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De Greenlive tour is een nieuw initiatief van GKB 
Machines en de samenwerkende John Deere-
dealers van Nederland. In de tweede helft van mei 
werden op vijf verschillende locaties in het land 
seminars en livedemonstraties van machinerie 
gehouden. 

Belevingsdagen
‘We hebben een programma gericht op de praktijk 
proberen samen te stellen,’ aldus salesmanager 
Jan-Willem Kraaijeveld van machineproducent GKB 
uit Barendrecht. ‘Belevingsdagen met veel live-
demo’s, waarbij de deelnemers echt konden ruiken 

en proeven aan de praktijk.’ 
Om het geheel van inhoud te voorzien, werd het 
demogedeelte steeds voorafgegaan door seminars 
waar, verspreid over vijf dagen, acht sprekers een 
lezing hielden. Tussendoor werd in een ontspan-
nen sfeer geluncht en werden ervaringen uitgewis-
seld. Op de bijeenkomsten, die gratis waren, kwa-
men gemiddeld zo’n vijftig deelnemers per keer af. 

AFC Ajax
De een-na-laatste werd in Amsterdam gehouden, 
op een van de bijvelden van het trainingscomplex 
van AFC Ajax, met na afloop een afsluitende borrel 

op De Toekomst. Voorafgaand aan het middag-
programma hielden Christian van Genugten 
van keuringsinstituut ISA Kiwa Sport en Arjan 
Knottnerus ieder ook nog een lezing. 

Van Genugten ging in op de herkeuringen van 
kunstgras, die vanaf 2018 in Nederland verplicht 
worden. Velden die in 2010 of later zijn aangelegd, 
krijgen vanaf dan na acht jaar een herkeuring. Dat 
zou straks zomaar een golf aan afgekeurde velden 
kunnen opleveren. Een steekproef van Kiwa Isa 
Sport toonde in 2013 al aan dat van de vijftien 
willekeurig geteste velden vrijwel geen enkel 

Een nieuwe maatregel om kunstgrasvelden gebouwd vanaf 2010 na acht jaar te herkeuren, gaat in 2018 van start. Terwijl de KNVB vanuit Zeist strenge 

taal laat horen, boog een zaal vol met fieldmanagers zich onder leiding van een keuringsexpert over de gebruikersnorm voor die herkeuring. ‘Dit gaat 

budgetproblemen geven’, was de conclusie tijdens een seminar op sportpark De Toekomst (Ajax) dat deel uitmaakte van de Greenlive Tour.

Auteur: Peter Voskuil

Kunstgras wacht groot 
budgetprobleem in 2018
Seminar Greenlive tour over verplichte herkeuringen voetbalvelden 
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veld voldeed aan de herkeuringsnormen. Vooral 
op stroefheid (20% afgekeurd), schokabsorbering 
(33% ondermaats) en balstuit (15% ontoereikend) 
voldeden de matten niet aan de gebruikersnormen 
bij herkeuringen.  

KNVB
Centrale vraag: hoe streng gaat de KNVB straks 
handhaven? De eerste ronkende, rigoureuze gelui-
den over deze verplichting zijn al uit Zeist verno-
men. Peter Batelaan van HB Adviesbureau vroeg 
zich vanuit de zaal af wat de KNVB gaat doen als er 
geen budget is. ‘Wat dan? Clubs uit de competitie 
nemen?’ 
Gemeenten lijken in ieder geval nog niet klaar 
voor herkeuringen. Het ontbreekt aan geld om 
velden te vervangen of op te knappen. De meeste 
gemeenten werken met meerjareninvesterin-
gen die niet zomaar aangepast kunnen worden. 
Vrijwilliger Paul Legez, voorzitter van de stichting 
die de velden van Legmeervogels in Amsterdam 
beheert: ‘Bij een hoop gemeenten bepalen de 
kosten het beleid. De praktijk leert dat 99% van de 
gemeenten moeilijk is te overtuigen; die kiezen 
vaak voor de toch wat goedkopere velden. Hoe 
gaan we dat straks doen?’ 

Legez heeft zich verbaasd over de strenge normen 
voor kunstgrasvelden die nu uitgerold worden. 
‘Als ze kunstgras uit de competitie gaan halen, 
wanneer dan ook slechte natuurgrasvelden?’ Op 
natuurgrasvelden duiken volgens Legez geregeld 
molshopen, konijnenholen en andere onvolko-
menheden op, waar niemand op let.

Van Genugten pleitte voor verbetering van de ini-
tiële kwaliteit bij de aanleg van nieuwe velden. Is 
de beginkwaliteit hoger, dan overleeft het veld de 
herkeuring na acht jaar ook veel makkelijker. 
Los van dit alles is de FIFA bezig haar normen 
voor kunstgras aan te scherpen. De normen voor 
vering, stabiliteit, schokabsorptie, vlakheid, balstuit 
en stroefheid van de velden worden momenteel 
herzien en ondergebracht in twee eisenpakketten: 
Fifa Pro en Fifa Quality. Aan de belijning werden 
tot nu toe geen eisen gesteld, maar dat gaat straks 
veranderen. Verder is ook de uv-test verzwaard van 
3000 naar 5000 uur. 

Bonte parade
Volgens Van Genugten zal door dit alles onder-
houd belangrijker gaan worden dan ooit. 
Constructie, gebruik en onderhoud bepalen 
immers de kwaliteit van kunstgras. Onderhoud 
is daarin volgens hem lang een ondergeschoven 
kindje geweest. Hij toonde wat foto’s van praktijk-
voorbeelden die hij en zijn collega’s van het keu-
ringsinstituut zo nu en dan aantreffen: een bonte 
parade van losse en openliggende naden, losse 
vezels, vervuiling (bijvoorbeeld mos en konijnen-
keutels) en onnatuurlijk hoge belijningen. 
Wat is nou het beste onderhoud? Natuurlijk ver-
schilt dat nog per veld (‘het een blijft gevoelskwes-
tie’), maar er zouden meer gezamenlijke onder-
zoeken en voorschriften moeten komen, vindt Van 
Genugten: ‘Daar is nog wel wat werk te doen.’ De 
KNVB zou meer op dit gebied moeten doen, von-
den verschillende aanwezigen in de zaal.  

Jan Willem Kraaijeveld Christian van Genugten

ACTUEEL4  min. leestijd

Velden die in 2010 of later 

zijn aangelegd, 

krijgen vanaf dan na acht 

jaar een herkeuring
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Sportveldmonitor
De FIFA hamert op een logboek voor het onder-
houd. Er is een verplichting vanuit de wereld-
voetbalbond om dat bij te houden, maar veel 
logboeken zijn niet up-to-date. Isa Kiwa Sport 
werkt daarom aan een Sportveldmonitor: een com-
puterprogramma/app waarop beheerders kunnen 
checken wat er is gebeurd en dient te gebeuren. 
Doel: levensduur verlengen door meer controle 
op onderhoud bij onderaannemers, betere onder-
houdsmethoden, een beter beroep kunnen doen 
op garantie, sneller ingrijpen als dingen fout gaan 
en betere inschattingen maken van noodzakelijke 
investeringen. Een eerste proef met het digitale 
logboek draait al in Den Haag en Rotterdam. Het 
eindproduct zal naar verwachting voor 2018 op de 
markt komen. Kosten zullen naar schatting zo rond 
de 2500 euro voor tien velden per jaar komen te 
liggen. 

Volgens Arjan Knottnerus bestaat er een cruciaal 
verschil tussen onderhoud van kunst- en natuur-
gras. Bij natuurgras merk je direct wanneer er 
niet goed wordt onderhouden. Bij kunstgras niet. 
‘Pas na een of twee jaar begint het op te vallen. 
Dan kom je vaak al in het stadium van dingen 
herstellen en ben je te laat.’ Fieldmanagers doen 
er goed aan veel vaker de infillhoogtemeter te 
hanteren, is zijn advies. De infillhoogte op peil 
houden voorkomt veel slijtage. Fabrikanten werken 
ondertussen aan een oplossing voor het probleem 
dat vezels vroeg of laat plat op hun rug komen te 
liggen en dan scheuren. Op de researchafdelingen 
wordt hard gezocht naar vezels die onder geen 

beding meer scheuren. 
Na de lezingen en de lunch in Amsterdam 
volgde nog een demonstratie van het materieel 
van GKB machines en John Deere. Jan-Willem 
Kraaijeveld kondigde daarbij aan dat de Quick 
Clean-kunstgrasreiniger van GKB (nu 1,80 m werk-
breedte) voortaan ook in 1,50 en 1,20 m breedte 
leverbaar wordt. Daarnaast is de Rotobrush met 40 
en 60 cm borstelbreedte uitgebreid met een 1,20 
meter variant. Kraaijeveld: ‘Ideaal voor het schoon-
maken van trapveldjes in de stad waar veel zand 

ligt, wat zo’n veldje keihard maakt. We hebben zelf 
al een prototype draaien en hij is bij ons intern zo 
populair dat ik hem niet eens meekreeg voor de 
demo.’ 

GrEENliVE Tour KrijGT VErVolG iN 2017
Conclusie van de drie organisatoren na afloop: 
opzet geslaagd. ‘We doen dit voor het eerst, 
maar als ik de opkomst en reacties hoor, denk 
ik dat we dit volgend jaar zeker gaan herhalen, 
laat verkoopmanager Willem Hak namens de 
zes samenwerkende dealers van John Deere 
weten. Waar het thema in 2016 onderhoud van 
kunstgras was, zal dat in 2017 waarschijnlijk 
een ander thema zijn.
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Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

Hijswerk

In- en verkoop van hout

Advies

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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WWW.AGRI-MACHINES.NL

www.gkbmachines.com
new design
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HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 

en danken u vo
or 

het in ons geste
lde

vertrouwen!

Jilles van Zinderen
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U kende ons als Everris, 

maar we zijn uitgegroeid 

naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.
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