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In mei 2016 heeft SGS Intron een voorstel gedaan om Sportbouwend 
Nederland een verfrissende metamorfose te laten ondergaan. De kwaliteits-
eisen van het NOC*NSF en de betreffende sportbonden zijn sinds jaar en dag 
hetzelfde. Zo zijn de inspectie- en werkmethoden voor het uitvoeren van 
de inspecties en metingen nog hetzelfde als ongeveer 20 jaar geleden. Het 
NOC*NSF heeft in samenwerking met de erkende keuringsinstituten al grote 
stappen ondernomen.

En het moét anders. De belangen zijn te groot, van producent tot eindgebrui-
ker zijn er vele voor-delen te behalen met een totaal andere opzet met betrek-
king tot realisatie van duurzame en veilige sportaccommodaties in Nederland.
Wij pleiten daarom voor constructieve normen van eenzelfde opzet voor de 
betreffende sporten. Zoals ook de sporttechnische eisen voor elke sport zijn 
afgestemd op de gebruiker.

Daarom is het volgens ons zaak dat de sportvloerenlijst anders wordt inge-
richt. Gedacht kan worden aan het werken met preferred producers. De con-
structie onder een toplaag kan anders zijn, maar de constructieve eisen voor 
elke onderbouw dienen hetzelfde te zijn. Het loslaten van onderbouwnormen 
is een onwenselijke ontwikkeling en tast de duurzaamheid en kwaliteit van 
sport-accommodaties aan.

Bedrijfscertificering kan hierbij een prima aanpak zijn. Op deze manier wordt 
elke onderaannemer gecertificeerd en kan door een erkend instituut middels 
toetsing de continuïteit van de kwaliteit van zijn werkzaamheden worden 
bewaakt. Hiermee wordt uitgesloten dat elk willekeurig grondverzetbedrijf 
zonder ervaring zich op de sportbouw kan richten.

De NoC*NSF-sportvloerenlijst 
Al geruime tijd wordt in Nederland de sport- 
vloerenlijst toegepast. Met deze lijst wordt aangegeven welke types mat met 
de daarbij behorende onderbouwconstructies voldoen aan de eisen van het 
NOC*NSF en de reglementen van de sport-bonden. Op de sportvloerenlijst 
staan veel producten die gelijk zijn aan elkaar maar een andere benaming 
hebben. De opdrachtgever is gebaat bij een duidelijke en overzichtelijke 
sportvloerenlijst. De preferred producer zal in dit geval de hoofdaannemer zijn. 
Hij kan met behulp van een gecertificeerd aannemer zijn keuze maken voor de 
realisatie van sportaccommodaties, waarbij waarborging van een duurzame en 
veilige sportaccommodatie vanzelfsprekend is. Geen enkele preferred producer 
heeft er belang bij dat zijn naam in negatieve zin met de sportaccommodatie 

wordt verbonden. Daarnaast zal hij een gedegen kwaliteitsborging van de 
onderbouw wensen. Naast bedrijfscertificering zien we ook het belang in van 
uitgebreidere productcontrole.  
De huidige verificatie-analyses zijn niet toereikend. De continuering van de 
kwaliteit van producten die worden toegepast in de sportbouw dient beter 
te worden gewaarborgd. Dat is ook in het belang van de opdrachtgever; deze 
komt nu regelmatig voor verrassingen te staan, waarbij de eind- 
gebruiker steeds meer wordt benadeeld en de continuering van competities 
in gevaar komt. Ten slotte denk ik dat het toekomstige sportbouwbeleid in 
Nederland voor een aantal grote uitdagingen staat. Recente gebeurtenissen 
hebben de sportbouw in een negatief daglicht gezet. We moeten waken voor 
een verdere afbraak van de kwaliteit van sportaccommodaties. En zal beter 
toezicht moeten worden houden met betrekking tot duurzaam en verant-
woord bouwen.

Peter Verhoeven, technisch manager SGS Intron
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Wie meer wil weten over 
het kunstgras-korreldossier: 

www.sbrcheck.nu
www.facebook.com/BANDenMILIEU/

www.nrc.nl/nieuws/2016/12/23/vrachtlading-bangmakerij-5909952-a1538254

www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Video/1vt6i71_web_mp4.std?ext=.mp4

www.facebook.com/BANDenMILIEU/videos/671151653065206/
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