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Het hele jaar voetballen 
op natuurgras:
dat is vanaf nu mogelijk met het O2-natuurgrasconcept

Als beheerder van natuurgrassportvelden bent u het hele jaar bezig om het gras in een optimale conditie te houden. U zaait, maait en beregent. 

Desondanks komt het voor dat na alle inspanningen wedstrijden en trainingen worden afgelast. Omdat het veld te nat is, te modderig of kapot. En dat 

is jammer. Om dit te voorkomen, is het O2-natuurgrasconcept ontwikkeld. Met dit concept kan gegarandeerd minimaal 300 uur worden gespeeld op 

natuurgras van een hoog kwaliteitsniveau.
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Bij aanleg en onderhoud van een natuurgras- 
sportveld zijn meerdere partijen betrokken.  
Er is een opdrachtgever (gemeente of sport- 
vereniging), een adviesbureau, een cultuurtech-
nisch bedrijf en een leverancier. Bij problemen met 
een veld is niet altijd direct duidelijk wat de oor-
zaak hiervan is en bij wie de verantwoordelijkheid 
ligt. Bij het O2-natuurgrasconcept wordt door alle 
partijen samengewerkt en zijn er één eindverant-
woordelijke en één aanspreekpunt voor de aanleg 
en het onderhoud. 

Door de kennis van de partijen te bundelen, wordt 
voor een juiste afstemming en samenwerking 
gezorgd. De partijen beslissen gezamenlijk wat 
de juiste aanleg en het juiste onderhoud voor 
elk natuurgrasveld is. Het O2-concept zorgt voor 
een natuurgrassportveld dat minimaal 300 uur 
kan worden bespeeld. Ook worden de grasbezet-
ting, vlakheid en waterafvoer gegarandeerd voor 
maar liefst tien jaar! Naast deze garantie wordt het 
sportveld ook tien jaar lang op de meest duurzame 
manier onderhouden. Voor de aanleg- en onder-
houdskosten geldt een vast bedrag, zodat onaan-
gename verrassingen tot het verleden behoren.

Wat is O2-natuurgras?
Door bij de aanleg van een natuurgrasveld de 
krachten en de kennis van alle partijen te bunde-
len, wordt het beste resultaat bereikt. Want wat 
wil een opdrachtgever nu echt? Een veld dat exact 
volgens de normen is gebouwd, of een veld waar-

van de prestaties zijn gegarandeerd? Een veld kan 
volgens de normen worden aangelegd, maar het 
blijft een natuurproduct. Alle elementen kunnen 
weliswaar aansluiten bij de norm, maar ze moeten 
ook onderling matchen. Bij de ontwikkeling van 
het O2-natuurgras zijn duurzaamheid en een 
gegarandeerde bespeelbaarheid bij nagenoeg alle 
weertypen de doelstelling. 
Door het gebruik van specifiek geselecteerde 
lava en het optimaliseren van de groeiplaats zal 
zowel de cultuurtechnische als de sporttechnische 
kwaliteit van het sportveld sterk verbeteren. De 
grasplant kan zich beter ontwikkelen als de groei-
plaats optimaal is en wordt weerbaarder tegen 
ziekten. Hierdoor zal er een dichtere zode ontstaan 
met minder open plekken, waardoor straatgras 
en onkruiden minder kans krijgen. Met het oog 
op de Green Deal Sportvelden wordt hiermee de 
toepassing van chemische middelen aanzienlijk 
gereduceerd.

Doordat dit vijf keer per jaar 

gebeurt, kan tussentijds  

bijgestuurd worden
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Kwaliteitsmetingen
Om de kwaliteit van een sportveld te borgen bij 
aanleg en in de toekomst, wordt het gras onder 
supervisie van alle betrokken deskundigen aan-
gebracht. Gedurende de onderhoudsperiode 
wordt vijf keer per jaar een kwaliteitsmeting 
uit-gevoerd, verspreid over de vier jaargetijden. 
Doordat dit vijf keer per jaar gebeurt, kan tussen-
tijds bijgestuurd worden. Tevens wordt twee keer 
per jaar gezamenlijk met de opdrachtgever een 
inspectie uitgevoerd. Hierdoor kan direct voor de 
winter worden bijgestuurd op het onderhoud en 
wordt de wijze van groot onderhoud bepaald.  
Van alle kwaliteitsmetingen en inspecties worden 
de resultaten en afspraken vastgelegd in overzich-
telijke rapportages. In deze rapportages worden de 
cultuurtechnische én de sporttechnische aspecten 
van het sportveld beoordeeld. 

Deskundigen
Het unieke van dit concept is de samenwerking 
tussen de adviseur, de leverancier en het cultuur-
technisch bedrijf. Om het voor beheerders over-
zichtelijk te houden, is er één aanspreekpunt, 
namelijk de adviseur. Het O2-natuurgrasconcept 
is ontwikkeld door Dcm, Kybys, Bras Fijnaart, 
Hofmeijer, Wencop Hoveniers, G. v.d. Holst & Zn., 
Bouma Sport en Groen, De Ridder en Rooden.  
Het resultaat is een gegarandeerde bespeelbaar-
heid van het natuurgrassportveld en daarmee  
volledige ontzorging van de opdrachtgever.

ACHTERGROND3 min. leestijd

WAArOM O2-nAtUUrgrAs?
O2-natuurgrasvelden onderscheiden zich door:
- grote speelzekerheid door optimale ontwatering
- goede grasbezetting door optimale luchthuishouding
- goede vlakheid door optimale stabiliteit
- minder beluchten en bezanden
- positieve bijdrage aan het milieu; lage CO2-footprint
- tien jaar garantie op het O2-concept en op de speelzekerheid
- garanties door toonaangevende bedrijven in de markt
- één aanspreekpunt voor aanleg en onderhoud

Door bij de aanleg van een natuurgrasveld  

de krachten en de kennis van alle partijen  

te bundelen, wordt het beste resultaat bereikt
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