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In juni 2019 barstte de bom in Nijmegen. 
Ouders van kinderen op basisschool De Buut 
kregen te horen dat het trapveldje naast 
de school moest sluiten. Bewoners van het 
appartementencomplex bij de school hadden 
namelijk geklaagd over geluidsoverlast. Saillant 
detail: het trapveldje lag er al toen de appar-
tementen gebouwd werden. De bewoners die 
de appartementen kochten, wisten dus dat zij 
naast een school gingen wonen. Strikt juridisch 
gezien hadden de omwonenden echter een 
punt. De geluidsnormen schrijven immers een 
limiet voor van 70 decibel, terwijl in Nijmegen 
88 decibel werd gemeten.

Dwangsom
De gemeente Nijmegen gaf dan ook gehoor 
aan de klachten van de bewoners en het veld 
moest vóór eind juli dicht, anders zou de stich-
ting die de school beheert een boete krijgen 
van 10.000 euro. Aanhangers van de school 
startten al snel een petitie, die bijna vijfduizend 
keer ondertekend werd. Tel daar de internatio-
nale media-aandacht bij op, en er werd beslo-
ten om de dwangsom in ieder geval met acht 
weken uit te stellen tot medio september. Na 
nog eens twee maanden uitstel deed de rechter 
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in november uitspraak: het veldje verwijderen 
gaat de rechter te ver, dus het mag toch open-
blijven.

Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbon-
den: het veldje moet ’s avonds en in het week-
end dicht blijven én het moet aangepast wor-
den. De rechter heeft een aantal eisen gesteld. 
De betonnen randen rond het veld worden 
aangepast, de oude kunstgrasmat moet vervan-
gen worden door geluiddempend kunstgras en 
de doeltjes moeten eraf. En alsof dat nog niet 
genoeg was, voegt de rechter daaraan toe dat 
er vaart gezet moet worden achter de maatre-
gelen. Werk aan de winkel dus voor schoolbe-
heerder Conexus.

Kaal tot op de backing
In diezelfde periode volgde Rutger Schuijffel 
van CSC Sport het nieuws over dit veldje op 
de voet. Schuijffel, zelf Nijmegenaar, is goed 
bekend met de stad en was al op de hoogte 
van de situatie. Hij besloot contact te zoeken 
met Conexus, beheerder van 31 scholen in de 
regio, waaronder De Buut. Schuijffel: ‘Ik heb 

eigenlijk heel spontaan contact gezocht. Ik 
volgde het verhaal in de krant en dacht uitein-
delijk: ik moet toch eens gaan bellen. Via de 
gemeente kwam ik bij Conexus terecht en zij 
zaten op dat moment juist in de beslisfase. Ze 
hadden al een aantal offertes liggen, waarna 
wij ook een voorstel gedaan hebben. Natuurlijk 
was hier een shockpad nodig om voor geluids-
demping te zorgen. Verder waren er twee 
opties: instrooien met kurk, maar dan zit je met 
instrooimateriaal, of non-infill. Van het concept 
non-infill was het bestuur al snel overtuigd.’
Schuijffel begrijpt wel dat er iets aan de situatie 
van dit veld moest veranderen. ‘Het veld dat 
hier lag, was echt een heel oud kunstgrasveld’, 
zegt hij. ‘Ik schat dat de mat al twintig jaar oud 
was. Die mat was helemaal kaal tot op de bac-
king; het was eigenlijk een soort viltdoek. Het 
moest doorgaan voor kunstgras, maar het was 
net beton. En dat maakt bij balstuit natuurlijk 
een geluid alsof de bal op steen stuitert. Met 
die betonrand en die doeltjes er nog bij en 
dertig rondrennende kinderen, kan ik me best 
voorstellen dat het hinderlijk was.’

Geweven mat
CSC Sport ging in december aan het werk 
om de nieuwe mat aan te leggen. Schuijffel, 
projectleider voor deze klus, licht toe: ‘Het 
verwijderen van de betonnen randen was 
al uitbesteed; vanaf dat punt hebben wij de 
werkzaamheden verder opgepakt. De beton-
randen hebben we helemaal strak opnieuw 
aangelegd. Op het veld zelf moest de oude mat 
er natuurlijk eerst af. De lavalaag die daaronder 
lag, konden we hergebruiken. De lavalaag is 
geëgaliseerd; daarna kon de shockpad erop en 
uiteindelijk de non-infill-mat.’ Op dit veld ligt 
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nu de geweven variant van Greenfields MX NF. 
Van dit type ligt al een full-size voetbalveld in 
Hoofddorp, Nijverdal en Groningen. ‘Maar voor 
toepassing als trapveldje is hij natuurlijk ook 
ideaal, vooral omdat hij geluiddempend is. De 
systeemopbouw is hetzelfde als bij een normaal 
voetbalveld, alleen is deze iets kleiner: zo’n 20 
bij 30 meter.’

Snel schakelen
Tussen de rechtszaak en de oplevering van het 
non-fill-kunstgrasveld zaten een paar weken. 
Voor CSC betekende dit snel schakelen. Door 
een aantal factoren lukte het om het project 
snel uit te voeren. Schuijffel: ‘De kunstgrasmat 
die hier ligt, hebben we niet geproduceerd; 
dit waren rollen die we nog op voorraad had-
den. Anders waren we vier tot vijf weken kwijt 
geweest, maar dit formaat hadden we nog lig-
gen voor een andere bestelling en konden we 
hier mooi inzetten. En we hadden geluk dat er 
net voor de kerst nog een droge week was.’

Daarmee heeft de kunstgrasaannemer een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan een 
beroemd project. ‘Ja, de aandacht hiervoor was 

echt bizar’, blikt Schuijffel terug. ‘Zowel landelijk 
als wereldwijd doken ze er vol bovenop. Het 
breekpunt was natuurlijk het speelverbod van 
de gemeente. Voor ons is zo’n project weer eens 
wat anders dan een regulier voetbalveld, mede 
vanwege de tijdsdruk. Begin december kregen 
we de opdracht, voor de kerst lag de nieuwe 
mat erin. Het kwam allemaal bij elkaar.’

Rest de vraag of de kwestie bij De Buut nu 
definitief afgerond is. In principe is het non-
infill-veld een voorlopige voorziening. Op basis 
van nieuwe geluidsmetingen moet blijken of 
het veld nu wél aan de wettelijke eisen voldoet. 
Maar eigenlijk is dat nog slechts een formaliteit 
en Schuijffel heeft wel vertrouwen in een goede 
afloop. ‘De facilitair beheerder zegt dat er hele-
maal geen klachten meer zijn. De school was al 
tevreden en de bewoners zijn ook wel redelijk 
tevreden, denk ik. En de kinderen kunnen weer 
sporten, dus ons doel is bereikt.’
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