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Gebruik velden bij sneeuw en ijs

Beste meneer, mevrouw,
Naar aanleiding van enkele ontvangen vragen willen wij u met deze brief informeren
over het gebruik van de velden in de huidige periode van sneeuw en vorst.
Inleiding:
Op basis van ervaringen en adviezen heeft de gemeente Zwolle de regels voor het
bespelen van sportvelden in de winterperiode gewijzigd.
De nieuwe regels wijken op essentiële punten af van het stuk ‘Kunstgras en de winter’.
Dit is geschreven door de KNVB en is ter informatie toegevoegd aan deze brief.
De regels zoals verwoord in deze brief worden per direct van kracht en vervangen de
regels zoals deze zijn verwoord in de brief van Alfred Schrooten van d.d. 1 december
2010.
Kunstgrasvelden:
Gelet op mogelijke beschadiging van het veld is het niet toegestaan om de sneeuw van
het veld te verwijderen. Het bespelen van het met sneeuw bedekte veld is wel
toegestaan, mits de sneeuwlaag minder dan 1 cm bedraagt. Als de sneeuwlaag groter
is, dan is het niet toegestaan om op het veld te spelen. Als er sprake is van opdooi is
het ook niet toegestaan om te spelen op het veld. Het bespelen van kunstgrasvelden bij
droge vorst is geen probleem. Bespeling van een beijzeld kunstgrasveld is niet
toegestaan i.v.m. kans op beschadiging veld en verder wordt het ook afgeraden i.v.m.
verhoogd risico op blessures.
Natuurgras trainingsvelden:
Gelet op mogelijke beschadiging van het veld is het niet toegestaan om de sneeuw van
het veld te verwijderen. Het bespelen van het met sneeuw bedekte / of bevroren veld is
wel toegestaan.
Bespeling van een beijzeld grasveld wordt afgeraden in verband met verhoogd risico op
blessures.
Natuurgras wedstrijdvelden:
Gelet op mogelijke beschadiging van het veld is het niet toegestaan om de sneeuw van
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het veld te verwijderen. Het bespelen van met sneeuw bedekte natuurgras
wedstrijdvelden is toegestaan, mits de sneeuwlaag minder dan 1 cm bedraagt. Als de
sneeuwlaag groter is dan 1 cm, dan is het niet toegestaan om te spelen op het veld. Bij
opdooi bestaat de grootste kans op beschadiging van het veld omdat dan de
ondergrond nog bevroren is en de bovenste laag al is ontdooid. Het is dan niet
toegestaan om het veld te bespelen.
Geadviseerd wordt om indien mogelijk de natuurgras trainingsvelden te gebruiken voor
trainingen, zodat de kunstgrasvelden bij dooi zo snel mogelijk gebruikt kunnen worden.
Bij competitiewedstrijden bepaalt de verenigingsconsul of er op een veld gespeeld mag
worden. Bij oefenwedstijden op een natuurgrasveld is het de gemeenteconsul Johan
Jutten telnr. 06-20393896 die keurt en besluit of een oefenwedstrijd gespeeld mag
worden of niet.
In geval van twijfel kan altijd Johan Jutten geraadpleegd worden.

Met vriendelijke groet,

Willem van den Hul
manager
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