
NIEUWSBRIEF - april 2018 

Grondige renovatie recreatieveld 

In de week van 16 tot en met 20 april begint de Antegroep uit Heerenveen met het 
renoveren van het huidige recreatieterrein aan de Kampweg. De partijen die dit mogelijk 
maken zijn Staatsbosbeheer, Gemeente Vlieland, Stichting Rekreatiebelangen Vlieland en 
Into the Great Wide Open. Het project wordt financieel ondersteund door het Iepen 
Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân.   

Zoals iedereen op Vlieland weet, wordt het terrein thans gebruikt als recreatief trapveld 
en vindt er jaarlijks, in september, het festival Into the Great Wide Open plaats. Ook is 
afgelopen jaar een officiële voetbalvereniging opgericht, die het veld gebruikt om 
competitiewedstrijden op Vlieland te spelen. De cultuurtechnische kwaliteit van het veld 
laat te wensen over, omdat het veld hobbelig is en in de winterperiode regelmatig slecht 
bespeelbaar is. 

Alles bij elkaar redenen om het veld geheel te renoveren zodat het geschikt wordt als 
officieel voetbalveld en beter bestand is tegen de gevolgen van het jaarlijkse festival-
gebruik. 

Het veld zal helemaal omgespit en bewerkt worden en worden voorzien van een nieuw 
drainagesysteem, dat ervoor moet zorgen dat het veld in de winter voldoende droog blijft. 
Langs de zijden van het veld wordt een verharde transportstrook aangebracht ten behoeve 
van op- en afbouw van het ITGWO-festival. 

Het werk is zeer weergevoelig, dus voor de planning zijn we afhankelijk van droge 
weersomstandigheden. De bedoeling is dat het veld begin mei wordt ingezaaid en naar 
verwachting in juli weer licht te betreden is. We zullen er rekening mee moeten houden 
dat een jonge grasmat het eerste seizoen enigszins kwetsbaar is en niet te zwaar bespeeld 
kan worden. 

Na de renovatie moeten we er de komende jaren met goed onderhoud voor zorgen, dat we 
het veld goed houden en dat het geschikt blijft voor voetbal en beter bestand is tegen 
festival-gebruik. 

Na de renovatie van het sportveld worden onderhoud en beheer daarvan verzorgd door 
Stichting Rekreatiebelangen Vlieland.  

                 


