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Betreft: Problematiek veldenverplaatsing Olympos,  
 
 
 
Geachte geïnteresseerde,  
 
‘Als je fit bent, denk je beter’, aldus het motto van sportcentrum Olympos. Studentensport is natuurlijk niet 
alleen belangrijk om de uit de kluiten gewassen bierbuiken of zwembandjes tegen te gaan, ook spreekt men 
graag hoogdravend over ‘sociale en organisatorische ontwikkeling’ door het opereren in teamverband, of door 
slechts aanwezig te zijn op een plek waar veel studenten samenkomen om hun sport (competitief) te beoefenen. 
Olympos, in die zin het paradepaardje van de Universiteit, hoort die plek in Utrecht te zijn.  
 
Olympos lijkt echter in de donkere schaduw te vallen van andere torenhoge ambities van Universiteit en 
Hogeschool als we de gebeurtenissen van de afgelopen maanden in vogelvlucht bekijken. Eind vorig jaar werd 
duidelijk dat de subsidie naar Olympos zonder pardon bekort zou worden met een twee ton1, wat neerkomt op 
twintig procent van wat nu nog verkregen wordt. Terwijl de sportende student in Utrecht al veruit het duurste uit 
was  (vergeleken met elke andere studentenstad), zag hij het afgelopen voorjaar de veldhuren en kosten voor een 
sportkaart met gemiddeld 10 procent stijgen.  
 
Een andere molensteen om de nek van in het speciaal de veldsporters2 betreft de veldenverplaatsing als gevolg 
van de komst van het P&R Transferium. De aanleg van dit transportknooppunt is een gezamenlijk project van 
onder andere Universiteit, gemeente Utrecht en Hogeschool zal komen op de locatie van de huidige voetbal- en 
rugbyvelden. ‘Geen paniek’, zei (de grootste partner) de Universiteit in 2005: ‘Jullie krijgen nieuw voor oud’. De 
structuur van Olympos werd (haastwel geforceerd)3 omgegooid, nog meer tussen Transferium en Botanische 
tuinen ingeklemd. De grotere studentensportverenigingen op Olympos (in het vervolg ‘SSV’s’) zagen hun wens 
om uit te breiden, die zij al jarenlang naar Olympos hadden gecommuniceerd, in één klap tenietgaan.  
Machteloos tegen deze ontwikkeling konden zij slechts daarop toezien dat ze terugkregen wat ze hadden.  
 
Hun grootste zorg was daarbij of de nieuwe velden er wel op tijd waren, voordat bouw van het Transferium in 
september 2010 zou beginnen. Voor redenen die ons niet duidelijk zijn, liet de aanleg van de velden in het 
voorjaar van 2010 echter op zich wachten (concreet gezegd, er stond nog geen (kunst)grasspriet in mei).  Een 
nieuwe projectleider werd in de arm geslagen bij wie wel iets uit de vingers moest komen. De alarmbellen 
gingen hier en daar al rinkelen en uiteraard werd de beoogde bouw van het Transferium naar februari 2011 
overgeheveld. Uit waakzaamheid bleven de studenten en Olympos toch informeren naar de voortgang. Het 
mocht niet baten, tegen het najaar 2010 leverde de nieuwe projectleider alsnog te laat het kunststofgrasveld af, de 
hockey duperende, maar was toen nog niet eens begonnen met het inzaaien van voetbal- en rugbyvelden.  
 

                                                             
1 Deze bedragen zijn niet uit mijn duim gezogen, u kunt ze navragen bij Olympos en Sportraad.  
2 Dat zijn veel verenigingen op Olympos, waarvan de grootste de voetbal, hockey en rugby, goed voor ruim 
1300 sporters. 
3 De beschikbare ruimte liet eigenlijk geen herindeling toe. Om twee voorbeelden te geven: De rugbyers 
moeten zo’n tweehonderd meter lopen van kleedkamer naar het nieuwe veld op (slijtende) stalen noppen over 
tegels. Ook liggen de nieuwe velden van de voetbal liggen verspreid over het sportpark heen.  



Op 28 oktober kwam eindelijk het alarmerende bericht van de projectleider dat de voetbal- en rugbyvelden 
hoogstwaarschijnlijk niet voor februari klaar zouden zijn. De pas ingezaaide rugbyvelden zijn in het gunstigste 
geval pas volgroeid halverwege de maand mei. Wij vinden het ongelofelijk dat dit toch nog heeft kunnen 
gebeuren na jaren van bezorgde navraag. In rugbytermen: alsof je een slome vent van mijlenver op je af ziet 
komen rennen, en hem dan tóch niet weet te tackelen.  
 
Projectleider en Universiteit erkennen het probleem en geven aan ‘hard mee te zullen helpen te zoeken naar een 
oplossing’, zowel in organisatorisch als financieel opzicht. Hun voorstel is dat de SSV’s een tijdelijk ander 
onderkomen zullen moeten vinden voor het tweede deel van het seizoen, maar de SSV’s vinden dat allesbehalve 
wenselijk. De voetbalvereniging Odysseus kijkt dan aan tegen versplintering over Utrecht, desastreus voor de 
moreel van de vereniging en bovendien een logistieke ramp. De respectievelijke rugbyheren en vrouwen van 
USRS en RUS moeten een heenkomen zien te vinden buiten de stad, want de rugbyvelden liggen niet zo 
dichtbezaaid in Utrecht, om een bittere woordgrap erin te gooien. Nota bene bevinden beide USRS en RUS zich 
in cruciale fasen in de competitie (de een eventuele degradatie en de ander promotie). De SSV’s zien maar één 
oplossing en eisen die in alle redelijkheid: de aanleg van het Transferium moet alsnog een drie maanden later 
beginnen.  
 
De manier waarop de Universiteit haar fouten verdoezeld is kenmerkend voor haar houding tegenover 
studentensport. Johan Reusen, programmamanager bij de universitaire directie Vastgoed en Campus, ontkent dat 
er fouten in de planning gemaakt zijn. Hij beweerde afgelopen week in een interview met het Digitale UBlad:  
“Wij hebben goed gemotiveerde keuzes gemaakt. Helaas pakken die nu door de weersomstandigheden slecht uit, 
maar dat is achteraf praten.” Uit het gesprek tussen projectleider en SSV besturen afgelopen donderdag bleek 
echter dat hem reeds in september bekend was dat ‘de planning al heel krap werd.’ Bovendien gaf de 
projectleider toe dat als er met twee ploegen tegelijkertijd gewerkt zou zijn geweest, er wellicht geen probleem 
was. Hij was zich terdege bewust dat inzaaien in oktober en dan kunnen spelen in februari een ijle hoop is, 
slechts met uitzonderlijk goed weer kan dat reëel zijn. Zie hoe Reusen dat heeft omgedraaid: het weer is deze 
herfst echt niet uitzonderlijk slecht, maar niet goed genoeg om zijn rampenplan te doen slagen. Dat is zoiets als 
de loterij verwijten dat je geen miljonair bent.   
 
Daar komt het pikante detail bij, opgemerkt door voorzitter Daphne van de Ende van RUS, dat het maken van de 
afspraken met verschillende aannemers over de aanleg van het Transferium ook in september begon, toen dus al 
min of meer bekend was, dat de velden echt niet op tijd klaar zouden zijn. USRS, RUS, USHC en Odysseus 
vinden dit soort beslissingen, over de ruggen van studentensporters onacceptabel. Zij zullen de komende tijd 
alles aanwenden om de bouw van het Transferium te kunnen vertragen. Projectleider en gemeente hebben al 
aangegeven dat ‘dit heel lastig wordt, omdat er al veel geld mee gemoeid is’. Echter, de contracten met de 
aannemers zijn nog niet getekend. We zijn reeds naar media en locale politiek gestapt, deze brandbrief is slechts 
een onderdeel van onze acties. Als u ons daarbij van dienst kan en wil zijn, horen we van ganser harte wat u voor 
ons kan betekenen.  
 
Anders dan de brandbrieven die u al gehad heeft over de problematiek met de veldenverplaatsing, is dit vooral 
een algemeen signaal naar de universiteit: zo gaat men niet met studentensport om.  
 
Met ovale groet, 
 
Peter Persoon 
Heden te Praeses der Utrechtse Studenten Rugby Society   
 
 
 
 
 
 
 
 


