van de onderhouds- en renovatieplanning dienen hiervoor gelden te worden gereserveerd om 

gebreken te herstellen. 

De verhardingen op dit sportpark scoren een B (voldoende). Rondom de kantine zijn enkele 

verzakkingen aanwezig welk dienen te worden hersteld tijdens het onderhoud. Jaarlijkse dient een 

opname te worden uitgevoerd omtrent de te herstraten oppervlakten. 

Beschoeiing van de watergang rondom het sportpark is slecht van kwaliteit (diverse planken zijn 

kapot, vergaan en de beschoeiing is verzakt). Op basis van de inspecties adviseren wij een aanvullend 

onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de beschoeiing aan weerszijde van deze watergang. 

4.4. Sportpark de Hoop te Duivendrecht 

4.4.1. Voetbal 
CTO ’70 veld 1 - kunstgras 

Ten tijden van de veldinspectie is het kunstgrasveld is over het algemeen als matig beoordeeld. 

Inmiddels is veld in de zomer van 2019 gerenoveerd naar een rubber ingestrooid kunstgrasveld. 

Tevens zijn de ballenvangers vervangen en kantplank aangebracht om verspreiding van het SBR 

rubber tegen te gaan.  

 

CTO ’70 veld 2 - natuurgras 

De vlakheid van het natuurgrasveld is erg slecht. Er is veel terpvorming bij de doelgebieden en er zijn 

lichte verzakkingen in het veld aanwezig. Dit is ook terug te zien in de beoordeling van de vlakheid. 

De toplaag is voldoende (25 cm in het midden van het veld en aan de rand 15 cm). Dit veld staat voor 

2019 in het renovatieschema op de nominatie om te worden gerenoveerd te worden. Belangrijk bij 
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de renovatie van het veld is niet alleen te kijken naar alleen het veld, maar ook de directe omgeving 

te verbeteren met betrekking tot inrichtingselementen, onkruiden, beplantingen et cetera. 

 

Er is veel straatgras aanwezig op het veld. Aan de randen van het veld is veel onkruid aanwezig. 

Achter de ballenvangers is veel wildgroei van beplanting aanwezig. Deze beplanting groeit door de 

netten van de ballenvangers heen.  

 

De ballenvangers aan de oostzijde van het natuurgrasveld zijn door de vereniging zelf geplaatst. Deze 

ballenvangers zijn niet tot in de grond aangebracht, maar bevestigd aan de bestaande 

terreinafscheiding. Gelet op de veiligheid en het aantasten van de terreinafscheiding wordt 

geadviseerd om deze constructie op korte termijn te vervangen voor een goed gefundeerde 

constructie conform de normen van NOC*NSF. 

 

CTO ’70 trainingsveld - natuurgras 

Ten tijden van de veldinspectie is de toplaag beoordeeld als voldoende (25 cm) waarvan de onderste 

5 cm drainzand. De grasbezetting van het veld bestaat grotendeels uit Engels raaigras (80%), ook 

constateren wij een behoorlijk percentage aan straatgras in de grasmat.  

 

Het trainingsveld is in de zomer van 2019 gerenoveerd waarbij de ballenvangers zijn vervangen en er 

nieuw hekwerk is geplaatst. Tevens is het trainingsveld voorzien van LED verlichting.  

 

Aan de noordzijde ligt direct aan het veld een kleine opslag voor materialen zoals bankjes en 

betonelementen. Diverse stukken rondom het veld zijn afgezet met bouwhekken. Het bijbehorende 

straatwerk is slecht onderhouden. Alles bij elkaar zorgt dit voor een negatief effect op de algemene 

beeldkwaliteit van het veld en het sportpark. 
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4.4.2. Handbal 
Handbal Sportpark De Hoop - handbal 

Het asfalt handbalveld is niet in gebruik. Dit is ook te zien aan de kwaliteit van het asfalt. Er zitten 

veel scheuren in het asfalt, op veel plekken groeit hier onkruid doorheen. Er is een indicatieve PAK-

test uitgevoerd aan de rand van het veld. Deze indicatieve test toonde geen teerhoudend asfalt aan. 

Om hier zeker van te zijn dient een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. 

4.4.3. Overige inrichting 
De beplanting verkeerd in een voldoende staat (B). Op enkele velden hangen takken door de 

ballenvangers heen en zorgt de beplanting voor extra schaduwwerking. In het onderhoud is het dan 

ook aan te raden om de beplanting op te kronen en uit te dunnen. 

De omgeving van de beplanting is een duidelijke biotoop van diverse fauna daarom is het belangrijk 

voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden een QuickScan uit te laten voeren door een ecoloog en de 

werkzaamheden daarop af te stemmen. 

De verhardingen op dit sportpark zijn van voldoende kwaliteit (B). Rondom de kantine zijn enkele 

verzakkingen aanwezig, deze worden veroorzaakt door het bevoorradingstransport van de kantine. 

De herstelwerkzaamheden dienen te worden opgenomen in het jaarlijks onderhoud. 
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5. Onderhoudsplanning/-kosten 

5.1. Uitgangspunten 
In de onderhoudsplanning en raming is uitgegaan van in ieder geval de volgende punten:  

- Er is onderscheid gemaakt in de verschillende typen velden, te noemen: 

• Natuurgras voetbalvelden 

• Kunstgras voetbalvelden (rubber infill) 

• Asfalt handbalvelden 

- Een regulier onderhoudspakket, met bijbehorende kosten is toegepast op de (standaard) 

hoeveelheid velden (in are) die voor desbetreffende pakket van toepassing waren. 

- In de kosten van regulier en groot onderhoud is geen rekening gehouden met bijkomende 

kosten als voorbereiding (onderzoek, contractvorming, aanbesteding) en directie/toezicht.  

- Alle kosten zijn prijspeil 2019, doch exclusief btw. 

 

5.2. Huidig onderhoud 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van het huidige onderhoud van de gemeente en 

verenigingen. Op basis van dit overzicht en de uitgevoerde inspecties valt het volgende op: 

- Er wordt veel onderhoud gepleegd aan de kunstgrasvelden. Wij adviseren om het meten van 

de dikte van de infill niet jaarlijks maar maandelijks uit te voeren, ter voorkoming van niet 

voldoende aanwezig zijn van infill en het niet goede verdelen van de infill over het veld. 

- Uit het onderhoudsoverzicht van de natuurgrasvelden kwam naar voren, dat de vereniging 

SvO het bemesten van de natuurgras velden verzorgd. De gemeente verzorgt de inkoop van 

de meststoffen. Wij adviseren op basis van het lage organische stof gehalte en het hoge pH-

gehalte in de toplaag van de natuurgras voetbalvelden, de bemesting door de gemeente te 

laten verzorgen. 

- Er is aangegeven dat er regelmatig weegbree planten in het veld zitten. Weegbree is een 

indicator van verdichting. Ons advies is om met een topbeluchter (Topair) het veld te 

behandelen, frequentie 1x in het najaar en 1x in het voorjaar. 

- De natuurgrasvelden worden één keer per jaar bewerkt met dressgrond/bezanden.  

Ons advies is om de kwaliteit van de dressgrond af te stemmen op de kwaliteit van de 

toplaag. Gebruik hiervoor gebiedseigen grond (gelijke granulaire samenstelling). 

- Drainage wordt niet doorgespoten. Tijdens de inspectie is geen ijzeroxide aangetroffen in de 

eindbuizen van de drainage. Indien de drainage goed functioneert is 1x/3 jaar voldoende.  

- Er is beregening aanwezig op de sportparken. Op het sportpark Ouderkerk wordt de 

beregening winter- en zomer klaar gemaakt door de Firma Molder. Hiervoor is door de 

vereniging een onderhoudscontract afgesloten (navragen bij vereniging?). Over sportpark De 

Hoop zijn geen gegevens bekend. Geadviseerd wordt het zomer- en winter klaarmaken van 

de beregening van beide sportparken onder te brengen bij een beregeningsspecialist. Ook 
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dient beleid te worden geformuleerd over de bediening van de beregening. Te weinig 

beregenen is een probleem, maar te veel beregenen is ook een probleem.  

- Het onderhoud aan de speelveldverlichting wordt ad hoc uitgevoerd, waardoor geen 

structurele onderhouds- en renovatiekosten zijn opgenomen in het huidige budget. Wij 

adviseren een onderhoudscontract af te sluiten met een verlichtingsspecialist voor het 

onderhoud en keuren van de installaties. 

 

Op basis van het huidige onderhoud en de inspectie is de onderhoudsraming en onderhoudsplanning 

voor deze MJOP opgesteld. 

5.3. Reguliere onderhoudsplanning 

In bijlage 6 is de onderhoudsplanning opgenomen. Deze planning geeft een algemeen beeld van de 

frequentie en tijdstip van het uitvoeren van werkzaamheden. Bovenaan de planning is weergegeven 

wat het algemeen gebruik van de velden is. Daaronder wordt per onderhoudsmaatregel het 

gebruikelijke tijdstip van uitvoering weergegeven.  

5.4. Reguliere onderhoudskosten 

Voor het bepalen van het reguliere onderhoud zijn er werkpakketten opgesteld met bijbehorende 

frequenties en kosten. Op basis van de kwaliteitsbeoordeling (visuele beoordeling, metingen en 

analyses) zijn de werkpakketten bijgesteld. Geraamde onderhoudskosten van de opgenomen 

maatregelen (werkzaamheden) kunnen afwijken op basis van lokale marktwerking.  Er kunnen 

jaarlijkse verschillen ontstaan op basis van weersomstandigheden of uitbraak van ziekten en plagen.  

De taakverdeling bij de werkzaamheden tussen gemeente en vereniging op sportpark Ouderkerk is 

opgesteld aan de hand van de aangeleverde onderhoudswerkzaamheden.  

Het volledig kostenoverzicht is bijgevoegd in bijlage 7. Onderstaand is een samenvatting 

weergegeven van de kosten per type veld. De totale jaarlijkse onderhoudskosten zijn geraamd op 

een bedrag van € 104.774,72 (excl. BTW) 

Type veld Jaarlijkse kosten Kosten per veld 

Natuurgras wedstrijdvelden € 44.226,40 € 14.742,13 

Natuurgras training-bijveld € 14.642,30 € 7.321,15 

Natuurgras Stergrazo veld € 11.638,30 € 11.638.30 

Kunstgrasvelden (rubber) € 23.522,20 € 7.840,73 

Asfalt Handbalvelden € 511,04 € 511,04 

Groenvoorzieningen € 4.734,48   

Installaties € 5.500,00   

Totaal (exclusief btw) € 104.744,72   
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Het huidige budget van de gemeente Ouderkerk specifiek voor het onderhoud van de sportvelden 

bedraagt € 62.000,-. Op het sportpark Ouderkerk wordt naast de werkzaamheden van de gemeente 

door de sportvereniging Ouderkerk voor € 24.004,82 aan zelfwerkzaamheid verricht. SVO ontvangt 

een gemeentelijke bijdrage voor de zelfwerkzaamheid van €20.326,- van de gemeente Ouder-Amstel. 

Op sportpark de Hoop worden geen werkzaamheden verricht door de sportvereniging. Bij de 

berekeningen is geen rekening gehouden de huurtarieven. 

De kwaliteit van de sportvelden is redelijk. De kunstgrasvelden zien er goed uit, doch dient aandacht 

besteed te worden aan het tijdig bijvullen van de infill. De natuurgrasvelden hebben op basis van de 

zanderige ondergrond een matige kwaliteit, dit komt omdat de termijn waarbinnen het jaarlijks 

groot-onderhoud te summier is. Wij zien dit met name bij het herstel van de speelschade, de 

vlakteligging en het micro reliëf van de velden. Wij adviseren de gemeente meer aandacht te 

besteden aan het groot-onderhoud van deze velden. Het groot-onderhoud en de renovatie van de 

velden dienen tijdig op basis van benodigde herstelperiode te worden uitgevoerd. En niet naar 

aanleiding van de beschikbaarheid op basis van de activiteiten van de verenigingen. Door meer 

aandacht te besteden aan het groot-onderhoud van de velden is een mogelijke verlenging van de 

renovatietermijn van de velden te realiseren.  

In de onderstaande tabel zijn de benodigde onderhoudskosten voor de sportvelden weergegeven: 

 Jaarlijkse kosten Extra budget 

Benodigd onderhoudsbudget € 104.744,72   

Gemeentelijke bijdrage 
zelfwerkzaamheid Ouderkerk 

€ -20.326,00   

Huidige budget gemeente € -62.000,00   

Extra Budget € 22.418,72   

Budget Greendeal   € 8.232,25 

Groenvoorzieningen   € 1.239,48 

Installaties   € 5.500,00 

Jaarlijkse inspectie velden   €  3.500,00 

Extra budget kwaliteitsverbetering   € 3.946,99 

Totaal (exclusief btw)   €  22.418,72 

 
Op basis van bovenstaande tabel kunnen wij concluderen dat een extra structureel budget                  

€ 22.418,72 (excl. Btw) nodig is om het onderhoud van de sportvelden naar behoren uit te voeren. 
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6. Renovatieplanning/-begroting 

6.1. Renovatieplanning 
Aan de hand van de kwaliteitsbeoordeling is een renovatieplanning met bijbehorende raming 

opgesteld voor een periode van 15 jaar. In de planning zijn reguliere renovaties op basis van 

afschrijvingstermijnen aangehouden. Vertrekpunt is het jaartal van aanleg of renovatie. Vervolgens is 

op basis van de kwaliteitsbeoordeling een indeling gemaakt tussen de termijnen: 

- 0 tot 2 jaar  Kort 

- 2 tot 5 jaar  Middellang 

- 5+ jaar  lang, de velden zijn verdeeld in verband met kostenspreiding.  

 

De renovatieplanning en kostenspecificatie zijn terug te vinden in bijlage 5. De volgende 

uitgangspunten zijn gehanteerd: 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

- Jaartallen van aanleg en/of renovatie op basis van gegevens van de gemeente. 

- Wanneer de vervanging van inrichtingselementen op korte termijn gepland staan ten 

opzichte van de vervanging van het veld zullen deze gelijktijdig worden uitgevoerd. 

- In de renovatieplanning is als uitgangspunt opgenomen dat kunstgrasvoetbalveld 1 (SvO) in 

2018 volledig is gerenoveerd (toplaag, sporttechnische laag en zandonderbouw). 

- In de renovatieplanning is als uitgangspunt opgenomen dat de sporttechnische laag en 

zandonderbouw van SvO kunstgrasvoetbalveld 4 en CTO kunstgrasvoetbalveld 1 uit 2009 

dateren. Mogelijk kunnen de aanleggegevens worden opgevraagd bij NOC*NSF. 

- De gemeente heeft aangegeven om in de zomer 2019 het kunstgrasvoetbalveld (veld 1) van 

CTO ‘70 te vervangen. Dit is meegenomen in de renovatieplanning.  

- De gemeente dient een beslissing te nemen inzake het gebruik van het asfalt handbalveld. 

De renovatiekosten voor dit veld zijn opgenomen in de renovatieplanning.  

6.2. Renovatiekosten 
Aan de renovatieplanning is een kostenindicatie gekoppeld, die in hetzelfde overzicht zijn 

weergegeven (bijlage 5). De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

- Het kosten betreffen enkel vervangingsinvesteringen en zijn inclusief technische 

voorbereidingskosten (5%), directievoering en toezicht (5%) en een post onvoorzien (10%). 

De kosten zijn conform het prijspeil 2019 (excl. BTW) en indien van toepassing inclusief 

levering voor de beschreven werkzaamheden; 

- Renovatiekosten zijn op basis van bijgestelde kengetallen van Newae. Deze zijn aangepast na 

het algemene beeld van de velden. Op het moment van renovatie van een veld dient 

specifiek onderzocht te worden welke werkzaamheden nodig zijn, afgestemd op het veld.  
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- De kosten zijn doorgerekend en middels een planning inzichtelijk gemaakt voor de komende 

15 jaar (2020 – 2033). Er is ook een doorkijk (gemiddelde) voor de komende 40 jaar gemaakt 

zodat de renovatiekosten met een afschrijvingstermijn boven de 15 jaar voor de 

jaargemiddelden worden meegeteld.  

6.2.1. Samenvatting renovatiekosten 
De renovatieplanning met kosten is weergegeven in bijlage 5. Hierin zijn per sportpark en onderdeel 

de renovatiekosten voor de komende 15 jaar terug te vinden. Hieronder volgt een overzicht van de 

renovatiekosten per jaar.  

 

Jaartal Renovatiekosten* 
totaal 

Renovatiekosten* 
S.V. Ouderkerk 

Renovatiekosten* 
CTO ‘70 

2019 €259.710 € 3.000 € 256.710 

2020 € 14.580 € 14.580 € 0 

2021 €19.880 € 0 € 19.880 

2022 € 0 € 0 € 0 

2023 € 17.700 € 17.700 € 0 

2024 € 0 €0 € 0 

2025 € 289.040 € 267.640 € 21.400 

2026 € 0 € 0 € 0 

2027 € 0 € 0 € 0 

2028 € 368.260 € 368.260 € 0 

2029 € 382.820 € 47.670 € 335.150 

2030 € 36.700 € 4.350 € 32.350 

2031 € 0 € 0 € 0 

2032 € 0 € 0 € 0 

2033 € 68.600 € 64.250 € 4.350 

Totaal € 1.457.290,00 € 787.450,00 € 669.840,00 

 

 *) De kosten zijn uitsluitend voor renovatie van de velden en sporttechnische inrichtingselementen.  

De renovatiekosten voor de beschoeiing, verhardingen, terreinafrastering en beplantingen op de 

sportaccommodaties zijn hier niet in meegenomen. De bedragen in deze tabel zijn exclusief btw. 

 

De totale renovatiekosten voor de komende 15 jaar bedragen € 1.457.290,- (excl. btw). Wij adviseren 

de gemeente jaarlijks de benodigde bedragen op te nemen in de gemeentelijke begroting. Door 

jaarlijkse inspecties uit te voeren in het voorjaar heeft de ambtelijke organisatie de mogelijkheid 

eventuele wijzigingen door te voeren in de voorjaarnota.  
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7. Aanbevelingen 

7.1. Aanbevelingen MJOP 
Onderstaand zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen welke voorvloeien uit de uitgevoerde 

kwaliteitsbeoordeling van de velden en de huidige onderhoudssituatie. 

a. De gemeente dient in het kader van de Green Deal haar beleid op het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen op sportvelden aan te passen en dit te vertalen in het beheerplan 

Sportvelden 2020. In dit beheerplan dienen de onderhoudsmaatregelen te worden 

beschreven, welke door het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen gewenst zijn 

om de kwaliteit van de sportvelden te kunnen borgen (zie par. 7.2.) 

b. Groot onderhoud en renovatie niet prioriteren in de tijd van beschikbaarheid van de velden. 

De werkzaamheden eerder in het seizoen inplannen om de beoogde kwaliteit van de 

werkzaamheden te kunnen waarborgen. Minimale herstelperiode is 12 weken, beginnende 

vanaf 1 mei. Gemeente en verenigingen dienen met elkaar te overleggen, hoe het 

bespelingsuren- of trainingsuren te kort binnen het sportpark dient te worden opgevangen. 

c. In het kader van de discussie over SBR-rubber en de verspreiding van Microplastic adviseren 

wij de gemeente om maatregelen te nemen om verspreiding van infill te voorkomen. Hierbij 

kan gedacht worden aan het aanbrengen van een boarding of slagplanken met een minimale 

hoogte van 0,30 m rondom het veld en het aanbrengen van rubberen flappen aan de 

poorten. Eventueel kunnen de kolken rondom het veld worden voorzien van vuilcollector, 

zodat het infill kan worden opgevangen. Daarnaast dient het plegen van onderhoud altijd 

veld opwaarts plaats te vinden en niet richting de buitenzijde van het veld. De kosten voor de 

beschreven maatregelen bedragen € 50.000 per veld (excl. btw), deze zijn niet opgenomen in 

het renovatieschema. 

d. Advies opstellen met betrekking tot het gebruik van beide asfalt handbalvelden. De 

functionaliteit van beide velden dient primair te worden beoordeeld, om vervolgens een 

keuze te kunnen maken hoe deze velden kunnen worden ingezet. Ook dient aanvullend 

onderzoek te worden verricht naar de mogelijke aanwezigheid van teerhoudend asfalt. 

Geraamde advieskosten € 15.000 (excl. btw). 

e. De beschoeiing van de watergang rond om sportpark Ouderkerk is van slechte kwaliteit. Wij 

adviseren een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de herstelmogelijkheden van deze 

beschoeiing en de hiermee gemoeide renovatiekosten. Geraamde advieskosten voor 

aanvullend onderzoek: € 25.000,- (excl. btw). Het onderzoek bevat landmeetkundige 

werkzaamheden, sonderingsonderzoek, milieukundig onderzoek en grondkerende 

berekeningen et cetera). 

f. Op basis van de conclusies uit paragraaf 5.4. adviseren wij de gemeente Ouder-Amstel een 

structureel budget van € 22.418,72 (excl. btw) ter beschikking stellen voor het onderhoud 

van de sportvelden.  
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g. Verder dienen in het kader van zelfwerkzaamheid van de vereniging afspraken te worden 

gemaakt hoe werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en welke kwaliteitsniveaus 

worden gehanteerd. Hiervoor dient richting de verenigingen een zelfwerkzaamheids-

convenant te worden opgesteld. Onderdeel van het convenant is de waardebepaling van de 

zelfwerkzaamheid, deze dient transparant te worden weergegeven ten opzichte van de 

sportverenigingen onderling. Dus de exploitatielast, de huur van de velden en de waarde van 

de zelfwerkzaamheid dienen in overeenstemming te zijn met elkaar. Geraamde advieskosten 

€ 15.000 (exclusief btw). 

h. Bij voetbalvereniging SVO wordt het aanbrengen van de bemesting verzorgd door de 

vereniging. Op basis van de onderzoeksgegevens adviseren wij de gemeente dit zelf uit te 

voeren om de bemestingsgiften op een juiste wijze, tijdstip en weersomstandigheden te 

laten plaatsvinden. 

i. In het kader van het beregenen van de natuurgras sportvelden dient een adviesnota te 

worden opgeteld, over de wijze waarop beregening plaatsvindt, de bediening, het 

onderhoud en het naleven van wet- en regelgeving. 

j. Advies: afsluiten van een onderhouds- en keuringscontract voor de speelveldverlichtings-

installaties op beide sportparken. 

k. Wij adviseren de ambtelijke organisatie de jaarlijks benodigde renovatiebedragen op te 

nemen in de gemeentelijk begroting. Door jaarlijks inspectie uit te voeren op de velden in het 

voorjaar kunnen eventueel mutaties worden doorgevoerd in het MJOP en verwerkt worden 

in de voorjaarnota van de gemeente. Geraamde advieskosten voor jaarlijkse inspecties van 

de sportvelden en de actualisatie van de onderhouds- en renovatiekosten bedragen  

€ 3.500 per jaar. 
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Bijlage 1: Onderzoeksgebied 

Sportpark Ouderkerk 

 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl  

  

Veld 1 - KG 
Veld 2 - NG 

Veld 3 - NG 

Veld 4 - KG 

Trainingshoek –  

Stergrazo 

Handbalveld – ASF 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Sportpark De Hoop 

 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl  
  

Veld 2 - NG 

Veld 1 - KG 

Handbal - ASF 

Trainingshoek - NG 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Bijlage 2: Onderzoeksmethode toelichting 
 
Visuele beoordeling 

De velden worden visueel beoordeeld op de genoemde punten in hoofdstuk 2. Hierbij wordt een 
oordeel geveld op basis van onderhoudsniveaus. Leidend hierin is de conditiecatalogus CROW 
openbare ruimte 2018. In een cultuurtechnische beoordeling wordt het bodemprofiel van een veld 
beoordeeld op: Laagdiktes, samenstelling en storende lagen. Deze worden getoetst aan de normen 
van NOC*NSF en bonden.  
 
Profielboring natuurgrasvelden 

Werkwijze edelmanboor 
Met een edelmanboor worden er op circa 4 plekken in het veld een profielboring gezet tot 1,00 
meter diep. Indien er opvallende dingen worden geconstateerd, worden er 2 boringen extra gezet.  
 
Werkwijze gutsboor t.b.v. profielopbouw 
Met de gutsboor worden 3 (1,00m diep) boringen gezet: één in de middencirkel, één in het 
doelgebied, één in een ander gedeelte van het veld. In combinatie met eventuele monstername 
worden er gericht nog enkele steken gedaan om grote verschillen in de bovenbouw te constateren.   
 
Dikte infill kunstgrasvelden 

De dikte van de infill wordt gemeten met de “infill meter” en dit wordt getoetst aan de normen voor 
aanleg van een kunstgrasveld. Als de dikte niet voldoende is kunnen de vezels splijten, op basis 
hiervan wordt een beoordeling gegeven.  
 
Monstername  

Voor wat betreft natuurgrasvelden wordt middels een “steekpot” meermalig gestoken op 
verschillende plekken op het veld om een algemeen beeld van het hele veld te krijgen. Per veld of 
baanblok wordt één monsterzak gevuld en ter analyse aangeboden aan het laboratorium van 
Eurofins in Wageningen. 
 
Uitwerking kwaliteitsbeoordeling  

De visuele beoordeling en boringen worden per veld ingevuld in een Excel-sheet dat op de dag van 
inventarisatie bij de hand is. Hier worden de letters (onderhoudsniveaus) ingevuld op basis van de 
beoordeling per aspect ingevuld, waarna er automatisch een kleur aan de cel wordt toegevoegd. De 
beoordeling van alle velden komt in één Excel document en dit wordt digitaal opgeslagen in de 
projectmap.  
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Bijlage 3: Onderhoudswerkzaamheden 

Sportvereniging Ouderkerk te Ouderkerk 

ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 

Betreft dagelijks, periodiek en jaarlijks onderhoud. Voor alle uit te voeren maatregelen geldt 

uitvoering in overleg met directie 

Onderhoud kunstgrasvelden door de vereniging 

- Borstelen         1 keer per week 

- Verwijderen organisch materiaal     1 keer per week 

- Aanvullen rubber    (pleksgewijs)  incidenteel 

Veld 1: Kunstgras: Evolution XQ V Plus zand/rubber    opp: 8.000 m² 

- Decompacteren infill kunstgrassportveld  tot 15 mm   2 beurten per jaar 

- Onkruidvrij maken kunstgrassportveld      2 beurten per jaar 

(Chemische onkruidbestrijding is toegestaan)  

- Herstellen Naden en belijning 

- Dieptereinigen infill kunstgrassportveld. tot 15 mm  1 beurt per jaar 

- Bijvullen Infill: rubber, SBR-granulaat 

- Inspecteren, Inclusief poolhoogtemeting    1 beurt per jaar 

Veld 4:  Kunstgras: Evolution 60 Plus zand/rubber     opp: 7.450 m² 

- Decompacteren infill kunstgrassportveld  tot 15 mm   2 beurten per jaar 

- Onkruidvrij maken kunstgrassportveld      2 beurten per jaar 

(Chemische onkruidbestrijding is toegestaan)  

- Herstellen Naden en belijning 

- Dieptereinigen infill kunstgrassportveld  tot 15 mm  1 beurt per jaar 

- Bijvullen Infill: rubber, SBR-granulaat 

- Inspecteren, Inclusief poolhoogtemeting    1 beurt per jaar 

 

* Let op! Toplaag kunstgrasveld en betegeling is al vervangen. Ook is er een slagplank aangebracht 

onderaan het hekwerk. 
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ONDERHOUD NATUURGRASVELD 

Betreft periodiek/ groot onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door S.V. Ouderkerk. 

Voor alle uit te voeren maatregelen geldt uitvoering in overleg met directie.  

 

Onderstaand het lijstje met werkzaamheden die SvO. zelf uitvoert. Onderhoud wordt 2 keer per 

week uitgevoerd, op maandag en vrijdag. Daarnaast wordt aangegeven dat periodiek onderhoud 

(voorjaar en najaar) wordt afgestemd met de gemeente de onderhoudscontractant.  

Bemesting wordt 5 keer per jaar door de vereniging zelf verwerkt. Meststoffen worden geleverd door 

aannemer.  

Als extra aandachtspunt wordt aangegeven dat er geregeld weegbree planten in het veld zitten. De 

vereniging verwijderd deze geregeld handmatig, een erg intensieve handeling. Eens per jaar wordt de 

onderhoudscontractant ingeschakeld om deze plant te beschreiden.  

Onderhoud Natuurgrasvelden door de vereniging 

- Maaien van de grasvelden       2 keer per week 

- Herstellen speelschade       2 keer per week 

- Strooien van meststoffen      4 beurten per jaar 

- Snoeien bladruimen bosschage      2 keer per week 

Veld 2 en 3: Natuurgrasvelden       opp: 14.500 m² 

- Wiedeggen sportveld.       2 beurten per jaar 

- Onkruidbestrijding grassportveld      1 beurt per jaar 

(Chemische onkruidbestrijding is toegestaan)  

- Verticuteren sportveld.    tot 10 mm   1 beurt per jaar 

- Beluchten sportveld. (80 gaten per m² 50-60 mm diep)   1 beurt per jaar  

- Recyclingdressen sportveld       om het jaar 

- Dressen/bezanden sportveld. (Gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dresgrond volgens de Standaard 

- Plaatselijk herstel grasmat. Betreft herstellen doelgebieden   1 beurt per jaar 

Zaaien met zaadmengsel sv 7 recover (1}kg/100 m2) 

- Doorzaaien sportveld. dubbel doorzaaien sportveld   1 beurt per jaar 

Zaaien met zaadmengsel sv 7 recover (1}kg/100 m2) 

- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dreszand M3c volgens normen NOC*NSF 

- Doorspuiten drains van horizontale drainage.    1 beurt per jaar 

Trainingsveld: Natuurgrasvelden      opp: 5.500 m² 

- Wiedeggen sportveld.       1 beurt per jaar 

- Verticuteren sportveld.    tot 10 mm   1 beurt per jaar 

- Beluchten sportveld. (80 gaten per m² 50-60 mm diep)   1 beurt per jaar  

- Recyclingdressen sportveld       1 beurt per jaar 
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- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dresgrond volgens de Standaard 

- Doorzaaien trainingsveld. dubbel doorzaaien sportveld   1 beurt per jaar 

Zaaien met zaadmengsel sv 8 recover (1}kg/100 m2) 

- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dresszand M3c volgens normen NOC*NSF 

- Doorspuiten drains van horizontale drainage.    1 beurt per jaar 

Trainingsveld entree: Natuurgrasvelden     opp: 2.230 m² 

- Wiedeggen sportveld.       1 beurt per jaar 

- Verticuteren sportveld.    tot 10 mm   1 beurt per jaar 

- Beluchten sportveld. (80 gaten per m² 50-60 mm diep)   1 beurt per jaar  

- Recyclingdressen sportveld       1 beurt per jaar 

- Doorzaaien trainingsveld. dubbel doorzaaien sportveld   1 beurt per jaar 

Zaaien met zaadmengsel sv 8 recover (1}kg/100 m2) 

- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dresszand M3c volgens normen NOC*NSF 

 

Sportpark de Hoop te Duivendrecht 

ONDERHOUD KUNSTGRASVELD 

Betreft dagelijks, periodiek en jaarlijks onderhoud. Voor alle uit te voeren maatregelen geldt 

uitvoering in overleg met directie. 

Veld1: Kunstgras: Evolution 60 Plus rubber     opp: 7.600 m² 

- Decompacteren infill kunstgrassportveld  tot 15 mm   2 beurten per jaar 

- Onkruidvrij maken kunstgrassportveld      2 beurten per jaar 

(Chemische onkruidbestrijding is toegestaan)  

- Herstellen Naden en belijning 

- Dieptereinigen infill kunstgrassportveld  tot 15 mm  1 beurt per jaar 

- Bijvullen Infill: rubber, SBR-granulaat 

- Inspecteren, Inclusief poolhoogtemeting    1 beurt per jaar 

ONDERHOUD NATUURGRASVELD 

Betreft dagelijks, periodiek en jaarlijks onderhoud. Voor alle uit te voeren maatregelen geldt 

uitvoering in overleg met directie. 

Veld 2:  Natuurgrasveld        opp: 7.450 m² 

- Maaien sportveld.       45 beurten per jaar 

- Plaatselijk herstel grasmat. Betreft herstellen doelgebieden   1 beurt per jaar 

Zaaien met zaadmengsel sv 7 recover (1}kg/100 m2) 
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- Onkruidbestrijding grassportveld     1 beurt per jaar 

(Chemische onkruidbestrijding is toegestaan) 

- Slepen sportveld.       2 beurten per jaar 

- Wiedeggen sportveld.       2 beurten per jaar 

- Verticuteren sportveld. Tot 10 mm      1 beurt per jaar 

- Beluchten sportveld. (80 gaten per m² 50-60 mm diep)   1 beurt per jaar  

- Recyclingdressen sportveld       1 beurt per jaar 

- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dressgrond volgens de Standaard 

- Doorzaaien sportveld. dubbel doorzaaien sportveld   1 beurt per jaar 

Zaaien met zaadmengsel sv 7 recover (1}kg/100 m2) 

- Bemesten sportveld.       4 beurten/groeiszn 

- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dresszand M3c volgens normen NOC*NSF 

- Doorspuiten drains van horizontale drainage.    1 beurt per jaar 

Trainingsveld: Natuurgrasveld        opp: 3.575 m² 

- Maaien sportveld.       45 beurten per jaar 

- Slepen sportveld.       2 beurten per jaar 

- Wiedeggen sportveld.       2 beurten per jaar 

- Verticuteren sportveld. Tot 10 mm      1 beurt per jaar 

- Beluchten sportveld. (80 gaten per m² 50-60 mm diep)   1 beurt per jaar  

- Recyclingdressen sportveld       1 beurt per jaar 

- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dressgrond volgens de Standaard 

- Doorzaaien sportveld. dubbel doorzaaien sportveld   1 beurt per jaar 

Zaaien met zaadmengsel sv 7 recover (1}kg/100 m2) 

- Dressen/bezanden sportveld. (gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2)  1 beurt per jaar  

Dresszand M3c volgens normen NOC*NSF 
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Bijlage 4: Kwaliteitsbeoordeling per veld 
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Bijlage 5: Renovatieplanning met raming 
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Bijlage 6: Onderhoudsplanning 
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Bijlage 7: Onderhoudskosten 
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Bijlage 8: Resultaten laboratoriumonderzoek 

 




