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Er staat bij de gebruiksnormkeuring wel 
wat op het spel: een kunstgrasveld dat niet 
aantoonbaar voldoet aan de gebruiksnorm, 
mag niet meer worden ingezet voor officiële 
KNVB-wedstrijden. ‘Voor veldeigenaren, zoals 
gemeenten of geprivatiseerde verenigingen, is 
het vaak van groot belang dat hun kunstgras-
velden door de keuringen komen. Het aantal 
velden wordt vastgesteld op basis van het aan-
tal leden en speeluren. Als een kunstgrasveld 
de keuring definitief niet doorstaat, ontstaat er 
een capaciteitsprobleem’, aldus Van den Oever.

Gebruiksnorm kunstgrasvelden
Elk kunstgrasveld wordt acht jaar na de aanleg 
onderworpen aan een keuring, die vervolgens 
om de twee jaar wordt herhaald. Soms wordt 
er al na vier jaar gekeurd, als tussentijdse  
evaluatie. Er wordt gekeken naar de sport-
technische eigenschappen van het kunstgras-
veld, zodat er veilig en blessurevrij op gespeeld 
kan worden. Ook wordt de maatvoering van 
het veld doorgelicht. Van den Oever: ‘De schok-
absorptie, de mate van demping, kan een effect 
hebben op de onderrug en enkels van spelers; 
de stroefheid kan van invloed zijn op de knieën. 
De balrol, balstuit en vlakheid kunnen het spel 
versnellen of vertragen, wat van invloed kan 

zijn op het nemen van risico’s om de bal bij te 
benen.’

Proactief
‘Allereerst is een proactieve houding ten 
opzichte van de keuringen nodig, zowel voor 
gemeenten als voor sportservicebedrijven en 
aannemers die het onderhoud verzorgen na de 
aanleg’, vindt Van den Oever. ‘Als de KNVB je er 
in januari aan moet herinneren dat je nog niets 
van je hebt laten horen over het inplannen van 
een keuring, en in maart opnieuw, dan zegt dat 
iets. Als kunstgrasveldeigenaar ben je in de  
eerste plaats verantwoordelijk voor de vei-
ligheid van de spelers op jouw kunstgras. 
Daarnaast is zuinig omgaan met spullen een 
manier van duurzaam leven.’

Aanwezigheid bij keuring
Tijdens de lessen over keuringen bij IPC Groene 
Ruimte legt Van den Oever uit dat de kunst-
grasveldeigenaar of aannemer zelf ook een 
rol speelt bij de keuring. ‘Jijzelf, een collega of 
iemand van de aannemer ontvangt de mede-
werker van de keuringsinstantie. Vervolgens 
assisteer je – indien gewenst en toegestaan 
– de keurder bij het uitvoeren van de testen. 
Dit is niet verplicht, maar het gaat gewoonweg 
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sneller als je het samen doet.’ En er is nog een 
voordeel: als tijdens de keuring kleine gebreken 
worden ontdekt, zoals het loslaten van de mat 
of kleine beschadigingen, kun je deze manke-
menten zo mogelijk ter plekke verhelpen. ‘Het 
mankement wordt dan wel gemeld, maar ook 
dat het probleem is verholpen. Soms vindt de 
keurder het goed dat je later op de dag een 
foto stuurt waarop te zien is dat het probleem 
is verholpen. Als er snel wordt ingegrepen bij 
een oplosbaar gebrek, wordt de kunstgrasmat 
op dat punt niet afgekeurd en hoeft de keurder 
niet terug te komen voor een herkeuring.’

Terugkerend onderhoud
Op een gegeven moment zijn kunstgrasvelden 
gewoonweg opgespeeld. Ze komen met de 
hakken over de sloot in aanmerking voor een 
positief keuringsrapport, waarna de keuring 
niet na twee jaar, maar jaarlijks wordt herhaald, 
of ze komen helemaal niet meer door de 
gebruiksnormkeuring. ‘Dat punt is gemiddeld 
tien jaar na de aanleg bereikt, afhankelijk van 
de mate en kwaliteit van het onderhoud en de 
speelbelasting. Dat is onontkoombaar, maar 
noodzakelijk, want de veiligheid van de spelers 

staat voorop en die is niet meer gewaarborgd 
als de sporttechnische eigenschappen de 
ondergrens voor veiligheid en blessurevrijheid 
hebben bereikt. Wél kun je er gedurende de 
verwachte levensloop van een kunstgrasveld 
alles aan doen om het afkeuringsrisico uit 
te sluiten. Dat brengt ons weer bij de eerder 
genoemde proactiviteit. Onderhoud blijft 
terugkomen: wekelijks, maandelijks, jaarlijks. 
Pin je dus nooit vast op een positieve keuring, 
want dat is slechts een momentopname. 

Als je na een positieve keuring een half jaar 
niets aan een kunstgrasveld doet, voldoet het 
echt niet meer aan de gebruiksnorm. Kortom: 
goed wakker blijven en elke dag nadenken over 
het onderhoud, dat is de beste basis voor een 
kunstgrasveld!’

Bewust bezig
Van den Oever vond het een leuke ervaring om 
zijn kennis over te dragen op medewerkers van 
gemeenten en van sporttechnische bedrijven. 
‘Ook als je als opdrachtgever het onderhoud 
hebt uitbesteed, is het belangrijk om te weten 
wat er speelt. Ik ben blij dat ik eraan heb  

kunnen bijdragen om een link te leggen tussen 
de theorie en de praktijk.’ TopGrass Service & 
Onderhoud deelt niet alleen zijn kennis over 
een goede omgang met kunstgrasvelden, maar 
is ook actief in het recyclen van kunstgras. 
‘Zoals we door goed onderhoud zuinig omgaan 
met kunstgrasmatten, zo beperken we ook de 
hoeveelheid afval. Alles vanuit het streven naar 
duurzaamheid’, zo sluit Van den Oever af.
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