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Gosewin Bos: ‘Ik sprak vanmorgen een 
opdrachtgever en die dacht dat alle sportac-
commodaties gesloten waren. Ja, dat klopt, 
maar niet voor onderhoudswerkzaamheden of 
renovaties. Net zo goed als je deze periode kunt 
gebruiken om groot onderhoud van natuurgras 
naar voren te halen, kun je dat ook doen bij 
kunstgrasvelden. Voor vergunde werken zal dat 
allemaal niet moeilijk zijn. Wij zijn druk aan met 
werk met onze eigen orderportefeuille. Maar 
ik denk dat we nu moeten doorpakken om te 
voorkomen dat de economische schade straks 
nog groter wordt.’
Veiligheid hoeft daarbij volgens directeur Bos 
niet in het geding te komen. ‘Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid en respecteren de voor-
geschreven voorzorgsmaatregelen van het 
RIVM. Onze personeelsleden blijven op de voor-
geschreven afstand van elkaar en zorgen voor 
voldoende hygiëne. Daar zit het probleem niet. 
Natuurlijk weet ik niet in hoeverre de maatrege-
len strenger worden en of er bijvoorbeeld een 

totale lockdown komt, maar zolang dat niet 
het geval is, hebben we met zijn allen de plicht 
om zoveel mogelijk aan het werk te blijven en 
de economische schade minimaal te houden. 
Rutte heeft in zijn speech voor de landelijke tv 
gezegd dat een totale lockdown niet nodig zou 
zijn. Daar gaan we dan ook maar van uit. Als 
zo’n lockdown er alsnog zou komen, vallen alle 
werken natuurlijk stil. Dan is het over en uit.’

Doorpakken 
De oproep van directeur Bos betreft dan ook 
niet zozeer de wens dat bestaande en gegunde 
werken doorgang moeten vinden – dat gaat 
met de nodige horten en stoten redelijk goed 
–, maar het gevaar dat er straks een gat valt. 
Bos: ‘Ik hoor nu al dat aanbestedingen vertra-
ging oplopen, bijvoorbeeld omdat ambtenaren 
ziek zijn en hun handtekening niet kunnen 
zetten. Voor dat soort zaken moeten we nu 
waken. Ik denk ook dat we misschien anders 
moet gaan aanbesteden. Dat zie ik bevestigd 

Hoewel er terechte zorgen bestaan over de im-

pact van corona, is het volgens Gosewin Bos, di-

recteur Sport bij #GAntea Groep Nederland$G, 

ook belangrijk dat we zoveel mogelijk projec-

ten in de lucht houden. Nu, maar misschien 

nog wel meer op de middellange termijn. ‘We 

zitten nu in een ongewisse periode en weten 

totaal niet wat er gaat gebeuren, maar er komt 

een moment dat dit weer achter de rug is. Daar 

moeten we nu al over nadenken.’
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in een interview in het FD met de directeur van 
kartelwaakhond ACM, Martijn Snoep. Hij zegt: 
“Dit zijn bijzondere omstandigheden die vra-
gen om bijzondere oplossingen.” Ik zou willen 
pleiten voor vereenvoudigde aanbestedingen. 
We moeten nu creatief zijn, bijvoorbeeld door 
sneller een-op-een aan te besteden. Het gevaar 
is dat er anders bedrijven failliet gaan en dat is 
ook niet goed voor de onderlinge concurrentie.’

Bos vervolgt: ‘Als we dit niet doen, zie ik ook 
een ander probleem opkomen. Stel dat half mei 
alles weer een beetje normaal is; dan schreeuwt 
iedereen moord en brand dat projecten niet uit 
de startblokken komen en wordt er voor je het 
weet met boetes gestrooid.’

In de knel
Ook adviesbureaus in de branche voorzien 
op termijn problemen als opdrachtgevers 
projecten blijven uitstellen en er geen werk 
naar voren gehaald wordt. Zoals de meeste 
bedrijven in de branche zitten de adviesbu-
reaus momenteel nog volop in het werk. Maar 
ook zij zien dat een deel van de projecten 
vooruit geschoven wordt. Set van der Wielen 

van Kybys: 'Die opdrachtgevers proberen wij 
erop attenderen dat je dan in de knel gaat 
komen. Als aanbestedingen massaal worden 
doorgeschoven, zitten we straks met de gebak-
ken peren. Uitvoeringswerkzaamheden starten 
dan later dan gepland. Misschien wel nét als de 
sportparken in Nederland weer open worden 
gesteld voor publiek. Dan wil je toch geen 
spelbreker zijn omdat je het onderhoud of die 
renovatie nog moet laten uitvoeren?'

Ondanks meerdere oproepen in de branche zijn 
er weinig gemeenten die projecten naar voren 
halen. Van der Wielen: 'Wij proberen opdracht-
gevers wel van de noodzaak te overtuigen, 
maar in de praktijk wordt er verdomd weinig 
gebruik van gemaakt. Als dit zo doorgaat, is 
het gevolg dat we straks een enorme piek gaan 
zien in de aannemerij. Er moet dan heel veel 
werk verricht worden in korte tijd, achterin het 
seizoen. Je gaat dan problemen krijgen met de 
beschikbare capaciteit. Opdrachtgevers staan 
onvoldoende stil bij levertijden en de proble-
men die we daarin kunnen verwachten, zeker 
als andere landen nog in crisis zijn en aanvoer 
niet of beperkt mogelijk is.'

Bijzondere situatie
Een mogelijke oplossing om toch werk naar 
voren te halen, ligt volgens Van der Wielen bij 
de inkoopbureaus. 'Die hoor of zie ik niet, en 
dat vind ik jammer. Inkoopbureaus kunnen 
juist nu hun toegevoegde waarde laten zien 
aan gemeenten. Zij kunnen juridisch uitzoeken 
wat er mogelijk is binnen deze bijzondere situ-
atie. Als in Nederland de dijken op klappen 
staan, wordt er onmiddellijk ingegrepen. Zo 
moet je ook naar de coronacrisis kijken. Een 
deel van het werk moet naar voren gehaald 
worden, zodat we het meteen kunnen oppak-
ken. Inkoopbureaus moeten branchebreed een 
signaal afgeven wat er wel en niet kan onder 
deze omstandigheden. Als we nu handelen, 
zullen de gevolgen uiteindelijk veel beperkter 
zijn voor onze sector. Gebeurt er niets, dan ben 
ik niet zo positief gestemd over het komende 
seizoen.'

Alles nog onder voorbehoud
Ook Jan-Willem Boon van Gras Advies consta-
teert dat projecten vertraging oplopen. Volgens 
Boon gaan de aanbestedingen op dit moment 
wel door, maar is nog niet overal akkoord op 
gegeven. 'Gemeenten hebben het geld wel 
gereserveerd, maar de gemeenteraad moet 
er dan nog een akkoord op over geven, en zij 

komen voorlopig niet bij elkaar. Dat zie ik nu 
overal in aanbestedingen. Normaal zijn dat 
soort dingen in maart al geregeld. Ik kan de 
aanbestedingen nu verder invullen, en de ver-
wachting is ook dat de raad wel akkoord gaat, 
maar alles is nog onder voorbehoud.'

Seizoensgebonden werk
Boon verwacht dat de levering van materialen 
deze zomer een groot probleem wordt. 'Ons 
werk is heel erg seizoensgebonden. Doordat 
andere landen in lockdown zijn, is het nu al 
bijna onmogelijk om een planning te realise-
ren. Denk aan een veld met TPE: die infill komt 
meestal uit Italië, waar alles plat ligt. De fabrie-
ken liggen stil, waardoor het voor leveranciers 
heel moeilijk gaat worden om alles op tijd te 
leveren. Hetzelfde geldt voor personeel. Bij 
aanleg of renovatiewerk worden vaak buiten-
landse krachten ingezet: kunnen zij straks nog 
wel komen? Ik denk dat het heel moeilijk gaat 
worden om alle voetbalvelden voor het seizoen 
2020-2021 tijdig klaar te krijgen.' Omdat projec-
ten een jaar vooruitgeschoven worden, hoopt 
Boon dat het renovatieseizoen voor 2021 eer-
der zal beginnen dan normaal. 'Zodat we tijdig 
kunnen aanbesteden en bijvoorbeeld alvast 
ontwerpen kunnen maken. Zo zorgen we dat 
we allemaal aan het werk blijven.'

Leveranciers: fabrieken blijven draaien
De verschillende leveranciers van kunstgras-
velden die in Nederland actief zijn, laten in een 
reactie weten dat de fabrieken op dit moment 
volop draaien en dat er gewoon geproduceerd 
wordt. 'Wij kunnen gewoon leveren, het sluiten 
van fabrieken is helemaal niet aan de orde. Als 
het aan ons ligt, worden er zelfs projecten naar 
voren gehaald want wij kunnen gewoon mate-
rialen uitleveren.' Wel geven de leveranciers 
aan dat er op termijn mogelijk met aangepaste 
planningen gewerkt dient te worden.

2 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/32649/gosewin-
bos-antea-sport--nu-zorgen-dat-we-allemaal-
aan-het-werk-blijven.

INTERVIEW

 Jan Willem Boon 

Seth van der Wielen

Gras Advies 

Kybys 


