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Hybridevelden zijn verre van nieuw: in de 
jaren negentig zijn ze op diverse plekken in 
Nederland al aangelegd. Een doorslaand suc-
ces werden ze destijds niet meteen. Maar 
hybride is bezig aan een opmars. De topclubs 
spelen erop, en zeker nu kunstgras onder een 
vergrootglas ligt, neemt de interesse voor het 
concept toe. Vanuit die wetenschap besloot 
Plann ingenieurs op 20 november een excur-
siedag over hybridevelden te organiseren, 
waarvoor gemeenten in het noorden en oosten 
van Nederland een uitnodiging kregen. De 
dag werd afgetrapt op kantoor bij Plann inge-
nieurs in Meppel, waarna met een touringcar 
hybridevelden werden bezocht bij drie clubs: 
Vierhouten’82, SBV Vitesse en SV Eerbeekse 
Boys. Elk van deze clubs heeft een hybridemat 
van een andere leverancier, respectievelijk 
Domo Sports Grass (Domo Fusion Grass), 
Greenfields (Xtragrass) en Act Global (Xtreme 
Grass).

ContrasT
Op elke locatie ging de groep op veldbezoek 
en gaf Plann ingenieurs achtergrondinforma-
tie over het veld. Ook konden de bezoekers 
samples van vier hybridematten vergelijken: 
de drie bovengenoemde velden en het 
Grassmaster-systeem van Tarkett Sports. Zo 

konden ze duidelijk het verschil zien tussen de 
vier hybridesystemen. Het contrast tussen de 
velden was ook bij de veldbezoeken goed te 
zien. Een vreemde eend in de bijt was natuurlijk 
het hybrideveld van BVO Vitesse, dat op een 
aanzienlijk hoger niveau onderhouden wordt 
dan de twee amateurvelden. Juist daarom werd 
ook dit veld opgenomen in de excursie, om te 
laten zien welke mogelijkheden er zijn met een 
hybrideveld. Vergeleken met de amateurvelden 
werd het veld van Vitesse als aanzienlijk zachter 
ervaren. Het geheim: je moet maandelijks met 
de Vertidrain over het veld, en dat is budgettair 
niet overal mogelijk. Ook wordt dit veld jaarlijks 
afgefreesd om vilt te verwijderen.

De excursiedag stond daarnaast vooral in het 
teken van voorlichting. Er werden veel vragen 
gesteld, bijvoorbeeld over capaciteit, specialis-
tisch onderhoud en garantie. Dat leverde een 
mooie wisselwerking op tussen de bezoekers 
en Plann. ‘Voor ons zijn dit leuke dagen’, zegt 
Sander Akkerman van Plann. ‘Wij zien dat de 
interesse voor hybride echt toeneemt; door de 
publiciteit bij de profs wordt het toch wel een 
hype. Natuurlijk kan hybride ook bij amateurs, 
maar dan moet de gemeente zich wel heel 
goed oriënteren. Daar helpen we ze vandaag 
bij. We houden geen verkooppraatje, want we 
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werken onafhankelijk en zijn niet aan leveran-
ciers gebonden. Wij vinden dat hybride een 
oplossing is die goed bekend moet zijn bij de 
opdrachtgevers.’

Kwaliteit sterk verbeterd
In de lunchpauze op Papendal nam Jan ter 
Steege het woord. Hij gaf een presentatie waar-
in hij dieper inging op hybridevelden en uitleg 
gaf over de werkwijze van Plann ingenieurs. 
‘Hybride is een prachtige oplossing en geeft 
meer speeluren’, aldus Ter Steege. ‘En dat hoeft 
niet ten koste te gaan van kunstgras, want de 
producten kunnen prima naast elkaar bestaan. 
Er is ruimte voor alles.’ Ter Steege besprak 
tijdens zijn presentatie ook de reputatie van 
hybridevelden. Je hoort in de praktijk vaak dat 
deze hard worden. Hoe dat komt? Door te wei-
nig onderhoud in het begin en een verkeerde 
manier van beluchten, zei Ter Steege. Hij raadde 
opdrachtgevers aan om daarom onderhouds-
kosten te begroten die twee keer zo hoog zijn 
als bij een natuurgrasveld. Ter Steege sloot zijn 
presentatie af met een positieve noot: hij stelde 
vast dat hybride sterk is doorontwikkeld ver-
geleken met twintig jaar geleden. ‘Er zijn meer 
leveranciers en de aanleg wordt gedaan door 
cultuurtechnische aannemers; dat komt de 
kwaliteit ten goede.’

Gevoel bij het veld
Een van de aanwezigen bij de excursie van 
Plann ingenieurs was Bertus Meijer. Hij werkt 
als uitvoerder openbare ruimte bij de gemeen-
te Dalfsen. Dalfsen heeft al besloten dat er in de 
nabije toekomst (gemikt wordt op september 
2020) een hybrideveld komt in de gemeente 
bij VV Hoonhorst. Daar is een duidelijke reden 
voor, legde Meijer uit. ‘Bij VV Hoonhorst zijn 
de velden vaak erg nat, want het water loopt 
moeilijk weg en de vochthuishouding is niet 
goed. Daardoor kan er niet altijd getraind wor-
den en missen we capaciteit. Voor een van de 
twee natuurgrasvelden zijn we daarom gaan 
kijken naar andere opties: hybride of kunstgras. 
Kunstgras geeft veel meer capaciteit, maar die 
uren hebben wij niet allemaal nodig. Aangezien 

we binnen de gemeente ervaring willen 
opdoen met hybride, is de keuze gevallen op 
een hybrideveld. De gemeenteraad heeft hier 
inmiddels mee ingestemd.’ Plann ingenieurs is 
onlangs gestart met de projectvoorbereiding 
en gaat de aanbesteding en aanleg van dit veld 
volgend jaar begeleiden.

Meijer bezocht de dag samen met Luc 
Diepman, voorzitter van VV Hoonhorst. De 
excursie was voor het tweetal een ideale moge-
lijkheid om zich te oriënteren op de mogelijk-
heden voor de club. Meijer: ‘Met natuurgras 
en kunstgras zijn we natuurlijk bekend, maar 
hybride is nieuw voor ons. Op deze dag krijgen 
we een mooi overzicht van alle factoren waar 
je rekening mee moet houden bij de aanschaf 
van een hybrideveld. Natuurlijk wisten wij dat 
onderhoud belangrijk is, maar het is goed dat 
het nog eens benadrukt wordt. Uiteindelijk 
willen we dat het veld straks een goede uitstra-
ling heeft. De gemeente is weliswaar eigenaar, 
maar de club moet er dagelijks op spelen.’ 
Clubvoorzitter Diepman voegde toe: ‘En dat 
is precies waarom we hier zijn: om gevoel te 
krijgen bij het type veld dat straks bij ons ligt. 
We hadden hier mooi de gelegenheid om wat 
hybridevelden te zien en voelen.’
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Het hybrideveld op Papendal, de trainingslocatie van Vitesse

Jan ter Steege (Plann) staat de groep beheerders te woord.
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