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Middels een omni kunstgrasveld  

in samenwerking met :

• Hockey Club Dokkum

• Korfbal vereniging de Granaet

• Dockinga College





A.  Inleiding

Bij het oprichten van een Hockeyclub in Dokkum heeft men niet 

kunnen voorzien dat het animo voor deze sport zo groot is in Dokkum 

en omstreken. Waar de hockeysport eerst nog gebruik maakt van 

de kunstgrasvelden van Be Quick, zoekt men nu naar mogelijkheden 

voor een goed kunstgrasveld dat geschikt is voor veldhockey. Na 

vele inventarisaties en gesprekken met betrokken partijen ziet men 

grote voordelen in het realiseren van een omni kunstgrasveld voor 

meerdere sporten en verenigingen. In dit document zal uiteen gezet 

worden waarom dit plan een hoge haalbaarheidsgraad heeft 

en genoeg draagvlak creëert voor het optimaal benutten van een 

dergelijk kunstgrasveld.
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C. Betrokken partijen

Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken. Deze worden verder 

toegelicht.

- Korfbalvereniging de Granaet, Later genoemd als partij 1. 

Korfbalvereniging de Granaet is een verenging die is opgericht in 

1972 en een huidig ledenaantal heeft van ongeveer 200 leden. 

Tegenwoordig maakt de korfbalvereniging gebruik van het vroegere 

vijfde veld van Be Quick. Onlangs heeft de korfbalvereniging 

in samenwerking met de gemeente en Optisport de beschikking 

gekregen over een accommodatie aan de achterzijde van sporthal het 

Tolhuispark en mogen zij gebruik maken van de kleedkamers welke 

van buitenaf bereikt kunnen worden of van binnenuit. De Granaet 

betaalt huur per maand voor het gebruik van de verenigingsruimte 

en kleedaccommodatie per uur voor gebruik van de zaal en per jaar 

voor het grasveld. Buitenverlichting is eigendom van de vereniging en 

de kosten voor elektriciteit zijn voor eigen rekening.

- Hockey Club Dokkum. Later genoemd als partij 2. De nieuwe 

hockeyclub in Dokkum is dit jaar opgericht en kent al een successtart 

met 65 leden met potentie tot 100 leden voor de zomer. Deze nieuwe 

vereniging kent nog geen eigen accommodatie of wedstrijdveld. Ech-

ter is het van essentieel belang dat er een kunstgrasveld wordt gere-

aliseerd wat geschikt is voor (wedstrijd)hockey. Op deze manier kan 

het voortbestaan van deze jonge vereniging gegarandeerd worden. 

- Dockinga College. Later genoemd als partij 3. De 

scholengemeenschap Dockinga College is een begrip in Noard-East 

Fryslan en bestaat alleen in Dokkum al uit 4 locaties met een totaal 

leerlingenaantal van ca. 1600. Nadat er diverse verhuizingen hebben 

plaats gevonden kan worden gesteld dat het scholenkoepel niet over 

een buitenlocatie voor sport beschikt. Wel is er bij de bouw van het 

’Omnium’ een basketbal kooi gerealiseerd welke meer geschikt is voor 

vrijetijd sport dan voor het geven lichamelijk onderwijs. Daarnaast 

moet worden vastgesteld dat deze kooi in vervallen staat is en moet 

worden geruimd of tegen forse betaling gerestaureerd. Alle 3 andere 

dependances van het Dockinga College beschikken niet of nauwelijks 

over buiten faciliteiten voor sport dan wel lichamelijke opvoeding.

- Stichting sportpoort “De Oude Meer”. Later genoemd als de 

stichting. Deze stichting wordt opgezet voor de exploitatie en tevens 

beheer van de accommodatie. Het zal een onafhankelijk bestuur 

krijgen met afgevaardigden van beide verenigingen.

Het bestuur van de stichting zal nauw contact houden met:

- Dockinga College

- Gemeente Noardeast-Fryslan

- Investeerders/sponsoren

Er zal een statuut opgesteld worden met betrekking tot de 

verantwoording die de stichting dient af te leggen naar zowel partij 1 

en partij 2 als ook de boven genoemde drie belanghebbenden.
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D.  Haalbaarheidsonderzoek

Bij het realiseren van het omni kunstgrasveld is een uitgebreid 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn 

verschillende facetten belicht en uitgewerkt. Variabelen die in dit 

onderzoek zijn meegenomen zijn zoal: Draagvlak, ruchtbaarheid, 

animo, omgeving en milieu, toepasbaarheid, regio functie en 

maatschappelijke waarde. Elke van deze genoemde facetten zijn 

getoetst. Hiervan zijn de resultaten bij elkaar gevoegd en hieronder 

verder toegelicht.

- Draagvlak. Er is gekeken naar het draagvlak dat aanwezig moet 

zijn voor de haalbaarheid van een omni kunstgrasveld. Het draagvlak 

bestaat uit zowel het verenigingsdeel en onderwijsdeel als het 

vrijetijdsdeel. Draagvlak van partij 1 en 2 zit in het uitvoeren van de 

desbetreffende sport op een zand ingestrooid kunstgrasveld. Beide 

partijen hebben baat bij een onderhoudsarme, duurzame en relatief 

goedkope oplossing voor het maximaal benutten van de aanwezige 

ruimte op het huidige korfbalveld. Partij 3 beschikt niet over een 

buitenlocatie voor sport wat haar remt in het uitvoeren van goed en 

gepast lichamelijk onderwijs. Alle drie partijen zijn het er over eens 

dat een toekomstig omni kunstgrasveld de doelen van hen alle drie 

dient op een verantwoorde en duurzame manier. Daarnaast is een 

dergelijk kunstgrasveld een geschikte locatie voor buurt en/of school 

initiatieven in de vorm van toernooien of andere sportwensen.

- Ruchtbaarheid. Door het combineren van verenigingen met onderwijs 

en vrijetijdsbesteding creëert men genoeg ruchtbaarheid tot een 

succesvolle sport locatie. Door de hockeyclub gebruik te laten maken 

van dit kunstgrasveld, krijgt het veld direct een regiofunctie aangezien 

er geen hockey verenigingen zijn ten noorden van Drachten en 

Leeuwarden. Deze ruchtbaarheid is aantrekkelijk voor investeerders 

en sponsoren maar ook voor Dokkum zal een zand ingestrooid 

kunstgrasveld de stad op de kaart zetten. Denk aan; nieuwe sport 

evenementen, nieuwe sportverenigingen, andere competities, multi-

inzetbaar kunstgrasveld.

- Animo. Wanneer meerdere sporten gecombineerd worden op één 

veld ontstaat een grotere verscheidenheid in publiek en per definitie 

een breder publiek. Ook doordat het veld voor meerdere sporten 

en sportdoeleinden kan worden gebruikt, creëert dat meer animo. 

Daarnaast is er een grote vraag naar een hockeyclub in Dokkum, wat 

indirect een club wordt met een regio functie. Door het kunstgrasveld 

goed aan te leggen en met alle wensen rekening te houden, zal er 

veel vraag naar zijn.

- Omgeving en milieu. In het ontwerp is rekening gehouden met de 

huidige tekeningen voor het vernieuwde Tolhuispark. Op de locatie 

van het huidige natuurveld wordt een zand ingestrooid kunstgrasveld 

aangelegd. Dit zal het huidige Tolhuispark project niet rigoureus 

verstoren. Doordat in de tekeningen bomenwallen, afwatering, sloten 

en groenstroken in tact zijn gebleven, blijft de nodige compensatie 
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voor een kunstgrasveld minimaal. Ook in de keuze van de kwaliteit en 

het materiaal van de grasmat is rekening gehouden met duurzaamheid 

en de laatste eco-vriendelijke technieken. De betrokken partijen kiezen 

voor een grasmat met maximale levensduur die met milieuvriendelijk 

materiaal is afgewerkt. Dit veld zal daarnaast optimaal en intensief 

benut worden door meerdere partijen om zo een duurzame en 

toekomstgerichte oplossing te vormen voor mens en milieu in gemeente 

Noard-East Fryslan.

- Toepasbaarheid. De toepasbaarheid van een zand ingestrooid 

kunstgrasveld is erg groot. Alle niet-contact sporten kunnen van dit 

veld gebruik maken. Op de grasmat kunnen meerdere belijningen 

worden aangebracht, zodat er optimaal gebruik van kan worden 

gemaakt. Gedurende de ochtend en begin middag zal partij 3 de 

beschikking hebben over het kunstgrasveld, waarna partij 1 en 2 

in de namiddag en avond haar sporten erop uit kan oefenen. Ook 

kunnen, in samenspraak met de beherende stichting, lagere scholen of 

andere verenigingen gebruik maken van het kunstgrasveld wanneer 

deze vacant is. Het intensieve gebruik van een dergelijk veld zal 

een positieve uitwerking hebben op zowel het financieren als het 

onderhoud van een kunstgrasveld.

- Regio functie. De dichtstbijzijnde hockey verenigingen zijn 

Leeuwarden en Drachten. Doorgaans wordt in Dokkum en omgeving 

niet gekozen voor hockey omdat de afstand te groot is en men de 

sport hockey niet kent. Door Dokkum te voorzien van een hockey 

vereniging, krijgt het Tolhuispark direct een regio functie. Daarnaast 

hangt het succes van de partij 2 mede af van het veld dat beschikbaar 

wordt gesteld. Wanneer het Tolhuispark wordt uitgebreid met een 

zand ingestrooid kunstgrasveld zal Dokkum zich onderscheiden van 

de nabije omgeving. Het aantrekken van vele nieuwe leden naar de 

hockeyclub zal zich niet alleen op Dokkum richten maar zeker ook op 

de omgeving. De omgeving met haar sportverenigingen kan op haar 

beurt geïnteresseerd zijn in het af en toe gebruik maken van een zand 

ingestrooid kunstgrasveld die het Tolhuispark te bieden heeft.

- Maatschappelijke waarde. Het uitbreiden van sportverenigingen 

is van groot maatschappelijk belang. Al zijn de partijen zich wel 

bewust dat de verschuiving van leden tussen sportverenigingen 

groter is, dan het aantrekken van nieuwe sporters. Hierdoor kunnen 

andere verenigingen haar ledenaantal zien krimpen, waardoor zij 

het financieel moeilijk kunnen krijgen. De betrokken partijen hebben 

gekozen voor een samenwerking, zodat een ieder hierbij gebaat is. 

Er worden geen leden gestolen en er wordt aan een harmonieuze 

verstandshouding gewerkt tussen verenigingen in plaats van de afgunst 

die er soms kan ontstaan. Door partij 3 bij dit plan te betrekken wordt 

er een brug geslagen tussen onderwijs, sport en recreatie. Hierdoor 

ontstaat er een initiatief dat breed gedragen kan worden door de 

maatschappij.
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E. Locatie

Het Tolhuispark is een goede locatie om sport te centraliseren. De 

ontsluiting met de rondweg en de centrale as is reeds aanwezig en 

kan worden benut. Het realiseren van extra parkeergelegenheid ten 

noorden van het Tolhuispark, zorgt voor spreiding in het verkeer dat 

bestemd is voor verschillende sporten in het park. 

Het huidige Tolhuispark leent zich uitstekend voor een gecentraliseerde 

sportfaciliteit die door meerdere verenigingen en bedrijven benut kan 

worden. De realisatie van een zand ingestrooid kunstgrasveld staat, 

de al aanwezige plannen van het vernieuwde Tolhuispark, niet in de 

weg en is louter een aanvulling daarop.

De beoogde locatie van het omni-kunstgrasveld is het huidige grasveld 

van partij 1. Alle berekeningen en schetsen die zijn gemaakt, houden 

rekening met de afmeting van het huidige grasveld. Op deze manier 

wordt er direct gebruik gemaakt van de aanwezige mogelijkheden 

zonder dat er veel aanpassingen hoeven te worden gedaan. 

In de reeds aanwezige plannen van de herinrichting Tolhuispark vanuit 

de gemeente, wordt er goed gekeken naar de ontsluiting en parkeer 

gelegenheid. In dit plan is daar rekening mee gehouden en zal de 

nieuwe parkeergelegenheid aan de noordzijde(Parklaan) van het 

Tolhuispark gerealiseerd kunnen worden. Dit zorgt voor een perfecte 

ingang en ontsluiting voor zowel partij 1 als partij 2. Daarnaast zal 

deze nieuw te realiseren ingang van het veld gebruikt worden door 

partij 3, zodat scholieren en leraren gemakkelijk en snel het veld 

kunnen betreden vanaf de Parklaan.
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F. Waarom een kunstgrasveld

Noodzaak en wenselijkheid

De vraag naar kunstgras kan zijn ingegeven door een zekere 

noodzaak of meer een gevolg zijn van de ambitie tot groei en 

kwaliteitsverbetering. Om voor kunstgras in aanmerking te komen dient 

sprake te zijn van een bepaalde urgentie. Deze kan onder andere het 

gevolg zijn van een structureel tekort aan velden (voor wedstrijden 

en/of training). Voor het bepalen van een capaciteitstekort worden 

de normen van landelijke sportbond gehanteerd. Daarnaast kan deze 

urgentie ook voortvloeien door het ontstaan van nieuwe verenigingen.

Verder zal duidelijk moeten zijn dat de landelijke sportbond een 

uitgesproken voorkeur heeft voor sporten op kunstgras. Per sport 

verschilt de norm en dus de noodzaak voor een kunstgrasveld. Hier 

kan het volgende over worden gezegd:

Voetbal: Natuurgras heeft bij veel voetballers en verenigingen de 

voorkeur. Kunstgras wordt door de KNVB wel toegestaan, maar is 

niet de norm. 

Hockey: Hockey wordt bijna alleen nog op kunstgras gespeeld en 

wordt door de KNHB aanbevolen. Kunstgras is voor deze sport de 

norm. 

Tennis: Tennis wordt op diverse ondergronden gespeeld, te weten 

natuurgras, kunstgras, hard court, gravel etc. Voor de tennissport 

(KNLTB) is kunstgras hierdoor niet de norm.

Korfbal: Steeds meer verenigingen besluiten op kunstgras te gaan 

spelen. In de hoogste klassen van deze sport is deze trend heel sterk 

aanwezig. De KNKV juicht deze ontwikkeling toe. Kunstgras wordt in 

deze klassen als norm gezien. 

Zoals hierboven aangegeven, is het bij zowel partij 1 als partij 2 

de norm om sport te bedrijven op een kunstgrasveld. Voor alle drie 

partijen geldt dat een kunstgrasveld vele voordelen heeft ten opzichte 

van een natuurveld. In deze uiteenzetting wordt het volgende in 

ogenschouw genomen:

1. Bespeelbaarheid 
De bespelingcapaciteit van kunstgras is in theorie 24 uur per dag, 7 

dagen per week. In de praktijk komt dit neer op 5 uur per dag (tot 

wel 10 met een scholengemeenschap) op doordeweekse dagen en 

10 uur per weekend. Een gebruik van 1500 uur per jaar behoort 

hierdoor tot de mogelijkheden. Voor natuurgras ligt de maximale 

capaciteit op 600 uur. Weersinvloeden zijn veel minder van belang 

bij kunstgras. Kunstgras biedt verder de mogelijkheid om wedstrijd en 

trainingstijden beter af te stemmen op de leeftijdscategorieën binnen 

de vereniging en zodoende tot een optimaler gebruik. 
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2. Multifunctioneler gebruik 
Een kunstgrasveld biedt mogelijkheden voor een groot aantal andere 

partijen (onderwijs, jeugd en jongerenwerk, andere sportverenigingen, 

buurtverenigingen en bedrijven). Een kunstgras sportveld krijgt 

hierdoor een groter bredere maatschappelijke functie en een hoger 

rendement. 

3. Ruimere openstelling sportparken 
Een kunstgrasveld staat een veelzijdig gebruik toe. Door een 

verruiming van de openstelling van een park met een kunstgrasveld 

wordt de waarde voor de stad of wijk vergroot. 

4. Ruimtebeslag 
Een kunstgrasveld kan als wedstrijdveld en ook als trainingsveld 

fungeren. Daar waar een trainingsveld en een wedstrijdveld vervangen 

worden door 1 kunstgrasveld ontstaat er een besparing van ongeveer 

8000m2 (oppervlakte van een voetbalveld). Deze vrijkomende ruimte 

kan voor diverse andere doelen (van de vereniging, gemeente of 

derden) worden ingezet. In het voorgestelde geval van een omni 

veld geldt een vergelijkbare besparing, indien de korfbal het huidige 

grasveld als hoedanig blijft gebruiken, zal er een 8000m2 extra 

ruimte nodig zijn voor de realisatie van een hockeyveld, waar in het 

voorgestelde plan beide verenigingen goed uit de voeten kunnen op 

één gezamenlijk veld.

5. Onderhoudskosten 
Kunstgrasvelden zijn duurder in aanleg en in beperkte mate goedkoper 

in het onderhoud dan natuurgras. Verder zijn de kosten voor groot 

onderhoud voor kunstgras hoger dan voor natuurgras. Wanneer deze 

kosten tegenover het gebruik en levensduur worden gesteld, zijn de 

kosten per uur sporten lager dan die van een natuurgrasveld.

6. Stabielere kwaliteit 
Kunstgrasvelden hebben bij het juiste onderhoud een constante 

kwaliteit. Bespelingsintensiteit en weersomstandigheden zijn minder 

van invloed bij een kunstgrasveld dan bij een natuurveld. Afgelasting 

is alleen noodzakelijk bij extreme weersomstandigheden. 

7. Ontstaan van een andere type vereniging 
Kunstgras biedt groeimogelijkheden voor de vereniging. Tevens 

kunnen hierdoor ambities om de kwaliteit van de sport/vereniging te 

verbeteren, worden waargemaakt. Dit geldt voor zowel partij 1 als 

partij 2.
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G. Type kunstgrasvelden

Er bestaan vele varianten van kunstgrasvelden over de hele wereld. 

Voor de sport hockey komen er drie varianten in aanmerking. 

 a:  Zand ingestrooid kunstgrasveld

 b: Semi-waterveld

 c: Waterveld

Hieronder wordt verder toegelicht wat de voor- en nadelen zijn van 

elk type kunstgrasveld. Daarnaast worden de wensen voor het type 

kunstgrasveld van alle drie partijen naast elkaar gelegd. Met behulp 

van deze onderbouwing kan een weloverwogen besluit worden 

genomen in de keuze voor het juiste type kunstgrasveld.

a: Zand ingestrooid kunstgrasveld. 

Dit is het basis model voor een goed kunstgrasveld. Deze mat bestaat 

uit een vezelhoogte van ca. 25 mm, samengesteld uit Monofilament 

(niet gefibrilleerd) of Polypropyleen (gefibrilleerd) of Polyetheen 

(LSR). De dichtheid van deze mat is ca. 16 steken per cm2. Er wordt 

als vulling zand gebruikt, ca. 10 kg zand per m2. Dit zand zorgt 

ervoor dat de vezel rechtop blijft staan en niet wordt plat gedrukt. 

Het zandveld heeft dezelfde onderbouw als een semi-waterveld. Dit 

veld is gemakkelijk in onderhoud en reparatie en heeft een verwachte 

levensduur van 13-15 jaar voor de grasmat en ca. 25 jaar voor de 

ondergrond.

Geraamde kosten voor dit veld:

Aanleg kunstgrasveld:  € 283.000 

    (incl. veldinrichting/verlichting afrastering)

Onderhoud per jaar:  €     4.400

Levensduur:   15 jaar (toplaag) 
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b: Semi-waterveld.

Dit is een kunstgrasveld dat betere eigenschappen kent dan een zand 

ingestrooid kunstgrasveld. Het semi-waterveld kan worden aangelegd 

met dezelfde onderbouw als een zand ingestrooid kunstgrasveld. De 

mat bestaat uit een vezelhoogte van ca.16-20mm, samengesteld 

uit Monofilament (niet gefibrilleerd) of Polypropyleen (gefibrilleerd) 

of Polyetheen (LSR). Er is een grote variatie in de dichtheid van de 

vezels, gemiddeld genomen komt deze mat met ca. 32 steken per 

cm2. Ook dit veld wordt net als zandkunstgrasveld ingestrooid met 

zand, maar wel aanzienlijk minder: ca. 5 kg per m2. Bij dit veld 

wordt beregening toegevoegd wat uitkomt op ca. 6-7 m3 water 

(1mm per m2). Dit veld kent dus dezelfde onderlaag, echter wordt 

er vaak een shock absorberende laag toegevoegd. Het zand dient 

voor het gewicht van de mat en dat de vezel rechtop blijft staan. 

Doordat het veld nat wordt bespeeld zullen er minder vaak pijnlijke 

valpartijen ontstaan. Het onderhoud is moeilijker en vaak prijziger en 

de verwachte levensduur is iets korter dan dat van een zandveld 12-

13 jaar voor de grasmat en ca. 25 jaar voor de ondergrond.

Geraamde kosten voor dit veld:

Aanleg kunstgrasveld:  € 350.000 

    (incl. veldinrichting/verlichting afrastering)

Onderhoud per jaar:  € 5.500

Levensduur:   12-13 jaar (toplaag) 

c- Waterveld. 

Het waterveld is de meest uitgebreide en complexe van alle 

kunstgrasvelden. De vezelhoogte is nog korter dan die van het 

semi-waterveld namelijk ca. 12mm en bestaat uit Monofilament 

(niet gefibrilleerd) of Polypropyleen (gefibrilleerd). De polyethyleen 

variant kan niet worden gebruikt in het waterveld. Dit veld is uitermate 

geschikt voor sporten met hoge balsnelheden en verfijnde techniek. 

De dichtheid van dit veld is ca. 64 steken per cm2 en het waterveld 

kent geen zandvulling. Door de vezel zo kort mogelijk te houden 

in combinatie met een hoge dichtheid valt de vezel niet om en blijft 

deze recht op staan. Wel is er voor dit veld een grote hoeveelheid 

beregening nodig: Ca. 10-13m3 (2,5 mm per m2). Het waterveld 

kent een complexere structuur in de onderbouw van het veld en de 

reparaties zijn moeilijk. Ook dient er worden nagedacht over de 

bespeelbaarheid van zowel de semi-waterveld als het volledige 

waterveld aangezien er bij vorst geen gebruik van deze type velden 

kan worden gemaakt. De verwachte levensduur is 10-11 jaar en ca. 

30 jaar voor de ondergrond.

Geraamde kosten voor dit veld:

Aanleg kunstgrasveld:  € 375.000 - 450.000 

    afh. van onderbouw 

    (incl.veldinrichting/verlichting afrastering)

Onderhoud per jaar:  € 7.500

Levensduur:    10-11 jaar (toplaag)
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Conclusie

Conclusie en keuze van het type kunstgrasveld is voor alle 3 partijen 

een zand ingestrooid kunstgrasveld. 

De kosten van dit veld zijn lager en daarnaast is de levensduur het 

langst. Het zandveld voldoet aan de minimale eisen van de drie 

partijen. Aan de vereisten die vanuit de korfbalbond van partij 

1 gesteld zijn, voldoet dit zandveld. Ook voor de hockeybond 

van partij 2 volstaat het zandveld. Partij 3 ziet het liefst een multi 

inzetbaar kunstgrasveld waar veel sporten op uitgeoefend kunnen 

worden. Dit zou zowel een zandveld als een semi-waterveld kunnen 

zijn. Daarnaast is de bespeelbaarheid van belang, aangezien op een 

zand ingestrooid het hele jaar door kan worden gesport, ongeacht 

regen of lichte vorst. Als laatste is het zand ingestrooide kunstgrasveld 

een goed fundament voor een eventuele luchthal. Bij de andere type 

velden is het aanbrengen van een sportvloer over de grasmat duurder 

en complexer dan bij een zandveld. 

Bij de keuze voor een zand ingestrooid kunstgrasveld wordt een 

optimaal en maximaal gebruik gegenereerd voor alle betrokken 

partijen zodat afschrijvings- en onderhoudskosten tot het minimale 

worden beperkt. 

a: Zand ingestrooid kunstgrasveld.

b: Semi-waterveld.

c- Waterveld. 
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H. Ligging en oriëntatie  

Bij het ontwerp van het kunstgrasveld hebben de betrokken partijen met 

verschillende scenario’s, vereisten en richtlijnen rekening gehouden. 

Bij het  realiseren van een kunstgrasveld zijn ligging, oriëntatie en 

bereikbaarheid van essentieel belang voor een succesvol gebruik van 

het veld. 

Allereerst dient men rekening te houden met de zonnestand, de ideale 

oriëntatie voor een kunstgrasveld is NNW-ZZO. Die zonnestand is 

van invloed op de sporters zelf maar ook op het eventuele publiek. 

Ook kan schaduw op het veld voor verstoring zorgen voor spelers en 

publiek. Het kunstgrasveld wordt ook sneller aangetast wanneer er 

grote schaduwplekken op het veld aanwezig zijn. (denk aan algen, 

bladeren en/of mos.) Het huidige grasveld ligt N-Z en leent zich dus 

qua oriëntatie ideaal voor een kunstgrasveld.

Het huidige grasveld is groter en ruimer dan het nieuw te realiseren 

kunstgrasveld, vandaar dat de ligging van het kunstgrasveld binnen 

de randen van het huidige grasveld past. Hierdoor wordt de omgeving 

minimaal verstoord. Wel dient er nagedacht te worden over de ligging 

van het kunstgrasveld binnen de huidige boomgrenzen. Hierbij wordt 

er gekozen voor een verschuiving in de meest zuidoostelijke hoek. Zo 

ontstaat er aan de westzijde ruimte voor een eventuele tribune, extra 

kleedkamers of bergingsmogelijkheden. Aan de noordzijde is er op 

deze manier ruimte voor een clubhuis en eventuele kleedkamers of 

bergingsmogelijkheden.

De bereikbaarheid wordt vergroot doordat er aan de parklaan/

noordzijde van het tolhuispark een nieuwe ingang kan worden 

gerealiseerd. Dit zorgt voor een goede doorstroom van verkeer 

en recreanten. Deze ingang is voor partij 3 ook een belangrijke 

voorwaarde, doordat de afstand tussen de school en het sportterrein 

minimaal wordt gehouden.

De huidige sloten en greppels hebben een ideale ligging voor de 

drainage en afwatering van het nieuw te realiseren kunstgrasveld. 

Wanneer deze te dicht bij het veld liggen kan dit voor verzakkingen 

zorgen. Bij een te grote afstand zal de afwatering niet voldoende zijn 

en kunnen er verscheidene obstructies ontstaan onder de grond maar 

ook in de afwatering van het oppervlaktewater bovengronds. 

De belangrijkste richtlijn voor de oriëntatie en ligging is de minimale 

verstoring van het huidige Tolhuispark maar ook de minimale 

aanpassing die nodig zal zijn voor het vernieuwde Tolhuispark. Met 

de aanleg van dit omni kunstgrasveld is rekening gehouden met zowel 

het oude als het nieuwe park.
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I. Fase 1 realisatie kunstgrasveld

De aanleg van een kunstgrasveld is een uniek proces dat zich in vele 

opzichten onderscheidt van een aanleg van een natuurveld. Er zijn 

verscheidene factoren waar meer of juist minder rekening mee moet 

worden gehouden. 

Alle voorkeuren en overwegingen van de drie partijen zijn in 

ogenschouw genomen bij de realisatie van het kunstgrasveld. Bij 

het ontwerp van het kunstgrasveld en de bijbehorende inrichting is 

uitgegaan van een maximaal aantal velden en lijnen. Dit komt later 

aan bod. 

Zoals eerder aangegeven is door de betrokken partijen gekozen voor 

de realisatie van het kunstgrasveld op de zuidoost kant van het huidige 

sportveld. Op deze manier blijft er voldoende ruimte over aan de 

noord en west kant van het veld voor het realiseren van een eventuele 

accommodatie en/of kleedkamers met bergingsmogelijkheden. Er 

is gekeken naar de vereisten vanuit beide sportbonden zodat deze 

direct kunnen worden toegepast in de aanleg van het kunstgrasveld. 

Aan de noord- en zuid zijde van het hockeyveld is een uitloopstrook 

van vier meter en aan de zijkanten bedraagt deze uitloop twee meter. 

Vervolgens zal afrastering en veldafscheiding aangelegd worden 

tussen het kunstgrasveld en het natuurveld(stippellijn). Dit zorgt voor 

voldoende ruimte voor sponsoring en boarding. 

Op de onderstaande tekening is een situatie schets zichtbaar van het 

kunstgrasveld. Het veld is aan de zuidwest kant geplaatst, echter is de 

voorkeur van de betrokken partijen de zuidoost kant.
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Andere vereisten vanuit beide sportbonden zijn het minimale kruisen 

van ‘conflictlijnen’. Dit houdt in dat beide kleuren lijnen elkaar zo 

weinig mogelijk kruisen. Bij het ontwerp van de belijning zal dispen-

satie moeten worden aangevraagd voor een goedkeuring van het 

veld. Doorgaans wordt met een standaard belijning als hieronder 

het certificaat direct afgegeven door zowel de korfbal- als de hock-

eybond.

Voor een zand ingestrooid kunstgrasveld is de aanleg relatief een-

voudig en bestaat de opbouw uit minder lagen dan het semi- of wa-

terveld. Desalniettemin zullen de  grootste werkzaamheden bestaan 

uit de voorbereiding en het aanleggen van een ideale ondergrond 

alvorens de kunstmat zelf wordt geplaatst. Hiervoor zal direct een 

goede aanrijding voor het bouwverkeer nodig zijn, welke het beste 

gebruik kan maken van de ingang aan de noordzijde vanaf de ro-

tonde aan de Parklaan.

De aanleg van het veld inclusief de verlichting en inrichting kan in 

acht weken gerealiseerd worden. In zowel de speelkalender van de 

korfbalbond als die van de hockeybond zijn er twee momenten waa-

rop deze aanleg voor minimale overlast zorgt. De winterstop, waarin 

beide verenigingen hun activiteiten naar de zaal verplaatsen of in de 

zomerstop waarin het seizoen van beide verenigingen stopt.
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J. Fase 2 ontwerp en realisatie accommodatie

Na fase 1 kunnen alle drie partijen reeds gebruik maken van het 

veld. Dit zorgt direct voor een goede bespeelbaarheid en feedback 

naar de leverancier en aannemer voor eventuele aanpassingen daar 

waar nodig. Het veld leent zich direct voor alle recreatieve activiteiten 

waardoor de verenigingen voor minimale kosten staan, maar ook de 

verstoring in training en voorbereiding blijft op deze manier zo klein 

mogelijk.

Door de ligging van het zand ingestrooide kunstgrasveld ontstaat 

er de mogelijkheid voor de realisatie van een accommodatie die 

geschikt is voor multifunctioneel gebruik. Om dit plan goed in kaart te 

brengen, is door de betrokken partijen een samenwerking aangegaan 

met Adema Architecten. Voorkeur voor alle partijen gaat uit naar een 

duurzaam en energie neutraal gebouw met een lange levensduur. 

Nadat fase 1 is afgerond kan fase 2 worden opgestart. Dit zal het 

beoefenen van sport op het veld niet hinderen en beide competities en 

trainingen kunnen doorgang vinden tijdens de realisatie van fase 2.

In de tekening hieronder is de accommodatie aan de noordzijde van 

het veld gepositioneerd. Dit is de meest geschikte locatie doordat 

de terraszijde zich aan de warme kant bevindt. Daarnaast zorgt de 

accommodatie voor een luwte over het veld waardoor het voor zowel 

de sporter als de toeschouwer aangenamer voelt. Door de nieuwe 

ingang van het sportterrein vanaf de Parklaan kan de recreant direct 

de accommodatie bereiken, alvorens het veld wordt betreden. 

Dit komt de veiligheid ten goede doordat er zicht is op wie het 

recreatiecomplex betreedt. 

Door de accommodatie zo in te delen dat deze geschikt is voor 

multifunctioneel gebruik, wordt leegstand beperkt en jaarlijkse 

afschrijving verlaagd. Verschillende recreantenclubs kunnen gebruik 

maken van het gebouw. Door de speculatie over een evenementen 

terrein aan de westzijde van het sportveld, is door de partijen al 

nagedacht over het ondersteunende belang van de accommodatie. 

Het clubgebouw kan fungeren als foyer voor artiesten of medewerkers 

en kleedkamers kunnen worden benut als artiestenkleedkamers. Door 

kleine aanpassingen aan te brengen in het comfort voor de artiest, 

valt dit snel te realiseren. Ook zal naast de kleedkamervleugels ruimte 

zijn voor een permanente berging met grote deuren voor eventuele 

permanente opslag voor het evenemententerrein. Op deze manier 

worden krachten gebundeld en kosten gespaard.
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Ook bij een volledige herinrichting van het huidige azc terrein 

voor tennis en voetbal, zal deze nieuw te realiseren accommodatie 

geen obstructie vormen voor de uitvoering en realisatie van de 

herinrichtingsplannen van het Tolhuispark.

Voor partij 1 en 2 staat duurzaamheid bovenaan. Bij de aanleg van de 

accommodatie wordt hiermee rekening gehouden. Door middel van 

zonnepanelen en eventueel kleine windturbines aan de ene kant en 

ledverlichting, bewegingssensoren, goede isolatie en hoogwaardige 

materialen aan de andere kant, wordt geprobeerd de accommodatie 

energieneutraal te houden. 

De kleedkamervleugel aan de noordzijde van het veld leent zich 

ideaal voor gebruik van partij 3. Deze is goed bereikbaar voor 

de leerlingen vanaf de Parklaan en vanaf het veld is hier ook 

voldoende toezicht op. De vier kleedkamers in deze vleugel geven 

genoeg mogelijkheden voor omkleden voor de leerlingen. Door 

vier kleedkamers te gebruiken bestaat er ook de mogelijkheid om 

de opvolgende groepen wisselende kleedkamers toe te kennen, dit 

verminderd de kans op diefstal of schade aan andermans spullen.

Eventueel Evenementen terrein
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Artist impression van het nieuw te realiseren veld en accommodatie: Met het ontwerp van deze accommodatie is rekening gehouden met 

de omgeving. Er is bewust gekozen voor een parkachtige uitstraling 

en vriendelijke maar duurzame materialen. Het gebouw voorziet alle 

drie partijen volledig in haar behoefte en creëert een goede basis 

voor de toekomst. 

Het oprichten van een stichting die het complex beheert en exploiteert 

zorgt voor een breed draagvlak bij investeerders. Zowel partij 1 als 

2 is zich ervan bewust dat een dergelijke accommodatie alleen te 

realiseren valt met een goed businessplan wat op voldoende steun uit 

het bedrijfsleven in en rond Dokkum kan rekenen. Mede door deze 

simpele maar duurzame bouw wordt gehoor gegeven aan de eisen 

van investeerders.

Bij het akkoord verklaren voor fase 1 is het dan ook van essentieel 

belang dat alle partijen overeenkomen dat fase 2 doorgang kan 

vinden. Dit met het oog op de stichting die verantwoordelijk is 

voor sponsoren, investeerders en donateurs die zich aan dit plan 

verbonden hebben. De betrokken partijen zien graag dat zo spoedig 

mogelijk de intentie wordt uitgesproken dat fase 1 door de gemeente 

gefinancierd zal worden. Zo kunnen partij 1 en partij 2 starten met de 

voorbereidingen van fase 2 nog voordat fase 1 van start is gegaan. 

Dit zorgt ervoor dat fase 2 mogelijk sneller gerealiseerd zou kunnen 

worden en het complex dus eerder volledig operationeel is.
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K.  Fase 3 trainingsmogelijkheden 
in de winter

Wanneer fase 2 is afgerond is in alle noden voorzien van alle drie 

partijen. Fase 3 zou het complex compleet maken, door ook in de 

winterperioden te kunnen voorzien in trainingsfaciliteiten. Partij 1 en 

partij 2 voorzien een tekort aan beschikbare zaaluren met de komst 

van partij 2 die ook in de winter zaalcompetitie speelt. De huidige 

bezetting van de zalen biedt niet veel ruimte meer en deze is veelal 

versnippert over dagen en zalen. Partij 1 loopt hier al langer tegen 

aan met haar trainingsplannen. De voorgestelde fase 3 zorgt voor 

een verruiming van een (dreigend) tekort aan indoor sport faciliteiten, 

met name gedurende de winter perioden waarin de druk juist het 

hoogst is.

Het belang van een sportlocatie waar in de winter sport kan worden 

uitgeoefend is groot. Naast de sporthallen in Dokkum is er geen andere 

mogelijkheid voor indoor “overwinteren”. Doordat veel buitensporten 

zich naar binnen verplaatsen tijdens de wintermaanden kan er een 

overbelasting ontstaan van de huidige sportaccommodaties. Wanneer 

hockey zich bij de gegadigden voegt voor het overwinteren indoor, 

kan dit voor problemen zorgen. 

Een luchthal is een demontabele opgeblazen tent die in november 

wordt opgezet en in maart weer wordt afgebroken. Deze sporthal die 

dan ontstaat, is voorzien van alle techniek; denk aan airco-installatie, 

belichting, deuren/sluizen plus dat er een sportvloer wordt aange-

bracht over het nieuwe kunstgrasveld.

Zowel partij 1 als partij 2 is van mening dat het realiseren van een 

zogeheten luchthal voor veel voordelen kan zorgen. Het voorstel is 

om de luchthal ook volledig door de stichting te laten exploiteren. 

Hiermee wordt het complex door één partij beheert en geëxploiteerd, 

welke een directe binding heeft met de hoofdgebruikers. Daarmee 

hebben zij hetzelfde doel, namelijk het optimaal faciliteren van de 

sport zonder winst oogmerk.

Het grootste voordeel is dat het veld het gehele jaar benut kan worden. 

Door de sportvloer die wordt aangebracht over het kunstgrasveld, 

ontstaat er een ondergrond die voor vele sporten geschikt is. Partij 

1 en partij 2 kunnen hiervan gebruik maken voor eigen trainingen 

en daarnaast kan er in deze hal ook competitie worden gespeeld. 

De ondergrond zou ook geschikt zijn voor tennis, voetbal of andere 

balsporten die in de wintermaanden indoor trainen.
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Er kan voor verschillende maten gekozen worden voor een luchthal. 

Een luchthal over het volledige kunstgrasveld zou betekenen dat er 

ongeveer 4 zaaloppervlakken bij komen. Het voorstel is om te starten 

met een luchthal die de helft van het kunstgrasveld overkapt. De indoor 

capaciteit wordt daarmee aanzienlijk vergroot en de aanschafkosten 

worden verlaagd.

Door fase 3 reeds vanaf de start mee te nemen kan er bij fase 

2(realisatie van de accommodatie) rekening worden gehouden met 

een eventuele aansluiting van de luchthal aan het complex. Hierdoor 

blijft de accommodatie ook in de winter betrokken bij het veld of in 

dat geval de sporthal. Op deze manier ontstaat er een volwaardige 

indoor sport faciliteit.

Polyned is een van de vooraanstaande bedrijven als het gaat om de 

luchthal techniek en materiaal. Dit bedrijf is gevestigd te Steenwijk en 

is door de drie partijen al benaderd voor een offerte. Deze offerte is 

toegevoegd aan het einde van dit document. Wel moet hierbij gezegd 

worden dat het in deze offerte gaat om een volledige luchthal over 

het gehele veld, wat in eerste instantie niet noodzakelijk lijkt. Het 

overdekken van het halve veld volstaat voor alle betrokkenen en biedt 

ruimte voor het faciliteren van meer sporten naast partij 1 en partij 2. 
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L. Omgeving en milieu

In het gehele project staat omgeving en milieu centraal. Zo heeft er 

overleg plaatsgevonden tussen alle partijen die nauw verbonden zijn 

met het Tolhuispark en ook met de herinrichting hiervan. 

Dit plan is samen met Adema architecten uitgewerkt tot een project 

waar het in stand houden van de omgeving centraal staat. Het huidige 

veld wordt hergebruikt zodat overlast en schade tot een minimum 

beperkt blijft. De nieuwe accommodatie heeft een parkachtige 

sfeer waardoor het vriendelijk oogt en perfect in een bosomgeving 

past. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van alle 

toegangswegen, faciliteiten, boomgrenzen en groenstroken die reeds 

aanwezig zijn.

Het gebruik van een duurzame kunstgrasmat en verfijnde 

bouwmaterialen levert vrijwel geen schade aan het milieu.

Door te kiezen voor een klimaat neutraal complex houden de drie 

partijen rekening met de toekomst en de CO2 footprint. 

Het faciliteren en huisvesten van meerdere partijen op één locatie 

zorgt voor minder leegstand. Ook creëert het een centrale sportlocatie 

voor intensief gebruik van alle mogelijke uitbaters, zodat het nieuwe 

Tolhuispark qua mens en natuur in balans blijft met alle sportfaciliteiten.

De partijen hebben gekozen voor een strategie om het Tolhuispark 

zoveel mogelijk in tact te houden. Met zo weinig mogelijk 

aanpassingen het meest geschikte kunstgrasveld inclusief complex te 

realiseren. Hierdoor past dit gehele project in de omgeving en zijn 

de partijen zich er van bewust dat eventuele schade aan zowel de 

omgeving als milieu gecompenseerd gaan worden met een duurzame 

oplossing. 
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M. Kunstgrasleveranciers

Er bevinden zich veel leveranciers in Nederland als het gaat om 

kunstgras. Maar nadat de eisen die door de betrokken bonden in 

ogenschouw worden genomen, blijven er nog maar een aantal over. 

Fieldturf Benelux te Oss is een groot bedrijf dat gespecialiseerd is 

in kunstgras voor sportactiviteiten. Zij hebben al veel hockeyvelden 

aangelegd en de materialen die zij gebruiken zijn van een degelijke 

kwaliteit.

Topgrass is een kunstgras bedrijf dat kleiner is als Fieldturf en levert 

voornamelijk diensten. De kunstgrasmat die wordt gebruikt komt 

regelmatig bij Fieldturf vandaan.

Antea Group is een landscaping bedrijf dat zich ook bezighoudt met 

het aanleggen van kunstgrasvelden. Zij doen dit in samenwerking met 

andere partijen.

C.S.C sports is gespecialiseerd in het aanleggen van kunstgrasvelden 

en doen dit veelal samen met hun leverancier Greenfields.

Greenfields is net als Fieldturf een gerenommeerd bedrijf als het gaat om 

het leveren van een goede kunstgrasmat. De combinatie Greenfields/

CSC sports is gangbaar en zij hebben vele kunstgrasvelden in 

Nederland en buitenland aangelegd.

Bij het selecteren van een juiste aannemer en projectmanager voor 

het aanleggen van het kunstgrasveld in het Tolhuispark zijn er door 

de partijen een aantal eisen gesteld. Hierbij moet gedacht worden 

aan kwaliteit van het veld, bespeelbaarheid door korfbal én hockey, 

duurzaamheid, onderhoud en kosten.

De beste kwaliteit kunstgrasmat voor een zand ingestrooid 

kunstgrasveld is in handen van Greenfields. Zij hebben de ideale 

vezel gevonden qua dichtheid, hoogte en sterkte voor een goed 

bespeelbaar veld.

Deze kunstgrasmat is een nieuw product van Greenfields en is 

onlangs door CSC sports bij meerdere korfbal/hockey verenigingen 

aangelegd. Het product wordt omarmd en positief ontvangen door 

beide bonden.

De vezel en mat is gekozen door Greenfields met het oog op 

duurzaamheid. Zo is de levensduur langer dan vergelijkbare matten 

en slijtage is minder. Daarnaast is het een sterke maar zachtere vezel 

waardoor valpartijen minder pijnlijk zijn, wat natuurlijk van belang is 

bij alle drie de partijen.

Het onderhoudsprogramma van CSC-Greenfields is professioneel 

en kwalitatief beter dan die van concurrenten. Een veel voorkomend 

probleem is het instrooien van te veel zand waardoor het hele veld in 

een zandbak lijkt te veranderen. Door het onderhoud bij de leverancier 

te houden wordt de kwaliteit van het veld altijd gewaarborgd.

De kosten voor de aanleg zijn vergelijkbaar met die van de andere 

partijen maar vanuit beide bonden wordt er voorkeur uitgesproken 

voor de CSC-Greenfield combinatie omdat deze tot dusver het 

beste werk levert met weinig tot geen kritiek van de desbetreffende 

verenigingen.



26 Sportpoort “De Oude Meer” 

N. Onderbouwing met behulp van 
soortgelijke projecten 

Door de realisatie van dit project te toetsen aan de hand van 

soortgelijke projecten ontstaat er meer begrip voor de haalbaarheid. 

De betrokken partijen hebben contact gelegd met andere verenigingen 

om zo kennis te delen.

In Winsum is er onlangs een zand ingestrooid kunstgrasveld aangelegd 

voor hockey en korfbal. Men is erg te spreken over deze oplossing 

omdat anders beide verenigingen voor onmogelijke kosten zouden 

komen te staan met relatief kleine ledenaantallen. Wel zijn er fouten 

gemaakt bij de aanleg van het kunstgrasveld en wordt het door de 

clubs zelf niet goed onderhouden. Punten van aandacht zijn:

- boarding moet laag zijn, anders schiet de hockeybal er onder door

- kunstgras laat nog wel eens los op het dekseltje van het gat voor de 

hockeypaal

- te veel zand ingestrooid.

Deze punten zijn door partij 1 en 2 meegenomen in de overweging 

voor keuze van de projectaannemer/leverancier, onderhoud en 

inrichting.

Ook in Heerenveen is kort geleden een omni kunstgrasveld 

gerealiseerd. De hockeyclub Quick Stick en Korfbalvereniging 

Heerenveen hebben de handen in een geslagen voor een gezamenlijk 

veld. Beide verenigingen beschikken daarnaast over eigen velden 

waardoor dit combinatieveld een perfecte aanvulling is. Door 

deze capaciteitsvergroting beschikken beide verenigingen over 

de mogelijkheid om extra leden te laten trainen of te schuiven met 

trainingstijden. Beide clubs zijn zeer content met deze oplossing. Dit 

veld voldoet aan alle eisen van beide sportbonden, maar wordt in de 

regel minder in competitieverband gebruikt.

Als laatste hebben de betrokken partijen de vergelijking met Goes 

gelegd. HC Goes beschikt over een omni kunstgrasveld tezamen met 

Togo korfbal vereniging. Voor de hockeyclub betekent dit veld een 

aanvulling op de andere 2 volledige hockeyvelden waardoor er meer 

capaciteit ontstaat voor evt groei of verplaatsing van trainingsgroepen. 

Korfbalvereniging Togo maakt in zijn geheel gebruik van dit omni 

veld en dat bevalt hen goed. De samenwerking loopt volgens de 

vastgestelde afspraken erg soepel en over en weer wordt er duidelijk 

gecommuniceerd. Het veld voldoet aan de gestelde eisen van beide 

sportbonden en zij zijn tot nu toe geen valkuilen tegen gekomen.
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O. Kosten en opbrengsten

Om de kosten en opbrengsten zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen 

stellen de betrokken partijen de volgende kaders op.

Allereerst worden alle kosten gefaseerd, dit wil zeggen dat de 

betrokken partijen per fase de kosten en opbrengsten onderscheiden 

zodat er een duidelijk beeld ontstaat voor een ieder die betrokken is 

bij dit project.

Daarnaast zullen de kosten worden toegeschreven aan de partijen 

of instanties die voor dat deel van het project garant kunnen en ook 

willen staan.

Ook vindt er een categorisatie plaats op basis van prioriteit. Waarmee 

de betrokken partijen aan willen tonen wat absolute noodzaak is en 

welke plannen voor de lange termijn kunnen zijn.

Als laatste hebben de betrokken partijen een globale inschatting 

gemaakt op basis van afschrijving, veldhuur en inkomsten van derden 

om zo de haalbaarheid van dit project te tonen.

In de bijlagen van dit document zijn offertes en kostenramingen 

toegevoegd van de leveranciers voor de verschillende fases.

Te beginnen met de specificatie van fase 1. Deze fase kenmerkt zich 

door het aan te leggen van een zand ingestrooide kunstgrasveld.

Standaard beraming zand ingestrooid 

kunstgrasveld ex. BTW:    € 283.000

Drainagesysteem     € 6.000 

Onderbouw – zand     € 50.000 

Sporttechnische laag - lava/rubber   € 52.000 

Kunstgrasmat      € 80.000  

Speelveldafrastering 

(ballenvangers, leunhekwerk, slagplanken)   € 28.000

Veldinrichtingen (dug-outs, doelen, hoekvlaggen) € 9.000

Veldverlichting      € 43.000 

Diversen (keuringen, verharding uitloop, etc.)  € 15.000

Onderhoud per jaar:    € 4.400

Levensduur:     15 jaar (toplaag)

Kosten toplaag renovatie:   € 50.000
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Bij maximaal jaarlijks gebruik door de 3 partijen samen zorgt dat voor 

de volgende afschrijving op jaar basis: € 13.320,- over 25 jaar. Dit 

lijkt een acceptabel bedrag voor een gemeente als investering in sport 

faciliteiten voor 1600 leerlingen en twee sport verenigingen (<7 euro 

per jaar per hoofd). Nog buiten beschouwing latende de opbrengsten 

van verhuur aan derden. Het jaarlijkse onderhoud zou gedekt 

kunnen worden uit de huuropbrengst aan de scholengemeenschap 

en verenigingen. KV de granaet betaald nu +-800 euro/jaar, dat is 

ongeveer 4 euro per jaar per lid. Dit doortrekkende naar de hockey 

vereniging resulteert in nog eens 400 euro. Om de exploitatie voor 

onderhoud rond te maken zou dat nog eens 2 euro per jaar zijn per 

leerling van het Dockinga College. 

De gemeenten in Nederland hebben de verplichting om sport te 

faciliteren, met de oprichting van de vereniging van partij 2 en het 

ontbreken van geschikte faciliteiten voor het beoefenen van deze 

sport ligt er een duidelijk taak bij de gemeente om zorg te dragen 

voor een sportveld dat geschikt is voor hockey. Daaruit voortvloeiend 

heeft ook elke vereniging zijn onderkomen nodig om als vereniging 

te kunnen acteren. Voor fase 1 en 2 ligt dus een grote (faciliterende 

en financiële) verantwoordelijkheid bij de gemeente voor de realisatie 

van zowel het veld als accommodatie.

De betrokken partijen gaan in dit project uit van de volgende 

kostenverdeling. 

Fase 1, wat de realisatie van het kunstgrasveld betreft inclusief het 

onderhoud is voor rekening van de gemeente Noardeast-Fryslan.

Fase 1 heeft de hoogste prioriteit omdat alle betrokken partijen er baat 

bij hebben om zo snel mogelijk van dit veld gebruik te kunnen maken. 

Voor partij 2 is het zelfs noodzaak aangezien de hockeyclub alleen 

bestaansrecht heeft als er een technisch hockeyveld gerealiseerd 

wordt.

Partij 1 en partij 2 willen middels de op te richten stichting de gemeente 

wel te hulp schieten door het realisatietraject te verzorgen, zodat de 

gemeente enkel financiële middelen beschikbaar hoeft te stellen en 

goedkeuring te verstrekken op bepaalde momenten in het proces.

Aangekomen bij fase 2, iets minder urgent, maar zeker net zo 

belangrijk voor partij 2, de eigen accommodatie. Hiervoor zouden 

partij 1 en partij 2 graag de regie nemen middels de stichting en 

verwachten daarvoor van de gemeente ook een substantiële financiële 

ondersteuning daar deze de zorgplicht heeft voor het faciliteren van 

de sport, en accommodatie is daar een onderdeel van. Het restant 

van de begroting zal de stichting proberen te financieren met behulp 

van sponsoren, investeerders en geldschieters vanuit de regio. Het 

lijkt beide verenigingen billijk dat de gemeente ten minste 50 procent 

van de begroting voor haar rekening neemt.
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Uitgaande van de getoonde tekeningen, gestandaardiseerde vierkante 

meters en met degelijke doch simpele bouw.

Kostenraming realisatie accommodatie ex. BTW: € 345.000

Aankoop grond (eeuwig durende erfpacht)  € 0

Bouwkosten kleedruimte 80m2   € 96.000

Bouwkosten kantine 80m2    € 88.000

Bouwkosten bergingen 40m2    € 30.000

Bouwkosten overkapping poort   € 22.000

Bouwkosten installatie/sanitair   € 25.000

Terrein       € 10.000

Advieskosten      € 17.000

Afwerking      € 38.000

Diverse       € 13.000

Bijkomende kosten     € 6.000

De urgentie van fase 2 is in zekere zin hoog doordat de betrokken 

partijen dit veld graag zien als een locatie onder eigen beheer. 

Door het snel te realiseren van een eigen accommodatie kan er met 

een betere visie de toekomst van zowel partij 1 als partij 2 worden 

bepaald, biedt het meer ruimte voor het verenigingsgevoel en kunnen 

huren worden bespaard. Zij willen door middel van een stichting de 

volledige exploitatie in beheer en onderhoud van de gebouwen op 

zich te nemen. 

De volgende constructie is daarbij leidend:

- Bij het accorderen van fase 1 zal een vergunning voor de realisatie 

van fase 2 door de gemeente Noardeast-Fryslan worden afgegeven.

- Hierbij verklaart de gemeente dat er aan de noordzijde van het veld, 

op gemeentegrond, een accommodatie gebouwd mag worden met 

eeuwig durende erfpacht voor de stichting.

- Het gebouw en de exploitatie zijn in eigendom van de stichting.

- De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur waarin 

in van beide verenigingen ten minste één afgevaardigde vanuit 

het verenigingsbestuur zitting neemt. Het bestuur zal volgens een 

nader te bepalen statuut verantwoording afleggen aan gemeente 

en investeerders en hen meenemen/consulteren in belangrijke 

beslissingen.

- De investeerders creëren samen met de gemeente financieel draagvlak 

voor de stichting om de accommodatie te realiseren. De investeerders 

worden daarvoor op nader in te vullen manieren gecompenseerd. 

- De stichting heeft het eerste recht op het gebruik van het kunstgrasveld. 

De stichting, in samenspraak met gemeente Noardeast-Fryslan, kan 

derde partijen toestemming geven voor het gebruik van het veld en/

of accommodatie voor een vastgelegde vergoeding.

- De stichting is volledig verantwoordelijk voor de exploitatie en het 

beheer van de accommodatie maar ook van het hele terrein exclusief 

het onderhoud van het kunstgrasveld.

- Een gezamenlijke sponsorcommissie van beide sportverenigingen valt 

eveneens onder de stichting om te aantrekkingskracht en synergie te 
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vergroten en elkaar niet te beconcurreren. De baten van deze sponsor 

inkomsten zullen volgens een statutair vastgestelde verdeelsleutel 

worden verdeeld.

- De lasten van de stichting zullen eveneens volgens een statutair vast-

gestelde verdeelsleutel worden verdeeld over beide verenigingen.

-De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen andere dan hoogst 

noodzakelijke reserves in kas houden, een en ander vast te leggen in 

de statuten.

Als laatste wordt fase 3 toegevoegd aan dit project. Fase 3 kenmerkt 

zich door het aan te brengen van een luchthal over het nieuwe 

kunstgrasveld.

In de afgegeven offerte is uitgegaan van een volledige blaashal 

inclusief sportvloer voor het hele kunstgrasveld. Dit is een scenario 

dat wellicht niet wenselijk is voor alle partijen maar dient ter indicatie 

van de mogelijkheden op dit gebied.

De wens voor een luchthal wordt door alle partijen omarmd, doordat 

deze het mogelijk maakt de sportlocatie het gehele jaar door volledig 

te benutten. Daarnaast zijn de verenigingen niet meer afhankelijk van 

derden voor zaalhuur of mogelijkheden/wijzigingen in trainingstijden 

en trainingsduur. Door het eigen beheer kan er rekening worden 

gehouden met eigen functionaliteit, maar biedt dit ook nieuwe kansen 

voor een dergelijk verdienmodel van de stichting wiens resultaat 

geheel ten goede komt aan beide partijen.

 

De noodzaak van fase 3 is laag. De wens voor een sportfaciliteit 

van dit kaliber is echter groot voor partij 1 en partij 2, partij 1 

ondervindt reeds grote moeite om voldoende trainingsuren af te 

kunnen nemen. Wanneer hier nog een nieuwe partij bij zou komen 

ontstaat waarschijnlijk een acuut probleem. Beide partijen willen 

dit voor zijn en geen concurrenten van elkaar worden in het winter 

seizoen. Dit zou de relatie enkel kunnen schaden. Naast ruimte voor 

beide partijen biedt dit ook kansen voor bijvoorbeeld indoor tennis, 

kaatsen en voetbaltraining. Sporten waar momenteel eigenlijk geen 

structurele capaciteit voor is in het winterseizoen in Dokkum.  

Kostenraming voor een volledige luchthal 

inclusief sportvloer    € 602.000 Excl. BTW

- Luchthal 90*59*14 (L*B*H in meters) € 380.000

- Sportvloer optie 1    € 246.000

- Sportvloer optie 2    € 225.000

De betrokken partijen hebben samen met de stichting onderzocht of 

een luchthal, die de helft van het kunstveld overkapt, ook toereikend 

is. Voor alsnog zal een halve luchthal afdoende zijn voor gezamenlijk 

gebruik door partij 1 en partij 2. 

Het gebruik van een hele of een halve luchthal heeft een groot effect 

op de aanschafprijs. Daarnaast kan de stichting verder onderzoeken 

welke sportverenigingen gebruik gaan maken van deze sportlocatie. 

Met deze informatie kan een keuze gemaakt worden in de grootte 

van de luchthal. 
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Om de kosten in kaart te brengen hebben de betrokken partijen een 

nauwkeurige inschatting gemaakt van het hele project sportpoort 

“De Oude Meer”. Er is in deze berekening uitgegaan van veldhuur, 

afschrijving, en onderhoud.

De drie partijen zullen samen garant staan voor ca. 1500 gebruiksuren 

per jaar. 1 uur gebruik staat niet gelijk aan de huur van het hele veld. 

In veel gevallen komt het neer op een helft dan wel niet een kwart 

veld. 

De stichting is autonoom exploitant van het kunstgrasveld. Wat 

inhoudt dat zij als enige het veld kan verhuren. De stichting is verplicht 

om de veldbezetting en ook eventuele onderhuur aan derden te 

communiceren met de gemeente. De opbrengst van de verhuur aan 

derden zal conform de statuten verdeeld worden tussen de stichting 

en de gemeente. De huur van de drie partijen zal nader overeen 

te stemmen zijn, maar dient in lijn te zijn met de huur die nu wordt 

betaald voor het natuurgrasveld. Dit zal statutair vastgelegd worden.

Gemiddelde veldhuurprijzen die de stichting kan hanteren voor 

derden zijn € 50 per uur per half veld.
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Kosten berekening Gemeente speelveld (Fase1)

Onderhoud van het veld per jaar  €  - 4.400,-

Afschrijving van het veld per jaar  € -13.320,-

Veldhuur door de stichting op basis van 

300 leden en 1600 leerlingen:   €    4.400,-

Veldhuur door derden via de stichting 

(50 uren per jaar)     €    1.250,-

Totaal per jaar     € -12.070,-

Kosten berekening Gemeente accommodatie (Fase2)

50% realisatiekosten accommodatie

 en beschikbaar stellen grond   €-172.500,-

Per jaar (afschrijving over 30 jaar)  € -5.750,-

Kosten berekening Gemeente blaashal (Fase3)

50% deelname in aanschaf blaas hal  €-300.000,-

Per jaar (afschrijving over 25 jaar)  € -12.000,- 

Exploitatie van de stichting

De stichting betaalt namens partij 1 en partij 2 de huur van de velden 

en de kosten voor onderhoud aan de accommodatie. Deze worden 

gedekt door de omzet van de kantine. Daarnaast verzorgt de stichting 

de sponsorovereenkomsten en int de betreffende inkomsten (er van 

uitgaande dat er een gezamenlijke sponsorcommissie wordt opgericht 

die rechtstreeks onder de stichting valt). Het resultaat van de stichting 

wordt vervolgens verdeeld conform de verdeelsleutel over partij 1 en 

partij 2. 

Exploitatie fase 2

50% realisatiekosten accommodatie (€-172.500,-)

Per jaar (afschrijving over 20 jaar)   €    -8.125,-

Onderhoud en beheer     €    -4.000,-

Compensatie investeerders    €     -3500,-

Inkomsten kantine     €   25.000,-

       €     9375,-

Kosten berekening blaashal (Fase3)

50% deelname in aanschaf blaas hal   (€-300.000,-)

Per jaar (afschrijving over 25 jaar)   €  -12.000,-

Jaarlijks terugkerende kosten    €    -6.000,-

Op te brengen huurinkomsten    €  -18.000,-

 

Duidelijk mag zijn dat bovenstaande bedragen een simplistisch 

beeld geven van de verschillende geldstromen die ontstaan vanuit 

dit project. Fase 3 is erg globaal begroot aangezien het onderzoek 

naar de grootte van de luchthal onvolledig is. Ook zijn de werkelijke 

exploitatiekosten nog niet geheel duidelijk en de eventuele baten 

van verhuur aan derden zijn nog niet geïnventariseerd. Deze 
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begroting toont aan dat het financieel aantrekkelijk lijkt voor alle 

belanghebbenden bij dit project. Eigen verantwoordelijkheid en 

beheer biedt meer toekomstperspectief dan het huren van veld en/

of accommodaties bij derden. Daarnaast valt op te merken uit alle 

bovenstaande indicatieve bedragen, dat dit project breed gedragen 

wordt. Alle betrokken partijen zien dit als een diepte investering in de 

toekomst. Door met een stichting de exploitatie aan te gaan, wordt 

een solide financiële basis gelegd waarop alle partijen verder kunnen 

bouwen.
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Bijlagen

Realisatie Fase 1

Offerte van CSC Sports/Greenfields voor 

een zand ingestrooid kunstgrasveld:

Opdrachtgever:HC Dokkum
Project: Aanleg kunstgras zandveld hockey en korfbal

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS EENHEID BEDRAG
NUMMER VERPLICHTING IN EURO IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
100010 EUR N 1,00 75,00KLIC-melding
100020 EUR N 1,00 300,00Digitaal uitzetten werk

15 RIJPLATEN
150010 m1 100,00 N 8,65 865,00Aan- en afvoerkosten rijplaten (< 50km)
150020 week 8,00 N 80,00 640,00Huur rijplaten 5000*1500*15mm

16 VERKEERSMAATREGELEN
160010 maal 1,00 N 200,00 200,00Aan- en afvoerkosten verkeersmaatregelen
160020 week 8,00 N 26,25 210,00Huur verkeersmaatregelen, bebording

25 GRONDWERK

250 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
250010 m1 10,00 V 9,00 90,00Graven en dichtmaken proefsleuven
250020 m2 6.500,00 V 0,06 390,00Frezen toplaag
250030 EUR N 1,00 1.750,00Uitvoeren partijkeuring AP-04 onderzoek

26 GRONDWERK: GRAAFWERKZAAMHEDEN
260010 m3 2.284,00 V 1,32 3.014,88Grond ontgraven uit cunet sportveld 0,40mtr
260030 m3 122,00 V 4,92 600,24Grond ontgraven uit cunet verharding rondom veld
260040 m2 5.707,00 V 0,08 456,56Profileren cunetbodem na ontgraving

27 GRONDWERK: TRANSPORTEN EN AFWERKEN
270040 m3 96,00 V 3,44 330,24Afwerken grondstroken, grond depot

30 DRAINAGE

301 HOOFDLEIDING
301010 stks 8,00 V 101,00 808,00Lev en aanbr drainage controleputten, 2 aansluitingen
301030 m1 80,00 V 8,31 664,80Lev. en aanbr. hoofdleiding PVC 125mm Sn8

31 DRAINEREN

311 DRAINEREN NA ONTGRAVING IN CUNETBODEM
311010 m1 1.500,00 V 1,78 2.670,00Lev. en aanbr. drainage Ø 65 mm (cunetbodem)

32 CONTROLE DRAINAGE
320010 m1 1.500,00 V 0,30 450,00Controleren en doorsteken drainage

35 ZANDFUNDERING CUNET VELD
350010 m2 5.707,00 V 8,80 50.221,60Leveren en aanbrengen zandfundatie 0,40 m

40 FUNDERING SPORTTECHNISCHE LAAG
400020 m2 5.707,00 V 4,57 26.080,99Lev en aanbr sporttechnische laag 0,08m lava 0/5

45 BASIS VAN DE TOPLAAG
450030 m2 5.707,00 V 4,70 26.822,90Leveren en aanbrengen Foam

50 TOPLAAG
500010 m2 5.707,00 V 13,56 77.386,92Leveren en aanbrengen kunstgras incl invulling
500020 st 4,00 V 280,00 1.120,00Leveren en aanbrengen jeugdcirkels
500030 m1 4,00 V 303,76 1.215,04Leveren en aanbrengen korfbalbelijning senioren

60 VERHARDINGEN

601 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
601010 m2 656,00 V 4,12 2.702,72Leveren en aanbrengen zand tbv bestratingscunet
601020 m2 656,00 V 0,65 426,40Verwerken zand tbv bestratingscunet

602 OPSLUITINGEN

Bladnr. 1
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Opdrachtgever:HC Dokkum
Project: Aanleg kunstgras zandveld hockey en korfbal

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS EENHEID BEDRAG
NUMMER VERPLICHTING IN EURO IN EURO

602050 m1 332,00 V 7,80 2.589,60Leveren en aanbrengen betonbanden 8*20*100
602060 m1 320,00 V 8,16 2.611,20Leveren en aanbrengen betonbanden 10*20*100

604 ELEMENTVERHARDINGEN
604030 m2 490,00 V 12,90 6.321,00Leveren en aanbrengen tegels 30*30*5 straatwerk
604040 m1 320,00 V 8,33 2.665,60Leveren en aanbrengen tegels 40*60*5 strek

65 HEKWERKEN

651 SPEELVELDAFSCHEIDING
651010 m1 200,00 V 34,00 6.800,00Lev en aanbr speelveldafscheiding 1.10 m hoog
651020 m1 40,00 V 35,00 1.400,00Lev. en aanbr. ballenvanger 20*4 volledig net
651030 stks 1,00 V 425,00 425,00Lev. en aanbrengen enkele looppoort 1,25m breed
651040 stks 1,00 V 780,00 780,00Lev. en aanbrengen materiaalpoort 3,00m breed
651110 m1 440,00 V 11,00 4.840,00Lev en aanbrengen hardhouten slagplanken

70 VELDVERLICHTING

701 WEDSTRIJD / TRAININGSVERLICHTING 250 LUX
701010 m1 330,00 V 5,45 1.798,50Graven sleuven voor grondkabels
701020 stks 1,00 V 43.700,00 43.700,00Lev. en aanbr. trainingsverlichting, LED

75 SPEELVELD- EN TERREININRICHTING
750010 stks 2,00 V 1.200,00 2.400,00Lev en aanbrengen hockeydoelen incl. netten
750060 stks 1,00 V 230,00 230,00Leveren en aanbrengen hoekvlag
750070 stks 2,00 V 2.500,00 5.000,00Leveren en aanbrengen dug-outs 4,00m breed
750120 stks 2,00 V 40,00 80,00Leveren en aanbrengen gebruikersbord

78 BEPLANTING/GROENSTROOK/PLANTSOENEN

782 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
782020 m2 700,00 N 1,09 763,00Zaaien afgewerkte bermen

80 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
800010 EUR N 1,00 4.800,00Keuringskostent, nieuwbouw
800060 EUR N 1,00 300,00Toeslag NOC*NSF
800120 EUR N 1,00 300,00Vervaardigen revisietekeningen

SUBTOTAAL 287.295,19

Bladnr. 2
Opdrachtgever:HC Dokkum
Project: Aanleg kunstgras zandveld hockey en korfbal

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAAL
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS EENHEID BEDRAG
NUMMER VERPLICHTING IN EURO IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL 287.295,19

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten van werkterrein EUR 150,00
910020 Opruimen van werkterrein EUR 150,00
918870 Afronding eenmalige kosten EUR 100,28
919990 EUR 400,28 N 1,00 400,28Totaal eenmalige kosten EUR 400,28
929990 EUR 11.491,81 N 1,00 11.491,81Uitvoeringskosten
939990 EUR 8.618,86 N 1,00 8.618,86Algemene kosten
949990 EUR 8.618,86 N 1,00 8.618,86Winst en risico

TOTAAL 316.425,00

Bladnr. 3
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Bijlagen

Fase 2

Kostenraming accommodatie:
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Fase 3

Offerte luchthaL

Offerte Sportvloer optie 1
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Fase 2

Kostenraming accommodatie:

Fase 3

Offerte luchthaL

OFFERTE MODULAIRE ZAALHOCKEYVLOER DOKKUM

Afmeting per speelveld: ca. 20 x 40 m (66 x 138 tegels per veld) = 9.108 tegels
Totale afmeting speelvelden + alle uitloop: ca. 58 x 99 m. / 188 x 322 tegels / 60.536 tegels / 5.626 m2
Afmeting tegel: 12” / 30,48 x 30,48 cm.
Aantal indoor tegels: 4 x (66 x 138) = 36.432 tegels = 3.386m2
Aantal outdoor tegels: 60.536  tegels totaal –/- 36.432  indoor tegels = 24.104 tegels = 2.240m2 

– 500 = 1.740m2
Aantal Basefloor tegels eerste 5 meter: 500m2

Afmeting 58 x 99 meter met 4 competitie Zaalhockeycourts

Speelvelden: benodigd : 3.386m2 

3.386 m2       SNAPSPORTS INDOOR BOUNCEBACK SPORTVLOER                  €   152.370,00     
Modulaire high-tech sportvloer voor indoor gebruik.
Speciaal ontwikkeld voor gebruik als hoogwaardige
(top)sportvloer. Bestand tegen extreme belastingen en uv-bestendig.
Eenvoudig te leggen en te demonteren. Unieke eigenschappen
door Shocklock interlock en Dual suspension system. 
In 18 standaard kleuren leverbaar. Custom kleuren mogelijk.
Vloer is goedgekeurd voor zaalhockeycompetitie  door de Hockeybond.
Specificaties:
20mm hoogte (22 mm met membraan)
Flatness (vlakheid) 0,0 perfect score
1128 supportlegs per element (12.137 per m2)
Gelimiteerde garantie van 16 jaar
Garantietermijn wordt met 4 jaar verlengd indien Royal Campen Sports
jaarlijks (de)montage en opslag verzorgt.
Gecertificeerd volgens EN14904
ISO 9001 gecertificeerd
kleur: ca. 25 kleuren leverbaar

Opvulling rond speelvelden met Outdoor Bounceback. 

1.740  m2       SNAPSPORTS OUTDOOR BOUNCEBACK SPORTVLOER       € 69.600,00
Modulaire high-tech sportvloer met open structuur.     
Speciaal ontwikkeld voor gebruik als hoogwaardige       
(top)sportvloer. Bestand tegen extreme belastingen en uv-bestendig.
Eenvoudig te leggen en te demonteren. Unieke eigenschappen
door Shocklock interlock en Dual suspension system. 
Kleur: 25 kleuren leverbaar
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Aantal Eenh. Omschrijving Totaal
(excl. 21% BTW)

OFFERTE MODULAIRE ZAALHOCKEYVLOER DOKKUM

 500 m2       ROYAL BASEFLOOR       €   12.500,00
Speciale massieve eventvloer bij ingang hal.
Ongelimiteerde belasting.

5.600 m2       VOCHTMEMBRAAN       €    6.250.00
Speciale ademende ondervloer voor modulaire sportvloeren
ter bescherming kunstgras en modulaire vloer

2 SNAPSPORTS COURTCLEANBALK    GRATIS
Schoonmaakbalk om eenvoudig en snel de vloer te reinigen
Inclusief instructie en schoonmaakmiddel voor 1 seizoen.      

                

2 SNAPSPORTS SCHAARWISSER    GRATIS
Schoonmaakhulp om zand en stof te verwijderen

            Inclusief extra wissers voor 1 seizoen. 

1 KOSTEN MONTAGE EN BELIJNING         €  4.950,00
Het compleet vakkundig installeren van  
het BounceBack court
Om deze speciale prijs te kunnen realiseren,
is hulp van 12 capabele vrijwilligers gedurende 2 dagen essentieel bij 
het installeren van de vloer.
De vloer wordt voorzien van de officiële belijning voor zaalhockey.
Inclusief belijning met tape 
Inclusief voorbeschouwen.

Evt. optie:
NOODZAKELIJK IN GEVAL VAN EEN ZACHTE ONDERGROND:
zoals waterveld of echt gras

 5.000 m2       DRUKVERDEELLAAG  €  112.500,00 
Speciale onderlaag in geval van zachte en instabiele ondergrond
Ongelimiteerde belasting.

Huren is op aanvraag mogelijk

Totaal ex. BTW en opties           €       245.670,00
Transport materiaal naar locatie        €           1.250,00
Totaal (excl. 21% BTW)        €       246.920,00
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 Offerte Sportvloer optie 2

ALTERNATIEF : REVOLUTION modulaire Sportvloer

OFFERTE MODULAIRE ZAALHOCKEYVLOER DOKKUM   

Afmeting per speelveld: ca. 20 x 40 m (66 x 138 tegels per veld) = 9.108 tegels
Totale afmeting speelvelden + alle uitloop: ca. 58 x 99 m. / 188 x 322 tegels / 60.536 tegels / 5.626 m2
Afmeting tegel: 12” / 30,48 x 30,48 cm.
Aantal indoor tegels: 4 x (66 x 138) = 36.432 tegels = 3.386m2
Aantal outdoor tegels: 60.536  tegels totaal –/- 36.432  indoor tegels = 24.104 tegels = 2.240m2 

– 500 = 1.740m2
Aantal Basefloor tegels eerste 5 meter: 500m2

Afmeting 58 x 99 meter met 4 competitie Zaalhockeycourts

Speelvelden: benodigd : 3.386m2 

3.386 m2       SNAPSPORTS INDOOR REVOLUTION SPORTVLOER                  €   135.440,00      
Modulaire high-tech sportvloer voor indoor gebruik.
Speciaal ontwikkeld voor gebruik als hoogwaardige
(top)sportvloer. Bestand tegen extreme belastingen en uv-bestendig.
Eenvoudig te leggen en te demonteren. Unieke eigenschappen
door Shocklock interlock en Dual suspension system. 
In 18 standaard kleuren leverbaar. Custom kleuren mogelijk.
Vloer is goedgekeurd voor zaalhockeycompetitie  door de Hockeybond.
Specificaties:
16mm hoogte (18 mm met membraan)
Flatness (vlakheid) 0,0 perfect score
Gelimiteerde garantie van 16 jaar
Garantietermijn wordt met 4 jaar verlengd indien Royal Campen Sports
jaarlijks (de)montage en opslag verzorgt.
ISO 9001 gecertificeerd
kleur: ca. 25 kleuren leverbaar

Opvulling rond speelvelden met Outdoor Revolution. 

1.740  m2       SNAPSPORTS OUTDOOR REVOLUTION SPORTVLOER €   65.250,00
Modulaire high-tech sportvloer met open structuur.     
Speciaal ontwikkeld voor gebruik als hoogwaardige       
(top)sportvloer. Bestand tegen extreme belastingen en uv-bestendig.
Eenvoudig te leggen en te demonteren. Unieke eigenschappen
door Shocklock interlock en Dual suspension system. 
Kleur: 25 kleuren leverbaar
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OFFERTE MODULAIRE ZAALHOCKEYVLOER DOKKUM

 500 m2       ROYAL BASEFLOOR       €   12.500,00
Speciale massieve eventvloer bij ingang hal.
Ongelimiteerde belasting.

5.600 m2       VOCHTMEMBRAAN       €    6.250.00
Speciale ademende ondervloer voor modulaire sportvloeren
ter becherming kunstgras en modulaire vloer

2 SNAPSPORTS COURTCLEANBALK    GRATIS
Schoonmaakbalk om eenvoudig en snel de vloer te reinigen
Inclusief instructie en schoonmaakmiddel voor 1 seizoen.      

                

2 SNAPSPORTS SCHAARWISSER    GRATIS
Schoonmaakhulp om zand en stof te verwijderen

            Inclusief extra wissers voor 1 seizoen. 

1 KOSTEN MONTAGE EN BELIJNING         €  4.950,00
Het compleet vakkundig installeren van  
het Revolution court
Om deze speciale prijs te kunnen realiseren,
is hulp van 12 capabele vrijwilligers gedurende 2 dagen essentieel bij 
het installeren van de vloer.
De vloer wordt voorzien van de officiële belijning voor zaalhockey.
Inclusief belijning met tape 
Inclusief voorbeschouwen.

Evt. optie:
NOODZAKELIJK IN GEVAL VAN EEN ZACHTE ONDERGROND:
zoals waterveld of echt gras

 5.000 m2       DRUKVERDEELLAAG  €  112.500,00 
Speciale onderlaag in geval van zachte en instabiele ondergrond
Ongelimiteerde belasting.

Huren is op aanvraag mogelijk
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Totaal ex. BTW en opties                   €    224.390,00  
Transport materiaal naar locatie         €        1.200,00
Totaal (excl. 21% BTW)         €    225.590,00 

     OPMERKINGEN

 Betaaltermijn 1e jaar: 70% bij orderverstrekking, 30% voor eerste installatie court.

(tegels worden gefabriceerd na ontvangst aanbetaling ad 70%)
– Optionele kosten voor (de)montage en opslag van het court worden separaat voor aanvang van ieder 

nieuw seizoen gefactureerd met een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
 Levertijd court in het 1e jaar is ca. 10 – 12 weken na orderverstrekking.

 Eventueel noodzakelijke extra werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen, worden op 

nacalculatie gefactureerd
 Middels het ondertekenen van deze offerte, of het verstrekken van uw opdracht n.a.v. deze offerte, geeft

u aan akkoord te gaan met  de offerte, onze leveringsvoorwaarden en deze opmerkingen. 
 Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 6 weken. 

 Lossen van het materiaal dient op max 50. m van de installatieplaats te kunnen gebeuren door onze 

vervoerder.

BIJLAGEN:
– EN14904 Certificaat
– ISO9001 Certificaat
– Foto's
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Referenties

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

www.KNHB.nl

Chantal Mies

Florian Mulder

Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond

www.KNHB.nl

Jan-Tonny Visser

Adema architecten

www.adema-architecten.nl

Markus Bouman

Silvester Adema

CSC Sports – Greenfields

www.cscsport.nl

Matthijs Verhoef

Polyned

www.polyned.nl

Charlotte Mosterman

HC Winsum

www.hcwinsum.nl

Rob Vos

Mienskip Noardeast-Fryslan

www.noardeast-fryslan.nl

Meindert Pander

Korfbalvereniging de Granaet

www.kvdegranaet.nl

Antje Maltha

Krijn Maltha

Jan Iedema

Dockinga College Dokkum

www.dockinga.nl

Jelle van der Meer

Martijn Venema

Hockey Club Dokkum

www.hockeyclubdokkum.nl

Niek Katsma
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