
 
 

 

SESTE-NIEUWSBRIEF #2, NOVEMBER 2013 
 

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (SESTE) wil op heldere en ook 

voor niet ingewijde begrijpelijke wijze uitleg geven over zaken die (gaan) spelen rond de 

exploitatie van het sportpark. In het kader daarvan ontvangt u hierbij de tweede editie van de 

SESTE-nieuwsbrief.  

 

Algemeen 

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen. (SV Baarn, TOV, Eemboys, CCB en 

BAV). Zij geven, binnen de financiële mogelijkheden, gestalte aan de wensen van de 

verenigingen. 

 

Contractbesprekingen SRO 

Het SESTE bestuur is bezig, na evaluatie van 2013, om het contract met SRO voor 2014 te 

verlengen.  

 

Wateroverlast op Ter Eem 
De recente vruchtbare samenwerking tussen gemeente en waterschap heeft ervoor gezorgd dat 

de afwatering een stuk is verbeterd. De concentratie van de overlast ligt rond de velden 4, 5 en 

6. De kwetsbaarheid na regenval blijft vooralsnog groot. De buitenstroken van de velden 4 en 

5 vertonen wel enige verbetering in de afwatering na het ondergaan van de zogenaamde 

"plofbewerking". Wanneer de omstandigheden het toelaten worden de drie nieuwe velden met 

machines bewerkt om de bovenlaag losser te krijgen. Bij veld 6 is de grootste zorg om het 

bespeelbaar te krijgen, waarbij de gedachte is om per plek zand in te strooien.  

 

Regels veldindeling 

Om te komen tot goede onderlinge afspraken over het gebruik van de beschikbare velden 

vindt er overleg plaats tussen de sportparkmanager en vertegenwoordigers van de 

verenigingen. Dit is het zogenaamde Plannersoverleg. De mensen die een extra inspanning 

leveren ten behoeve van dit gezamenlijke belang zijn Klaas de Kok namens SV Baarn, Hans 

de Gooijer namens Eemboys, Belinda van Dinther namens TOV en Wim Oostveen namens 

BAV. 

Het SESTE-bestuur is erg blij dat de verenigingen dit initiatief hebben genomen. Dit overleg 

heeft inmiddels de REGELS VELDINDELING SPORTPARK TER EEM opgeleverd. 

  

Sneeuw en ijs 
Met de naderende winterperiode in het hoofd heeft het bestuur, in samenwerking met de 

sportparkmanager, regels opgesteld over hoe te handelen bij sneeuw en ijs op de kunststof 

voetbalvelden en de atletiekbaan. Deze regels worden binnenkort verspreid. 



 

Veldnummering 
In de nieuwe opzet van het sportpark is ervoor gekozen om de velden een nummer te geven. 

Het principe is dat alle velden beschikbaar zijn voor alle drie de voetbalverenigingen, echter 

bij de respectievelijke hoofdvelden krijgt de betreffende club voorrang bij de indeling.  

Veld 1 is het hoofdveld van TOV.  

De gekoppelde velden 2 en 3 zijn tijdens het cricketseizoen ook beschikbaar voor de CCB.  

Veld 4 is het hoofdveld van SV Baarn. 

Veld 6 heeft de BAV als eerste gebruiksgerechtigde. 

Veld 7 is het hoofdveld van Eemboys.  

De nummeraanduidingen zullen binnenkort worden geplaatst. 

De velden 2, 3, 5 en 6 worden door de planners zodanig ingedeeld dat de verhouding tussen 

het aantal teams van de drie verenigingen als leidraad geldt. 

 

Rooddraadschimmel 
De sportparkmanager heeft hiernaar onderzoek gedaan en komt tot het volgende: "Rooddraad 

is een schimmel die zich vestigt in gras dat niet helemaal vitaal is. De aantasting komt voor in 

gras dat niet optimaal groeit. Bij de velden 4 en 5 is de structuur nog niet op orde, wat bijna 

altijd het geval is bij pas aangelegde velden. Ook is het noodzakelijke organische stofgehalte 

in de toplaag nog in ontwikkeling. Om die reden komt niet op ieder moment de voor de 

grasplant noodzakelijke hoeveelheid stikstof ter beschikking. Een flinke nachtvorst is 

afdoende om nu de Rooddraad te doen verdwijnen. Maar dat is aan de natuur om te regelen. 

Kortom, er is op dit moment geen mogelijkheid om zelf actief een aanpak tegen Rooddraad in 

te zetten. Er is wel wat schade aan het gras, maar dat is normaal gesproken niet als dramatisch 

aan te merken".  

 

Terughalen van ballen 
In overleg met Van Wijnen is afgesproken dat er een loopplank over de sloot achter veld 3 en 

4 mag komen. Waarbij een schuingeplaatst (dichtvallend), afsluitbaar, hek moet voorkomen 

dat het terrein van Van Wijnen ongeoorloofd dan wel overmatig wordt betreden. De 

voetbalverenigingen hebben hierbij een grote verantwoording om tot goede afspraken te 

komen met hun trainers en leden. 

 

Toegangsweg naar het Wheelys-terrein 
De boomstronken zijn inmiddels weggehaald waardoor langs deze weg hekken kunnen 

worden geplaatst. Door het afsluiten van dit deel van het sportpark trachten we te voorkomen 

dat het atletiekgedeelte te gemakkelijk toegankelijk wordt. 

 

Fietsen, scooters e.d. op het sportpark 

Fietsen, scooters e.d. moeten in de daarvoor bestemde stallingen binnen en buiten het 

sportpark geplaatst worden en mogen niet langs de "Sportparkweg” langs de velden  

en tegen de hekken langs de velden geparkeerd worden. Dit ten behoeve van de veiligheid van 

de sporters en ter voorkoming van beschadigingen van de velden en hekken. Om dit te laten 

slagen is de inzet en het verantwoordelijkheidsgevoel van de besturen en de trainers 

onmisbaar. 

  


