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Sportveldenbouwers luiden 
de noodklok

Veel sportveldenbouwers ervaren in toenemende mate dat het lastig is om te voldoen aan de nadrukkelijke wens van al hun klanten om kunstgras-

sportvelden alleen gedurende de zomerstop aan te leggen. Als het aan hen ligt, worden kunstgrasvelden voortaan ook tijdens het sportseizoen zelf 

vervangen of gelegd. 
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De meeste ondernemers zouden het als een luxe-
probleem beschouwen dat de vraag het aanbod 
overstijgt, maar bouwers van kunstgrassportvel-
den luiden momenteel nadrukkelijk de noodklok: 
als clubs en gemeenten niet bereid zijn creatief 
mee te denken over het aanleggen of vervangen 
van kunstgrassportvelden, dan zal dit op termijn 
tot grote problemen leiden. ‘Momenteel wordt 70 
procent van het volume aan kunstgrassportvelden 
tussen juni en augustus gelegd’, stelt Gosewin Bos 
van Antea Group. ‘In veel gevallen wordt de beoog-
de opleverdatum van 1 augustus of 1 september 

niet gehaald. We zijn nu op het punt aangeland 
dat het aantal velden dat moet worden gereno-
veerd groter is dan het aantal nieuwe velden dat 
wordt aangelegd. Het idee om dit allemaal tijdens 
de zomerstop te doen, is niet langer realistisch, 
temeer omdat de vraag naar kunstgrassportvelden 
hoog blijft. Ook groeit het aantal grote projecten 
waarbij een heel sportpark wordt ingericht, en 
waar dus meerdere kunstgrasvelden tegelijkertijd 
worden aangelegd. Dat maakt het voor ons steeds 
lastiger om alles tijdig op te leveren.’ 

Bos pleit er daarom voor om de planning opnieuw 
in te richten. ‘De aanleg van nieuwe kunstgrasvel-
den moet gewoon tijdens de zomerstop gedaan 
worden, omdat dit nu eenmaal meer tijd vergt. 
Bovendien zijn goede weersomstandigheden 
noodzakelijk om de onderbouw nauwkeurig te kil-
veren of de mat vlak te leggen. Maar de renovatie 
van bestaande velden moet wat mij betreft op een 
ander moment in het jaar gedaan worden.’ Paul 
van Berkel van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek 
deelt die mening. ‘Alleen gedurende de winterpe-
riode is het onmogelijk om een kunstgrasveld aan 

Planning voor bouw of renovatie van kunstgrasvelden moet op de schop
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te leggen vanwege vorst, regen of sneeuw. Ook 
is het dan vanwege de korte dagen lastig om alle 
logistieke activiteiten in een korte periode uit te 
voeren. Maar los daarvan zie ik absoluut kansen 
om de periode waarin velden worden gelegd 
of gerenoveerd op te rekken naar de tijd tussen 
maart en oktober.’ 

Breedgedragen idee
Volgens Ben Moonen van de Branchevereniging 
Sport en Cultuurtechniek staan Bos en Van Berkel 
niet alleen met hun visie. ‘Het is een gevoel dat 
breder wordt gedragen in de industrie. Vandaar 
dat het door de Kunstgrascommissie op de agenda 
is gezet. Het raakt namelijk alle betrokken partijen, 
van leveranciers tot adviesbureaus en sportvelden-
bouwers. Iedereen heeft er last van.’ Zelfs Gerrit de 
Koe van de gemeente Amsterdam kan zich vinden 
in de kritiek. Ook de leden van de Big Seven, de 
zeven gemeenten in ons land met het grootste 
aantal sportvelden, zien volgens hem in dat de 
korte installatieperiode langzaamaan tot proble-
men gaat leiden. ‘De sportveldenbouwers hebben 
groot gelijk als ze zeggen dat het idee leeft dat 
alles in twee of drie maanden gedaan moet wor-
den. Helaas ontkomen wij er nu eenmaal niet aan 
om velden pas in het voorjaar aan te besteden’, zo 
klinkt zijn verweer. De Koe ervaart de problematiek 
momenteel aan den lijve. Komend jaar moeten er 
veertien kunstgrasvoetbalvelden in de gemeente 
gerenoveerd worden. Hij puzzelt al een tijdje over 
de vraag hoe hij hieraan een goede invulling kan 
geven. 
‘De ambtelijke molen is nu eenmaal traag; het 
duurt lang voordat het geld in de boeken zit.’ Hij 
zou niet weten hoe de huidige procedure anders 
kan worden ingericht om te voorkomen dat alles in 
de zomer gedaan moet worden: meedenken in het 
voorjaar, goedkeuring van de raad in november, 
voorbereiding in december/januari, gevolgd door 

uitwerking van het bestek en de aanbesteding 
in maart. ‘Als je besluit om een project vooruit 
te schuiven om het op een ander moment uit te 
voeren, loop je de kans dat je op je vingers wordt 
getikt omdat je het budget niet hebt gebruikt’, zo 
merkt hij gefrustreerd op. 

Ook André de Jeu van de Vereniging Sport en 
Gemeenten heeft geen pasklare oplossing om de 
situatie te wijzigen. Wel wijst hij erop dat de vraag 
naar geld voor een nieuw of gerenoveerd kunst-
grasveld ook niet zomaar uit de lucht kan komen 
vallen. ‘Sommige gemeenten leggen jaarlijks geld 
opzij om dat te bekostigen, of ze betalen uit de 
algemene middelen, maar dat wordt niet meer 
zoveel gedaan als in het verleden.’ Uit een oogpunt 
van transparantie zijn dergelijke algemene spaar-
potjes voor toekomstige uitgaven van publiek 
geld niet langer gewenst. ‘Veel hangt dus af van de 
systematiek die door de gemeente wordt gebruikt 
om haar budgetten te beheren’, zo is zijn idee. 

Eigen schuld?
André de Jeu meent dat de verantwoordelijkheid 
voor het aandragen van een oplossing voor het 
probleem vooral van de bouwers moet komen. 
Die mogen daarbij volgens De Jeu ook de hand 
in eigen boezem steken. ‘Als je weet dat de piek 
in de zomerperiode ligt, dan moet je daar met je 
personele planning rekening mee houden’, zo is hij 
van mening. 

‘Regeren is ook een kwestie van vooruitkijken,’ zo 
is de reactie van Gosewin Bos. Een van de oplos-
singen waarmee hij tracht het probleem voor te 
blijven, is juist het inzetten van extra medewerkers. 
‘Dan bedoel ik dat je niet met vier man, maar met 
twintig man op een project moet verschijnen, 
zodat je sneller kunt werken.’ Een andere oplos-
sing die hij voor ogen heeft, is dat bedrijven zich 
beter op de ontwikkelingen moeten inrichten door 
andere technieken te gebruiken. ‘Je kunt daarbij 
denken aan het gebruik van andere lijmsoorten of 
betere logistiek voor een project.’ 

Desondanks ontkomen clubs en gemeenten er 
niet aan om ook zelf na te denken over mogelijke 
wijzigingen, zo waarschuwt Bos. ‘Zij zullen moeten 
meewerken door de trainingen gedurende deze 
periode op een andere manier in te richten.’ Het is 
een argument waar André de Jeu zich wel in kan 
vinden. Tegelijkertijd voorziet hij dat dit eenvoudi-
ger is gezegd dan gedaan. ‘Het tijdelijk opschorten 
van de training is voor veel verenigingen een hei-
kel punt. Bovendien worden de kunstgrasvelden 
op veel locaties overdag gebruikt door andere 
organisaties, zoals scholen. Ook voor die partijen 
zou dus tijdelijk een andere oplossing verzonnen 
moeten worden.’ 

Volgens Paul van Berkel is er nog een andere reden 
waarom het belangrijk is dat ook clubs en gemeen-
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Vanwege de grote vraag wordt het haast onmogelijk om in de toekomst alle kunstgrasvelden tijdens de zomerstop aan te leggen of te vervangen.

ten meedenken bij het opstellen van een nieuwe 
planning. ‘In veel contracten wordt nog altijd een 
boeteclausule opgenomen, waardoor de druk om 
een veld tijdig op te leveren er vol op staat. Mocht 
het weer in de betreffende periode niet meezitten, 
dan zit je direct met een groot probleem.’ Vandaar 
dat Van Berkel graag zou zien dat gemeenten het 
opnemen van dergelijke clausules heroverwegen. 
‘Daarmee valt de druk weg. Dat komt de kwaliteit 
van het aan te leggen veld zeker ten goede.’ 

Van korte duur
Door vroegtijdig te beginnen met plannen en een 
goede samenwerking zullen kunstgrasvelden zeker 
sneller en beter kunnen worden aangelegd, zo 
stellen Bos en Van Berkel. ‘Door goed te plannen 
en met voldoende mankracht aan een project te 
werken, kunnen wij de toplaag van een kunstgras-
voetbalveld binnen twee weken vervangen’, stelt 
Gosewin Bos. ‘Dat zou betekenen dat je vandaag 
thuis speelt en volgend weekend uit, waarna je het 
weekend erop al op het nieuwe veld terecht kunt 
om je thuiswedstrijden te spelen.’ 
Bos pleit ervoor dat de creativiteit en onderlinge 
samenwerking van clubs, gemeenten en velden-

bouwers, die nu al gemeengoed is bij de aanleg 
van nieuwe velden in de zomerstop, ook normaal 
wordt in de periodes april/mei/juni en oktober/
november. Eventueel zou de KNVB gevraagd kun-
nen worden om mee te denken bij het opstellen 
van de competitie-indeling. ‘Het speelschema is 
voor ons altijd zo veel mogelijk maatwerk. Wel 
hebben we te maken met ruim 3.000 amateur-
clubs, die allemaal hun eigen wensen hebben. Voor 
ons is het daarom slechts tot op zekere hoogte 
mogelijk om het speelschema aan te passen voor 
een specifieke club’, zo laat een woordvoerder van 
de KNVB weten. Trainingen zouden dan gedurende 
deze twee weken moeten worden ondergebracht 
op een andere locatie of op andere velden op 
hetzelfde complex. Als het aan Paul van Berkel van 
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek ligt, wordt 
ook het hoofdveld daarbij niet ontzien. ‘Dat tijdelijk 
extra benutten van het natuurgrashoofdveld kan 
de kwaliteit van dat veld zelfs ten goede komen, 
omdat die extra betreding juist goed is voor de 
grasbezetting.’ 

De noodzaak van een goede voorbereiding, plan-
ning en teamwerk in sport is niet nieuw. Trainers 

en coaches wijzen hun spelers meerdere malen in 
het seizoen op deze voorwaarden om een gewenst 
resultaat te bereiken. Als zelfs de aanleg of reno-
vatie van een kunstgrasveld een competitie wordt 
die de concurrentie tussen aanbieders overschrijdt, 
dan zullen deze drie kernwaardes ook hierop van 
toepassing moeten zijn. 

Gerrit de Koe Ben Moonen

NEdErlANdsE AccommodAtiEs 
iN cijfErs
Uit cijfers van het Mulier Instituut blijkt dat 
Nederland ruim 20.000 sportaccommodaties 
telt. Dat is één sportaccommodatie op bijna 
840 inwoners. De wens van bonden en over-
heid om sport naar de burgers toe te brengen, 
heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat de 
gemiddelde Nederlander op minder dan 800 
meter van huis een sportaccommodatie vindt 
en binnen 1,6 kilometer terecht kan bij
een fitnesscentrum, sporthal, voetbal- en 
tennisaccommodatie. Negen van de tien 
Nederlanders kunnen binnen een straal van 
drie kilometer voetballen, tennissen, fitnessen 
en/of een zaalsport beoefenen. De ruim 2.300 
voetbalaccommodaties in ons land hebben 
tezamen bijna 7.600 velden. Bijna een derde 
daarvan is van kunstgras. Ook telt Nederland 
ongeveer 2.050 tennisaccommodaties, die 
samen over bijna 10.500 buitenbanen beschik-
ken, terwijl de ruim 320 hockeyverenigingen 
elk gemiddeld over bijna drie kunstgrashockey-
velden beschikken. 
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