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De twee belangrijkste problemen voor de sport-
sector zijn op dit moment zonder twijfel de 
recycling van kunstgrasvelden en de maatschap-
pelijke druk om chemievrij onkruid te bestrijden 
in sport en golf.

Het ministerie van VWS heeft daarom een inno-
vatiebudget beschikbaar gesteld van in totaal 
2,8 miljoen euro voor bruikbare innovaties om 
deze maatschappelijke problemen het hoofd te 

bieden. Vandaag, 1 april, zijn op Tendernet de 
documenten geplaatst van een SBIR. Het doel 
van een SBIR oftewel small business innovation 
research is om innovatieve oplossingen te laten 
ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstuk-
ken. Bij succes kan de aanbestedende overheid 
dit nieuwe product vervolgens inkopen. Bij deze 
SBIR-opdracht gaat het om twee competities. 
Bij de competitie voor een hoogwaardig recy-
clebaar kunstgrassportveld gaat het in totaal 

… voor recycling kunstgras en chemievrij sportveldenbeheer

Ministerie van VWS stelde op 1 april 2019 een  

forse innovatiesubsidie beschikbaar voor ont-

wikkelen van ‘kunstgrasveld van de toekomst’ 

en chemievrij beheer van sportvelden.
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Geen 1 aprilgrap, wel  
2,8 miljoen innovatiesubsidie …
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om een bedrage van 1,75 miljoen euro, waarvan 
0,25 miljoen voor een haalbaarheidsonderzoek 
in fase 1 en 1,5 miljoen voor fase 2 van de  
competitie, oftewel de prototype-ontwikkeling. 
Per prototype wordt maximaal € 400.000  
uitgekeerd.

Het doel van fase 2 is het draaien van een pilot 
om het ontwikkelde product in de praktijk te 
testen. Volgens de documenten op Tenderned 
gaat het bij voorkeur om velden waarvoor geen 
rubber of andere infill nodig is om aan de sport-
technische eisen te voldoen. Het ministerie van 
VWS vraagt partijen specifiek om een ‘kunstgras-
veld van de toekomst’ te ontwikkelen. Hiervoor 
is € 1.050.000 beschikbaar. Per prototype of pilot 
wordt maximaal € 400.000 uitgekeerd.

Milieuvriendelijke sportvelden
Het tweede thema betreft het ontwikkelen van 
een product of dienst voor de ontwikkeling van 
milieuvriendelijke sportvelden. Het ministerie 
is op zoek naar milieuvriendelijke, innovatieve, 
preventieve en niet-chemische laagrisico- 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 
Hierbij gaat het om middelen zowel voor het 
gebruik op kunstgrassportvelden (bv. voetbal, 
hockey, tennis) als op natuurgrasvelden  
(bv. voetbal, golf ). 
 
Deze gewasbeschermingsmiddelen of biociden 
kunnen dan dienen als aanvulling op een volle-
dig doorgevoerd IPM-beheer en daarmee bijdra-
gen aan een milieuvriendelijke sportbeoefening, 
nagenoeg vrij van onkruiden, ziekten en plagen.

ACTUEEL

Het ministerie van VWS vraagt 
partijen specifiek een ‘kunstgrasveld 
van de toekomst’ te ontwikkelen

2 min. leestijd

COMMISSIE
De beoordeling van de planning wordt 
gedaan door een externe commissie,  
met daarin: 
•  Martin Olde Weghuis (voorzitter),  

lid van het Topteam Sport 
•  Marcel Bouwmeester,  

VSG en gemeente Utrecht 
•  Jeroen Stevens,  

directeur Nederlandse Golf Federatie 
•  Mark van Berkum,  

bestuurssecretaris amateurvoetbal KNVB 
• Alexander Prinsen, innovatiedeskundige 
•  Geert Cuperus,  

projectleider Green Deal gewasbe-
schermingsmiddelen op sportvelden
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