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We spreken Johan van der Stappen, directeur 
van Duvano, in één van de twee fabrieks hallen 
van het bedrijf. Op het industrieterrein in Oss 
heeft Duvano twee hallen in gebruik van  
respectievelijk 3.300 m2 voor de productie en 
1.500 m2 voor het logistieke deel. Duvano is in 
de sportsector vooral bekend als leverancier 
van slagplanken voor hockeyvelden en kant-
planken (keerwanden) voor voetbalvelden, om 
de verspreiding van infill tegen te gaan. De 
kantplanken die hier in Oss worden gemaakt, 
bestaan vrijwel volledig uit gerecycled kunst-
gras, met een kleine hoeveelheid glasvezel 
eraan toegevoegd.

Eén veld met kantplanken per dag
De grootste afzetmarkt voor gerecycled kunst-
gras was in 2020 die voor voetbalkantplanken. 
Van der Stappen vertelt dat zijn bedrijf vorig 
jaar ruim 200 kunstgrasvelden van kant planken 
en slagplanken heeft voorzien. Met eigen 
montageploegen kan Duvano per dag één 
veld monteren en in de zomer zelfs twee per 
dag. Van der Stappen: ‘Onze montageploegen 
bestaan uit medewerkers die normaal  
gesproken in de fabriek werken, aangevuld 
met uitzendkrachten en seizoenwerkers. In de 
zomer is het in de productie iets rustiger, dus 
kunnen we een deel van onze werknemers 
goed gebruiken voor de montage. Zij vinden 
het heerlijk om in de zomer buiten aan het 
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werk te kunnen zijn.’ Duvano doet zelf niet 
veel aan actieve verkoop; meestal lopen de 
contacten via aannemers. ‘Als voetbalclubs 
onze planken zien langs velden, informeren ze 
vanzelf bij de aannemer en komen ze uiteinde-
lijk vaak wel bij ons uit.’ Bovendien verlangen 
opdrachtgevers steeds vaker dat kantplanken 
van gerecycled kunstgras gemaakt zijn; ook dan 
staat Duvano hoog op de lijst.

De planken die Duvano ontwikkelt, zijn 20 of 
30 cm hoog, al zit tussen die twee varianten 
nauwelijks prijsverschil. Met een plank van 30 

cm houd je volgens Van der Stappen de meeste 
infill wel tegen, zelfs bij het borstelen van de 
grasmat. De materialen in de kantplanken 
zijn meerdere keren recyclebaar; daarom kan 
Duvano de planken ook weer innemen na een 
zeer lange levensduur. ‘Daartoe verplichten we 
ons’, aldus Van der Stappen.

Nederlands kunstgras
Het gerecyclede kunstgras dat bij Duvano 
wordt aangeleverd, komt van de fabriek van 
GBN in Amsterdam. In het verleden werkte 
Duvano met meerdere andere verwerkers, 
waarvan de meeste intussen zijn afgehaakt om 
uiteenlopende redenen. Zo werden er in 2019 
nog kunstgrasvelden eerst naar een ander land 
vervoerd om gerecycled te worden, waarna 
een gedeelte terug naar Nederland kwam om 
te worden verwerkt tot nieuwe producten. ‘Deze 
omweg was natuurlijk niet erg milieuvriendelijk.’

Nederland heeft nu dus voldoende capaciteit 
voor kunstgrasrecycling, maar het recyclen 
van een versleten kunstgrasmat blijft een duur 
proces. Volgens Van der Stappen zit daar ook de 
moeilijkheid. ‘Omdat andere kunststoffen  
makkelijker te recyclen zijn, is die reststroom 
ook goedkoper.

Gras, zand en rubber uit een grasmat moet 
door de verwerker allemaal gescheiden worden 
en dat is een duur proces. Het is bijna onmoge-
lijk om het gras goed zandvrij te krijgen, en dat 
resterende zand veroorzaakt extra slijtage aan 
de productiemiddelen. Het zand eruit wassen 
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De markt voor hockeyplanken is stabiel, aldus Van der Stappen.

‘In vergelijking met het buitenland 
doen we het in Nederland prima. 
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zou een goede oplossing zijn, maar dan wordt 
het drogen weer een dure aangelegenheid.  
Nu nemen we de extra schade van dat zand aan 
onze machines maar voor lief. Met de komst 
van non-infill-kunstgrasvelden wordt het ver-
werkingsproces gemakkelijker en goedkoper. 
Maar die liggen er nog niet zoveel, en het zal 
nog wel enkele jaren duren voordat deze non-
infillvelden de overhand krijgen. En dan duurt 
het sowieso nog minimaal tien tot vijftien jaar 
voordat alle huidige kunstgrasvelden aan ver-
vanging toe zijn.’

Topjaar
Of Duvano in 2021 weer 200 velden met kant-
planken monteert, durft Van der Stappen nog 
niet te zeggen. Er zijn meer leveranciers bij 
gekomen in de markt, en, ook niet onbelangrijk, 
door corona is er het afgelopen jaar weinig 
gebruikgemaakt van de sportvelden, zodat die 
misschien een jaar langer meekunnen. Ook 
komt er een keer een eind aan het monteren 
van systemen om aan de zorgplicht te vol-
doen. Wie uitgaat van 2.200 kunstgrasvelden 
in Nederland, waarvan er 400 tot 500 per jaar 
met kantplanken worden uitgerust, komt tot 
de conclusie dat na vier jaar het grootste deel 
wel voorzien is. Van der Stappen verwacht dat 
2021 nog een topjaar wordt voor installateurs 
van kantplanken en dat het daarna minder zal 

worden. ‘Eind 2021 hebben we het grootste 
deel van de kunstgrasvelden in Nederland wel 
gehad. Er blijven dan een paar honderd velden 
over die niet direct kantplanken krijgen omdat 
ze binnen enkele jaren aan de beurt zijn voor 
renovatie.’

Zwarte, witte of groene palen
Duvano kijkt daarom ook verder naar andere 
producten om gerecycled kunstgras in toe te 
passen. Zo produceert het bedrijf picknicksets 
met groene zitplanken en een groen tafelblad.
 Ook laat Van der Stappen een aantal verschil-
lende bermpalen zien. Voor bijvoorbeeld 
opdrachtgevers in de infra is de keuze voor 
gerecycled kunstgras echter helemaal niet zo 
vanzelfsprekend, legt hij uit. ‘Als ze kunnen  
kiezen tussen witte en zwarte paaltjes van  
gerecyclede kunststof en groene paaltjes van 
gerecycled kunstgras, valt de keuze zelden op 
groen.’

Contrast
Opvallend is dat de zorgplichtmaatregelen 
vooral in Nederland genomen worden, terwijl 
er door heel Europa natuurlijkveel meer kunst-
grasvelden liggen met synthetische infill. Mocht 
de Nederlandse markt verzadigd zijn, dan lonkt 
een overstap naar het buitenland. In België wor-
den rond hockeyvelden bijvoorbeeld nog vaak 

een betonrand en hout toegepast.  
In Nederland is dat ondenkbaar. In België heeft 
Duvano verschillende installatieprojecten 
achter de rug. Komt de interesse verder uit het 
zuiden, bijvoorbeeld uit Frankrijk, dan worden 
de planken geleverd en doet een lokale aan-
nemer het installatiewerk. Verwerkingsbedrijven 
zoals Duvano heb je in het buitenland amper. 
Nederland heeft relatief veel kunstgrasvelden 
en dus meer specialisten. ‘In vergelijking met 
het buitenland doen we het in Nederland 
prima. Maar het kan altijd nog beter.’

De markt voor hockeyslagplanken in Nederland 
blijft wel stabiel. Hier is minder concurrentie en 
is volgens Duvano altijd wel vraag naar planken 
van gerecycled kunstgras. Ze zijn goed voor een 
tweede en soms zelfs een derde levenscyclus 
van een kunstgrasveld. ‘Onze slagplanken zijn 
staalgewapend en daardoor heel stevig en 
gaan lang mee, maar bij de inname van oude 
planken is dat staal een nadeel bij het recyclen.’ 
Van der Stappen laat een speciale machine zien 
waarmee ijzer en kunststof van elkaar worden 
gescheiden, zodat de materialen weer geschikt 
zijn voor hergebruik. De machine heeft Duvano 
zelf ontwikkeld, zoals het bedrijf wel vaker 
genoodzaakt is om te doen. ‘Wij werken hier 
met heel specialistische machines die nergens 
anders te vinden zijn.’

Oneindig veel producten
In principe kan Duvano oneindig veel  
producten maken van gerecyclede plastics en 
dus ook van gerecyclede kunstgrasvelden.  
De vraag is vooral of er behoefte aan is in de 
markt. Van der Stappen staat in elk geval open 
voor pilotprojecten om meer producten van 
gerecycled kunstgras te maken.

Onlangs werd door een opdrachtgever het idee 
geopperd om een compleet hekwerk rondom 
een veld van gerecycled kunstgras te maken. 
‘Daar staan wij voor open, en wellicht gaat dat 
dit jaar zelfs realiteit worden’, aldus Van der 
Stappen.

In 2020 installeerde Duvano kantplanken bij 200 

kunstgrasvelden.
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