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Voorstel voor vergroening van onze sportclub GMHC 

1. Uitgangspunten voor vergroening 

Het ontwikkelen van een voorstel voor vergroening is een proces.  En bij dat proces hebben we zo veel mogelijk 
mensen van de club proberen te betrekken. En hopelijk heeft dat geresulteerd in een voorstel waar iedereen 
zich op zijn minst in kan herkennen. 

Visie en hoe zijn we tot dit voorstel gekomen?  

Bij het ontwikkelen van een voorstel speelde vooral de vraag: hoe kunnen we op basis van groene oplossingen 
komen tot een situatie waarin iedereen zich happy voelt? Hoe kunnen we deze gevoelens combineren met het 
concreet invullen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sportvereniging, zeker ook in relatie tot 
onze directe omgeving. Het hockeycomplex van de GMHC is gelegen en ingebed in een ruime, groene 
woonwijk. 

Eigenlijk waren we al een tijd bezig met het ontwikkelen van een groen complex, zonder dat we dat ons zelf zo 
bewust waren. Binnen de onderhoudsploeg speelt natuurlijk altijd het punt van: hoe kunnen we het complex 
zo goed mogelijk onderhouden? Maar ook: hoe doen we dat zo mooi mogelijk! En zo mooi mogelijk, daar word 
je nog gelukkiger van dan van zo weinig mogelijk werk. 

Maar mooi wil niet altijd zeggen dat het alleen om visuele aspecten gaat. Mooi houdt ook in dat er  voor wat 
betreft de natuur veel variëteiten vertegenwoordigd zijn, zowel op het gebied van planten en struiken als op 
het gebied van dieren. Van vogels en insecten tot egels en eekhoorns. Die zijn hier allemaal. Met andere 
woorden: de nodige biodiversiteit! En daar kan nooit te veel van zijn…. 

Met welke beperkingen moesten we rekening houden? 

In eerste instantie is een sportcomplex natuurlijk om te sporten. Er moet ruimte zijn om je uit te leven in je 
sport. Daarvoor zijn in eerste instantie de sportvelden aangelegd. Maar de sport is er ook om je vrienden te 
ontmoeten: voor en na de wedstrijden en bij trainingen. En dat in een sfeer die bijdraagt aan ontspanning en 
welbevinden. En dat vraagt meer dan alleen maar sportvelden, hoe groen die dan ook mogen zijn. 

Dat vraagt ook om beleving: is mijn omgeving prettig om in te sporten maar ook prettig om na afloop in te 
spelen en te ontspannen? Of om na afloop samen wat te drinken, dit afhankelijk van de leeftijdscategorie. 
Daarom hebben we ook ons licht opgestoken bij de teams, van jong naar wat ouder om te horen wat zij van 
hun omgeving verwachten. Daar zijn hele verrassende ideeën uitgekomen: wat te denken van struingroen, 
eetgroen en speelgroen? 

Daarnaast speelt mee dat op de kop van ons ‘oude’ complex een uitbreidingsplan voor een zorgcomplex en 
seniorenwoningen tot ontwikkeling wordt gebracht. Dit heeft geleid tot beperkingen, maar ook tot 
mogelijkheden: de samenwerking met de zorgorganisatie biedt veel kansen!  

2. Hoe ziet het vergroeningsvoorstel er uit 

Welke mogelijkheden willen we benutten? 

Sporten op het veld en spelen op de rest van het complex kunnen heel goed samengaan: als de inrichting van 
beide op orde is!  Onze club is vooral een club met heel veel jeugdleden, die ook naast het sportveld willen 
spelen. Daartoe zijn al enkele speeltoestellen aanwezig, maar die zijn intussen wel wat gedateerd. Daarom 
willen we bij de inrichting ook rekening houden met de jeugd en hun veel mogelijkheden bieden: klimmen en 
klauteren, schommelen, spelen met water, spelen in het groen. 
Bij het beplanten willen we variatie aanbrengen in de hoogte van de beplanting, afhankelijk van de 
mogelijkheden op de verschillende plekken op het complex. Daar waar het kan hoogstam fruitbomen en op 
andere plaatsen struiken en bosjes. We hopen dat vogels en insecten - en vlinders vooral - zich daar thuis 
kunnen voelen. Zie voor de uitwerking de plattegrond in bijlage 1. 

Uitgangspunt bij de keuzes voor planten , bomen en struiken zal steeds zijn: kunnen we inheemse soorten 
toepassen, dan zullen we daar altijd voor kiezen. Ook omdat dat op de lange duur een voorwaarde is om een 



stabiele omgeving op te bouwen die past bij onze vogels en insecten. Daarbij moet ook gelet worden op een 
zodanige keuze dat we vanaf het voorjaar tot het najaar bloeiende en besdragende struiken op ons complex 
hebben. Voor details zie bijlage 2. 

Spreken over een groen sportcomplex wil niet altijd zeggen dat alles groen is: randen langs het complex en 
afscheidingen tussen paden en opstelplaatsen voor fietsen kunnen heel goed benut worden door ze in te 
zaaien met kruidenrijke bloemsoorten. Dat levert een groot deel van het jaar een kleurrijk schouwspel op waar 
iedereen blij van wordt - je kunt het “kijkgroen” noemen.  En een insectenhotel is daar natuurlijk helemaal op 
zijn plaats! Zie de nummers 1, 2, 3 en 4 op de plattegrond. 

Voor wat betreft nestkasten hebben we al gesproken met teams om een nestkast te adopteren.  Daarbij moet 
ook gedacht worden aan nestkasten voor verschillende soorten vogels: holenbroeders, mussenhotel of een til 
voor gierzwaluwen op het hoogste punt van het clubhuis. Zie nummer 8 op de plattegrond. 

Aangevuld met een groene wand tegen de zijkant van het clubhuis. Zie nummer 11. 

 

3. Biodiversiteit 

Meer biodiversiteit 

Met name de relatie met de naburige zorgorganisatie gaat resulteren in een overgangsgebied met veel 
biodiversiteit. Het grensgebied tussen beide terreinen wordt omgetoverd in een eldorado voor kikkers in de 
vorm van een kikkerpoel, overgaand in een wadi. Daardoor ontstaat voor flora en fauna een situatie die een 
heel breed gebied beslaat: van diep water naar ondiep water naar helemaal geen water. Waardoor veel 
variëteit in planten en dieren mogelijk is. Gevoed door regenwater dat niet meer naar het riool wordt 
afgevoerd. Aangevuld door een broeihoop voor reptielen zorgt dat voor veel biodiversiteit. Zie 15, 16  en 17 op 
de plattegrond. 

Daarnaast is er gedacht aan vergroening van zo veel mogelijk ruimtes en het invullen met groen waar binnen 
kan worden gestruind en gespeeld. Maar waar ook van de vruchten gegeten kan worden. En dat eten niet 
alleen door de dieren die zich daar thuis voelen, maar ook door de mensen en kinderen die op bezoek komen 
in het groen. Appels, peren, bessen en vruchten.  Alles wat daarbij groen kan worden ingericht, wordt groen.  

Een percentage vergroening??    Zo veel mogelijk! 

Vooral weergegeven door de nummers 1, 3, 4, 13, 18 en 19. 

 

Educatie en samenwerking daarin met andere partijen 

We hebben drie onderwijsinstellingen als buren: twee basisscholen en een school voor VO.  

In de huidige situatie maakt het VO al gebruik van de sportvelden voor de lessen in lichamelijke opvoeding. In 
het komende schooljaar zal in overleg met leerkrachten VO dit worden uitgebreid naar lessen biologie en 
biodiversiteit op basis van de mogelijkheden op ons complex: en dat worden er nogal wat!  

Daarnaast zal de samenwerking met de basisscholen worden uitgebreid: de basisscholen zullen in overleg met 
de club een programma opstellen om door het jaar heen aandacht te besteden aan de natuurbeleving die past 
bij het moment en het seizoen. In het voorjaar bijvoorbeeld de nodige aandacht voor de kikkers en in het 
najaar voor de paddenstoelen.   

Alle scholen hebben in een intentieverklaring bij ons aangegeven dat ze heel graag met ons willen 
samenwerken om de schooljeugd bij dit initiatief te betrekken. 

Zie daarvoor hun verklaringen in de bijlagen 5, 6 en 7. 



 

4. Proces opstellen voorstel 

Participatie en samenwerking om tot een voorstel te komen 

In eerste instantie is onze klusploeg op basis van haar taken begonnen om vergroeningsvoorstellen op te 
stellen toen er nog helemaal geen wedstrijd in het vizier was. Toen die wel in beeld kwam, werd de scope 
verbreed: er werd naar meer zaken gekeken en er werden meer mensen van de club ingeschakeld. Met vooral 
als doel dat iedereen wat zou kunnen herkennen van zijn of haar ideeën en gevoelens in de uiteindelijke 
oplossing. In samenwerking met het bestuur is een oproep op de website van de club geplaatst om aandacht 
en inspraak voor het voorstel te genereren. Daarnaast is ook een nieuwsbrief de deur uitgegaan, zodat 
iedereen geïnformeerd is en inbreng kan leveren. En oproepen via Facebook om mee te doen. 

Onze jeugdteams zijn ook nog via hun coaches benaderd voor ideeën van vergroening. Er zijn al afspraken 
gepland om nestkasten door teams te laten adopteren en in schildersessies te laten schilderen in ‘hun’  kleur 
door het betreffende adoptieteam. 

Met de zorgorganisatie als nieuwe buurman is overleg geweest over hoe kan worden samengewerkt. Zij 
worden door de gemeente verplicht om nieuw aan te leggen parkeerplaatsen te compenseren op het gebied 
van regenwaterafvoer. Voor ons natuurlijk een gouden kans om daar in te participeren. En om dit te 
combineren in een heel groene oplossing. De ontwikkelaar heeft aangegeven hierin met ons te willen 
samenwerken, dit zal in nader overleg worden uitgewerkt. 

Buiten het complex hebben we weinig mogelijkheden om iets aan vergroening te doen. Maar we hebben wel 
geprobeerd om de  buitenwereld binnen te halen: door de bewoners van de buurstraten te vragen om ideeën 
in te brengen voor onze vergroening. Als idee kwam al snel de optie: vervang de klinkers van de 
parkeerplaatsen door open “grasklinkers” . En dat gaan we dan ook doen op ons hoofd toegangspad. Zie 
nummer 5. 

Al bij het begin van het opstellen van voorstellen is overleg met de gemeente geweest. Voor gemeente Hof van 
Twente is het bevorderen en uitdragen van “biodiversiteit” een belangrijk beleidsdoel. Er is dan ook positief 
gereageerd op onze plannen, zie bijlage 4. Medewerkers zijn direct gaan meedenken over oplossingen en ze 
ondersteunen ons bij het bedenken van zaken. Er is ook overleg gaande om ons project als een soort pilot voor 
andere sportclubs in de gemeente te laten dienen. 

5. Uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud 

We willen zoveel mogelijk werkzaamheden door onze eigen mensen laten uitvoeren: onze klusploeg is een club 
van doeners! Dat neemt niet weg dat er ook onderdelen van het plan zullen moeten worden uitbesteed,  zeker 
als het gaat om werkzaamheden waarbij zwaar materieel moet worden ingezet. Hierbij moet worden gedacht 
aan zaken als grondverzet en poten van hoogstam fruitbomen. Voor de begroting op basis van inschattingen 
van ter zake deskundigen van ons voorstel zie bijlage 3. 

We denken in onze planvorming goed na over het toekomstig onderhoud. En wel zodanig dat er daarna goed 
onderhouden kan worden binnen de groene gedachte! We houden daarbij dan ook rekening met de behoeften 
van bijv. vlinders en insecten in hun levenscyclus. 

Wat we tot stand gaan brengen moet niet alleen goed zijn, het moet ook goed blijven. Bij al onze keuzes 
speelde dit een belangrijke rol. 

6. En ook goed voor…. 

Alleen al het ontwikkelen van dit voorstel heeft veel plezier gegeven. Steeds weer was er iemand met nieuwe 
ideeën en nieuwe invulling van zaken. En daardoor ontstond natuurlijk ook weer de nodige discussie of dat 
nieuwe idee inderdaad beter was dan het vorige. Zo’n discussie die wijst op toenemende betrokkenheid. 

Maar uiteindelijk zijn we samen tot een voorstel gekomen waar iedereen blij mee is! 

 



 

Bijlagen:  -      1. Plattegrond met invulling van de voorgestelde vergroening 

- 2. Beplantingsplan op basis van ons voorstel 

- 3. Begroting van ons voorstel 

- 4. Aanbeveling gemeente Hof van Twente 

- 5. Verklaring samenwerking KBS de Albatros 

- 6. Verklaring samenwerking OBS Wiekslag 

- 7. Verklaring samenwerking VO Waerdenborch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


