
eens  dat rubbergranolaat beter is dan het alternatief, kurk. 
Kurk gaat namelijk schimmelen en de bacteriën die daaruit 
voortkomen zijn voor mensen makkelijker binnen te krijgen. 
Van het SRO hebben wij inmiddels een brief ontvangen dat de 
onderlaag schoon is.   ,,Het kunstgrasveld bestaat uit een onder- 
en een bovenlaag. De bovenlaag gaat ongeveer 10 jaar mee. De 
onderlaag was inmiddels bijna 30 jaar oud. Er is bij onderzoek 
vervuiling geconstateerd, waardoor deze gesaneerd moest 
worden. De nieuwe onderlaag is van een ander materiaal dan 
de oude onderlaag, waardoor vervuiling niet meer mogelijk is; 
ook niet na 30 jaar. Voor alle helderheid: de bovenlaag (waarop 
gespeeld is) was niet vervuild. Deze was gewoon versleten en 
aan vervanging toe.’’
 
VERONTREINIGING De rapportage van de sanering heeft de 
volgende conclusie: ,,Op de saneringslocatie is de gehele ver-
ontreiniging verwijderd. Er is dan ook geen nazorg nodig in het 
kader van de WBB (Wet Bodembescherming). In het kader van 
de sanering kan deze als afgerond worden beschouwd. Er zijn 
geen restverontreinigingen achtergebleven.”

Twee dagen later staan in deze gaten de palen waar het hek-
werk aan bevestigd is, net als de ballenvangers: 6 stuks. Niet 
alleen onze oude jeugd en de senioren schieten de ballen wel 
eens hoog over; ook onze jongste jeugd slaagt er met enige re-
gelmaat in om de ballen bij onze buren op het veld te schieten. 
De 4 extra ballenvangers zijn dus zeer welkom. 
In de laatste week van juli worden er grote Big-Bags gebracht 
en staan er ook 2 grote silo’s op het terrein.  De Big-Bags zijn 
gevuld met rubbergranulaat; in de silo’s zit zand, wat moet 
dienen als deklaag. Ook liggen er vele rollen “tapijt”.  Het 
uitleggen en snijden van het kunstgrasveld vordert gestaag. 
Langzaam maar zeker begint de zandvlakte weer een beetje te 
lijken op een voetbalveld. Het insnijden van de lijnen en cirkels 
gebeurt met akelige precisie; het is bijzonder interessant om te 
zien hoe dit in zijn werk gaat. Hier zijn wel vaklui aan het werk. 
Vervolgens moet de mat weer gevuld worden. De vele Big-Bags 
worden leeg gekiept in een karretje, die vervolgens volgens een 
vast patroon de inhoud over het veld verspreidt. Een tweede 
machine rijdt over het veld om het mengsel goed te versprei-
den. 
Na 8 weken is het dan zover…….een groen tapijtje met mooie 
witte lijnen, een nieuw voetpad, ballenvangers, hekwerk en 
doe……uhm….waar zijn de doelen? Het veld is af, alleen staan 
er geen doelen. Ergens is er met het opruimen iets fout gegaan 
en daardoor kunnen we de doelen niet meer terugplaatsen. Het 
SRO heeft gelukkig nieuwe doelen besteld en deze zijn inmid-
dels ook geplaatst. Mooie vierkanten kooinetten erin, een must 
voor iedere voetballiefhebber. Nu ontbreken alleen de dug-outs 
nog. Deze zullen ergens in 2018 worden geplaatst (zie elders op 
deze pagina).  

RUBBERGRANOLAAT De korrels op het veld bestaan opnieuw uit 
rubbergranulaat. Het RIVM heeft nog niet kunnen aantonen 
dat dit goedje schadelijk is. Wel zijn de specialisten het erover 
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DUG-OUTS OP KUNSTGRASVELD

Zoals je misschien wel weet, heeft de Cobu Boys Club van 
100 het voornemen om dug-outs op het kunstgrasveld te 
realiseren. Dat heeft nogal wat voeten in aarde, omdat we 
daarvoor gebruik willen maken van subsidiemogelijkhe-
den van de gemeente. De subsidies voor 2017 zijn niet meer 
beschikbaar, dus we zullen een aanvraag indienen om in 
2018 subsidie te ontvangen. Daarom duurt het nog even 
voordat we die dug-outs langs het kunstgras zullen zien.


