
  

 

 

 

 

 

Aan:   Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen 
Cc.:   Gemeenteraadsleden gemeente Vlissingen 
Van:   Fracties D66, LPV en VVD 
Onderwerp:  art. 34 Vragen Achterstallig Onderhoud Velden HC Walcheren 
Datum:  1 november 2019 
 
Toelichting: 
De velden van de Hockeyclub Walcheren zijn door welig tierende algengroei onbespeelbaar geworden. 
De club kan voor alle teams maar van 1 veld gebruik maken en voor wedstrijden en trainingen moet 
worden uitgeweken naar Goes.  
Deze week is een specialistisch onderhoudsbedrijf begonnen met een grote schoonmaakoperatie, die 
minstens 9 dagen (5 dagen voor veld 1 en 4 dagen voor veld 2) in beslag zal nemen. De kosten worden 
geschat op 10.000,- euro per veld. 
 
D66, LPV en VVD hebben de volgende vragen voor het college: 
 

 Voor besproeiing van de velden wordt gebruik 
gemaakt van een water bassin. Wordt dit bassin 
regelmatig gecheckt op algengroei?  

 De velden zouden eenmaal per week ’s nachts 
gesproeid moeten worden waarbij 
waterstofperoxide aan het sproeiwater wordt 
toegevoegd. Dit is om de installatie schoon te 
houden en de aanwezige alg, in de installatie en 
de velden, te bestrijden. Is het college op de 
hoogte dat dit systeem al een aantal jaren niet 
meer werkt? 

 Zijn er alternatieven om algenbloei in het 
sproeiwater te voorkomen? Zo ja, welke? 

 Hoeveel is er begroot voor het reguliere 
onderhoud van de hockeyvelden? 

 Wanneer heeft de laatste specialistische onderhoudsbeurt (antwoord vragen LPV 24 oktober) 
precies plaatsgevonden? En wat is er toen precies gedaan?  

 Klopt het dat de gemeente een onderhoudscontract heeft met de firma van Kessel. Wat houden 
deze, contractueel vastgelegde, onderhoudswerkzaamheden dan precies in? Wordt het door de 
gemeente gecontroleerd? 

 Als het goed is zijn zij meerdere dagen met meerdere mensen aan de velden bezig geweest en 
moet hen toch zijn opgevallen dat de velden zo ernstig waren vervuild. Waarom is er niet eerder 
actie ondernomen? 

 Een dieptereiniging zou eigenlijk elke 3 a 4 jaar moeten plaatsvinden. Volgens de club is dit de 
eerste keer in 9 jaar dat de velden een dieptereiniging krijgen. Klopt dit? 

 Watervelden zijn veel minder gevoelig voor algengroei dan semi-watervelden. Op welke termijn 
verwacht de gemeente de huidige semi-watervelden te gaan vervangen door watervelden? 

 Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat het onderhoud goed en regelmatig gebeurt en 
de club niet weer voor hoge kosten, gederfde inkomsten en onbruikbare velden komt te staan en 
de gemeente voor torenhoge schoonmaakkosten? 

 Meer informatie is te vinden op 
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Onderhoud_kunstgrasvelden.pdf en 
https://www.fieldmanager.nl/upload/artikelen/fm110algen.pdf 
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