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Om optimaal gebruik te kunnen maken van het kunstgrasveld en de daarbij behorende inrichting verzoeken wij
u onderstaande aandachtspunten na te leven en onder de aandacht te brengen bij uw leden:

•

niet roken op het kunstgrasveld en laat geen sigaretten of lucifers vallen;

•

controle op sportschoenen met lange stalen noppen (bramen op de nop kunnen beschadigingen
veroorzaken aan de kunstgrasvezel);

•

zorgdragen dat spelers die van naastgelegen grasvelden komen de schoenen schoonmaken (moddervrij)
en via de schoonloopmat het kunstgrasveld betreden;

•

de schoonloopmat na ± twee maanden schoonmaken;

•

laat geen honden en / of andere dieren toe op het kunstgrasveld;

•

laat geen kauwgom toe op het kunstgrasveld. Verwijder kauwgom op het kunstgrasveld met water (geen
chemisch materiaal);

•

plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasveld;

•

op het kunstgrasveld is alleen onderhoudsmaterieel toegestaan (geen auto’s / hulpdiensten);

•

(jeugd)doelen altijd met 2 of meer personen (ver)plaatsen / Uitschuiven (stabiliteit);

•

de uitschuifbare jeugddoelen na de laatste activiteit met een ketting afsluiten;

•

houdt het terrein / verhardingen rondom het kunstgrasveld vrij van (zwerfafval;

•

verwijder regelmatig (wekelijks) blad/eikels/zaden etc. van het kunstgrasveld d.m.v. de bladblazer;

•

zorgdragen voor goede vuilnisbakken rondom het kunstgrasveld;

•

het is niet toegestaan extra (kalk)belijning aan te brengen;

•

meldt een beschadiging aan de “mat” direct bij de Gemeente Brunssum ter voorkoming van grotere schade
(onbespeelbaarheid) van de “mat”;

•
\
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sluit de poort van het kunstgrasveld na gebruik.

In de winter zijn de navolgende regels van toepassing:

Een besneeuwd kunstgrasveld niet bespelen! Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en
in de rubber wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen of er
vormt zich een ijslaagje. Onder dat soort omstandigheden kan er zeker niet worden gespeeld. Verder duurt
het vaker langer dat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de dooi weer bespeelbaar is;
bij ijzel het kunstgrasveld niet bespelen;
het kunstgrasveld is bij vorst (tot -20 graden Celsius) goed bespeelbaar;
bij opdooi na een periode van strenge vorst kan het kunstgrasveld niet bespeeld worden. Opdooi noemt men
Parkstad Limburg

het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door bevroren en
ondoorlatende grond eronder.

Bij twijfel verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met dhr. M. Broeders, “Afd. Voorzieningen” Gemeente
Brunssum, tel. 045-527 84 03 / michel.broeders@brunssum.nl

