Postbus 12 652, 2500 DP Den Haag

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Aantal bijlagen
Datum

21 december 2017
Onderwerp

Bespeling velden onder winterse omstandigheden, onderhoud
gebouwen tijdens een vorst periode en reparatieschema 2018
Geacht bestuur,

Het winterseizoen staat weer voor de deur. Het weer heeft direct gevolgen voor het onderhoud, bespeling en
beheer van de sportcomplexen. Om de velden te beschermen en de veiligheid van de spelers in acht te nemen
hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door middel van dit schrijven willen wij de voorwaarden en
richtlijnen voor de bespeling van de natuur- en kunstgrasvelden (voor o.a. voetbal, hockey etc.) onder winterse
omstandigheden maar ook het onderhoud van de kleedgebouwen onder uw aandacht brengen.
Voor het bespelen van natuurgrasvelden gelden de volgende regels:
1. Berijpte velden (wit aangevroren velden):
Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling van het veld verboden (bespeling
leidt direct tot grassterfte).
2. Besneeuwde velden:
Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling van het veld verboden. Bespeling heeft tot
gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze ijslaag werkt zeer
vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na afloop van de vorstperiode.
3. Bevroren velden:
Wanneer de velden bevroren zijn dan is bespeling van het veld verboden.
Door bespeling van bevroren velden treed er grassterfte op met als gevolg het verdwijnen van de
grasmat. Dit kan later in het seizoen leiden tot meer afkeuringen.
4. Beijzelde velden:
Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld verboden. Betreding leidt
namelijk direct tot grassterfte.
5. Opdooi velden:
Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld verboden. Doordat het vocht in de bovenlaag niet
weg kan zakken door de vorstlaag. Hierdoor wordt de grasmat instabiel en kan er bij betreding grote
schade worden toegebracht. Dit bespelingsverbod geldt totdat de vorst volledig uit de bodem
verdwenen is en het veld vrijgegeven wordt door de Afd. Onderhoud Sportparken.
Voor kunstgrasvelden gelden de volgende regels:
1 Berijpte velden (wit aangevroren velden):
Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling van het veld toegestaan.
2 Besneeuwde velden:
Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling van het veld verboden. Deze bespeling heeft tot
gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze ijslaag werkt zeer
vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na de vorstperiode. Het is niet
toegestaan de sneeuw naar de zijkanten van het veld te schuiven. Hierdoor zal er namelijk infill
verplaatst worden wat moeilijk terug te brengen is. Ook bestaat de kans dat de volledige mat gaat
verschuiven met als gevolg dat de lijnen gaan slingeren.
3 Bevroren velden:
De kunstgrasvelden kunnen tot een temperatuur van -10 graden gebruikt worden. Bij betreding van de
velden bij temperaturen lager dan – 10 graden is de kans op schade aan de kunstgrasvezel groot. Het is
daarom verboden de velden onder dergelijke omstandigheden te gebruiken. Tijdens vorst is de infill
van de velden wel hard.
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Beijzelde velden:
Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld verboden. Bespeling van
beijzelde kunstgrasvelden leidt namelijk tot directe breuk van de kunstgrasvezel wat leidt tot afkeuring
van het kunstgrasveld.
Opdooi velden:
Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld verboden. Doordat het vocht in de bovenlaag niet
weg kan zakken door een vorstlaag. Hierdoor zal de invulling van de mat en/of de onderliggende
sporttechnischelaag volledig verzadigd raken met water. Deze laag is dan instabiel en zeer gevoelig
voor betreding. Betreding kan leiden tot oneffenheden in de sporttechnischelaag in het veld en
resulteren in blijvende schade aan de vlakheid van de mat. In opdooi situaties geldt een bespelingverbod
totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en het veld wordt vrijgegeven door de Afd.
Onderhoud Sportparken van de Gemeente Den Haag.

Onderhoud gebouwen:
Wellicht ten overvloede, maar let op dat de installaties en gebouwen vorstvrij worden gehouden (indien nodig
water aftappen). Als eigenaar of beheerder zijn de gevolgkosten bij vorstschade voor de vereniging.
Wij verzoeken u vriendelijk deze informatie door te geven (en op toe te zien) aan het betrokken
verenigingskader, trainers en/of de gebruikers. Met deze brief vervalt een eerder uitgebrachte versie.
Reparatie schema:
Bij deze bief is het reparatieschema voor de zomerstop van 2018 gevoegd. Bij vragen en/of een
wijzigingsvoorstel verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling Onderhoud
Sportparken. Dat kan met het volgende mailadres: onderhoudsportparken@denhaag.nl .
Wilt u verder rekening houden met het feit dat tijdens de duur van het gehele seizoen de velden voor het goed
kunnen onderhouden na gebruik leeg opgeleverd dient te worden. Alle doelen en sport- en spelmaterialen dienen
na gebruik opgeruimd en ingeklapt worden.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en wensen de vereniging een sportief
winterseizoen toe.

Onderhoud- en beheer van de Haagse Sportcomplexen
doen we samen!

Met vriendelijke groet,
R. Veloo
Teamhoofd Onderhoud sportvelden

