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In dit blad wordt veel over kunstgras gepraat en gefilosofeerd. Naar de 
mening van velen zelfs veel te vaak. Maar er is onderwerp in dit verband 
dat nooit de revue is gepasseerd is: Wie staat er nu op plek 1, 2 en 3 van 
het linkerrijtje? Wie heeft er nu het meeste velden en renovaties gereali-
seerd. Dit vakblad heeft zich daar de laatste maanden over gebogen en 
wat blijkt.  Een relatief kleine club van vier aanbieders:  CSC Greenfields, 
Domo, Tarkett en Antea Sport realiseerden alleen of met aangesloten 
installateurs ruim meer dan tachtig procent van de Nederlandse vel-
den. CSC is als het over voetbal gaat ongeslagen marktleider, maar 
Domo, Antea Sport en Tarket zitten deze marktleider nauw op de hie-
len. Wij zijn druk bezig om alle cijfers onder elkaar te zetten en in een 
TRENDRAPPORT KUNSTGRAS samen te vatten, maar in deze uitgave van 
Fieldmanager krijgt u alvast een kleine preview als het gaat kunstgras 
voor voetbal.

De kunstgrasmarkt hebben we de laatste jaren leren kennen als een zeer 
dynamische markt. Dat hele snelle en volatiele van de markt lijkt lang-
zaam te veranderen. Het kwartet aanbieders dat als gezegd ruim tachtig 
procent van de markt heeft lijkt stabiel van samenstelling en zelfs nage-
noeg stabiel in de onderlinge volgorde. Alleen Domo heeft de laatste 
jaren grote stappen gemaakt en zich comfortabeler genesteld in de top 
vier. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Ik denk vooral goed: Dit clubje 
koplopers is groot genoeg om te investeren in de innovaties waar de 
markt om vraagt en zijn daarnaast ook klein genoeg om de markt compe-
titief te houden

En uitdagingen zijn er talloze. DE belangrijkste uitdaging komt via 
Echa uit de kringen van Europese regelgeving.  Kortweg zou dit in kun-
nen houden dat we geen infill meer mogen toepassen in onze velden. 
Alleen die ene bedreiging al zorgt voor een compleet nieuwe industrie. 
Variërend van kantplanken, tot aan inlooproosters, nieuwe vormen van 
infill en ga zo maar door. Hopelijk kan de gemeenschappelijke inspanning 
van al die partijen die met innovaties op dit gebied bezig zijn er voor 
zorgen dat we voldoende tijd hebben om nieuwe constructies te ontwik-
kelen. Constructies met bio-infill of zonder infill. 

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Kwartet

Een relatief kleine club van 
vier aanbieders realiseerden 
meer dan tachtig procent 
van de Nederlandse velden

HOOFDREDACTIONEEL

Deze koplopers zijn groot 
genoeg om te investeren in 
nieuwe innovaties en klein 
genoeg om onderlinge 
competitie in stand te 
houden

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


