
Checklist aanleg nieuw veld 

Ligging ten opzichte van clubhuis 

• Waar komt/ligt het belangrijkste veld. 

• Welk veld komt waar/welk veld heeft prioriteitswaarde. 

• Hoe ziet de toekomst eruit. 

• Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? 

• Hoe groot wil/kan de vereniging worden? 

• Waar zit de grootste groei? 

• Is het (tegelijk) aanleggen van een ¼ of ½ veld een oplossing? 

• Is er ruimte voor een oefen/ speelhoek? (kost bij gelijktijdige aanleg vaak 

veel minder). 

 

Ligging van het veld in zijn omgeving 

• Moet niet zodanig liggen dat het (schier) onmogelijk wordt om meerdere velden 

aan te leggen. Uiteindelijk kan alles, maar een beetje slim aanleggen kan (veel) 

kosten besparen. 

 

Hoogte ligging ten aanzien van omringende gebied 

• Loopt het omliggende terrein vlak. 

• Denk dan aan aansluiting naar deze omgeving. 

• Als omgevingswater naar het kunstgrasveld kan stromen. 

 

Zorg voor een “maaitegel” als er geen tegelpad gelegd wordt 

• Makkelijk voor het eventueel maaien, maar houdt ook vervuiling tegen. 

 

Ligging ten aanzien van bomen en dergelijke 

• Ligt het hele veld of een gedeelte in de schaduw. 

• Is er veel afval van de bomen. 

• Kunnen bomen gerooid worden: denk aan vergunningen. 

 

Ligging ten aanzien van andere velden 

• Met name natuurgrasvelden in verband met vervuiling.  

• Afstand 

• blijft het veld wel bij het complex betrokken. 

• Ruimte, past er bijvoorbeeld nog een veld tussen. 

 

Ligging ten aanzien buurt 

• lichtoverlast 

• ballenoverlast 

 

Ligging ten aanzien de zonnestand 

• Ideaal is lengte as NNW-ZZO. 

 

Ligging ten aanzien van sloten en dergelijke 

• Denk aan waterafvoer (drainage). 

• Oude sloten > kunnen leiden tot verzakkingen. 

• Draagkracht > kunnen leiden tot wegzakken van het veld. 

 

Bereikbaarheid 

• Door spelers/speelsters. 

• Door onderhoudsmachines. 

• Men moet slechts over verhardingen op het veld kunnen komen. 

 

Type veld 

• Intensiteit van bespeling. 

• Ambities van de vereniging. 

• Financiële mogelijkheden. 

• Waterhuishouding. 

• Keuze-bepaling. 

• Opvragen van lijst met erkende velden. 

• Informatie opvragen/langs gaan bij verenigingen met gewenste type 

kunstgras. 


