Leendert, Gert en Pascal op de KNVB-campus

Fieldmanager bij de KNVB
Agterberg werkt aan ontwikkeling CO2-neutraal veld

In de bossen van Zeist, om precies te zijn op
de KNVB-campus, hebben de teamleden van
Agterberg een prachtige werkplek. Ze zorgen
niet alleen voor de vier grasvelden, maar hebben zich gaandeweg een plaats verworven voor
het uitvoeren van allerlei – al dan niet groene
– klussen en klusjes. ‘We zorgen voor de velden,
het buitenterrein én werken mee aan de ontwikkeling van de campus.’
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Richard de Ligt is commercieel directeur bij
Agterberg. ‘Wij zijn gespecialiseerd in de aanleg
en het onderhoud van gras en we vertellen
natuurlijk graag iets over ons werk hier, bij de
KNVB. We werken hier al sinds het begin van
deze eeuw, dus ruim twintig jaar. Het begon destijds met het onderhoud van een enkel grasveld,
maar inmiddels onderhouden we drie sportvelden van gras en een kunstgrasveld.’ Uitvoerder
Pascal Agterberg: ‘Destijds was alles nog veel
kleiner. In de loop der jaren is hier veel gekomen
wat er voorheen niet was. In deze jaren hebben
we de ontwikkeling van de campus meegemaakt en ook mede gemaakt. De realisatie van
de velden, de bestrating en het groen, alles is
hier de laatste tien jaar wel aangepakt. Dat heeft
geresulteerd in de campus zoals die er nu ligt, en
dat is op een hoog niveau.’
Betrokken bij opbouw
De werkzaamheden van Agterberg beperken
zich dus bepaald niet meer tot het onderhoud
van de velden. Feitelijk onderhoudt het team
het hele terrein. Het groen en het grijs sowieso,
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maar ook voor allerhande andere klusjes weet
de organisatie Agterberg te vinden, zoals het
verrijden van kledingrekken naar het teamhotel.
‘Eigenlijk werken we mee aan alle projecten die
eraan bijdragen dat de campus naar een hoger
niveau wordt gebracht. Als bedrijf Agterberg zijn
we heel breed, dus we kunnen het ook.’
Het KNVB-team van Agterberg bestaat uit
drie fulltime werkende personen. Ook in het
weekend wordt er regelmatig gewerkt, want
de trainingen worden steeds meer uitgebreid.
Eerst waren de velden alleen bestemd voor
het Nederlands elftal, vervolgens kwam Jong
Oranje erbij en ook het damesvoetbalteam
maakt gebruik van de faciliteiten van de campus.
Buitenlandse clubs die zich in Nederland bevinden, verblijven soms ook op de campus. Er is een
wellnesscentrum, een padelbaan en er ligt een
voetgolfroute over het hele terrein.
Hybridevelden
Agterberg: ‘De drie grasvelden zijn zogenaamde
hybridevelden. De aanwezige kunstgrasvezel
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‘We werken inmiddels ruim twintig
jaar op de KNVB-campus’
zorgt voor meer
stabiliteit en minder
speelschade. Het
onderhoud verschilt
niet veel van dat op
gewone velden; alleen
het groot onderhoud
is elk jaar behoorlijk
wat intensiever. Als de
tijd het toelaat, willen
we elk jaar de grasmat
schoonmaken en de
vezels overeind zetten.
Dit doen we door middel van fieldtoppen en
wiedeggen.’
De kwaliteit van de
velden moet te allen
tijde hoog zijn omdat

‘Ons werk hier
ligt onder een
vergrootglas en
dat is prima’

er doorlopend getraind wordt en regelmatig
een wedstrijd gespeeld wordt. Het onderhoud
is vooral gericht op het behoud van een stabiele
en vlakke grasmat. Daarnaast is ook de hardheid
van het veld belangrijk. Deze wordt veelvuldig
getest en het onderhoud wordt hierop afgestemd.
Proef met natuurlijke vezel
Agterberg: ‘In samenwerking met de KNVB
hebben we een proefveldje aangelegd van gras
met daarin een natuurlijke vezel. Dit is een
product in ontwikkeling; we onderzoeken nu
welke mogelijkheden en verbeteringen dat
oplevert. Vorig jaar hebben we een proefstukje
aangelegd, een CO2-neutraal veld. De opbouw is
zodanig samengesteld, dat de CO2-uitstoot die
nodig is voor de aanleg door de mat zelf weer
uit de lucht wordt gehaald. Zo wordt de CO2uitstoot gecompenseerd.’ De Ligt vult aan:
‘Als je een grasvoetbalveld aanlegt, wil je dat de
grasplant zich snel aan de ondergrond hecht.
Maar daar is nooit tijd voor. Nu, in deze periode,
zijn de competities afgelopen en moeten de
velden eigenlijk aangebracht worden, maar over
tien weken moet er weer gespeeld kunnen
worden. We wilden dus iets verzinnen waardoor dat worteltje snel gaat groeien. Maar zo’n
worteltje ondervindt weerstand in de aarde;
dat is logisch. Wat we nu doen, is een natuurlijk vezeltje toevoegen waardoor het plantje
eenvoudig sneller kan groeien. Zo ontstaat een
gecertificeerd CO2-neutraal voetbalveld. Het
proefstukje ligt er nu een jaar en we zien mooie
resultaten. We zijn nu met meerdere gemeenten
in gesprek hierover. Wij werken bewust met een
elektrische kooimaaier, zodat er geen CO2 wordt
uitgestoten.’
Agterberg kent een jarenlange traditie in het
bouwen van sportondergronden en is onder
meer actief bij PSV, op Papendal, bij Almere City,
in de paardensport in binnen- en buitenland
en bij meerdere meerdaagse beachvolleybal
evenementen. ‘Vooral de ervaring die we
hebben op het gebied van paardensport helpt
ons bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

De paardensport vormde ook de aanleiding voor
de uiteindelijke ontwikkeling van dit grasveld.’
Onderhoud en fieldmanagement
Inmiddels werken de KNVB en Agterberg al ruim
twintig jaar samen. Dat heeft ook geresulteerd
in een adviseurspositie voor Pascal Agterberg en
zijn collega en hoofduitvoerder Gert van Veller,
die op uitnodiging van de KNVB naar Portugal
en Oostenrijk ging om daar de velden te keuren
waarop het Nederlands elftal moest spelen. De
campus heeft een facilitair manager en geen
fieldmanager, dus voor expertise wendt de KNVB
zich tot de collega’s van Agterberg. Zij denken
mee over de trainingsschema’s, over de vraag
of bepaalde reserveringen wel of niet kunnen
doorgaan en over het bewaken van de kwaliteit
van de velden.
Leendert Breen is een van de medewerkers van
Agterberg die fulltime op de campus werkt. Voor
verdieping van zijn vak volgt hij de opleiding
Groundsman bij IPC Groen. Tijdens de opleiding
wordt veel kennis en ervaring gedeeld en zijn
werk is dan ook interessant. De eisen die aan het
KNVB-gras worden gesteld en de manier waarop
het gras zo strak mogelijk wordt gemaaid, zijn
immers voor de meeste anderen geen dagelijks
werk. ‘Met de opleiding ben ik wat beter theoretisch onderlegd voor wat ik hier doe. En het is
fijn dat we onze kennis kunnen delen; soms gaat
het om heel praktische dingen. Het werk hier ligt
onder een vergrootglas en dat is prima. Zelfs een
passerende fietser ziet dat de velden wel heel
strak en groen zijn. Het ziet er gewoon mooi uit.
Voor de KNVB ben je een gesprekspartner en wij
adviseren over de belastbaarheid van het veld.
Vorig jaar werd hier het EK gehouden. Dat was
een ontzettend drukke tijd, echt aanpoten. Maar
ik heb ervaren dat we dit als Agterberg aankunnen en dat vind ik wel iets om trots op te zijn.’
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