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Eerder dit jaar hebben we in Fieldmanager (edi-
tie 2) de SubTile van SuperSub SportSystems 
al uitgebreid uitgelicht. SubTiles zijn tegels van 
75 x 75 mm die samen de onderbouw van een 
kunstgrasveld vormen. De tegels zijn geschikt 
voor zowel kunstgrashockey- als -voetbalvel-
den. Het Collectorveld is een aanvulling op de 
SubTiles. Bij een Collectorveld worden slan-
gen (SubTubes) in de onderbouw van tegels 
gemonteerd, zoals te zien op de afbeelding bij 
dit artikel. Door de slangen loopt water (of een 
andere vloeistof ), dat door de hitte verwarmd 
wordt en die warmte afgeeft aan een warm-
tepomp. Door de laag schuimbeton onder de 
tegels, die isolerend werkt, blijft de warmte 
behouden. De vrijgekomen stralingsenergie 
kan overgebracht worden naar een warmtewis-
selaar of naar een opslag in de grond, waar-
door je met kunstgras dus op een alternatieve 
manier energie opwekt.

Altijd rendement
Het idee voor het Collectorveld heeft Sarelse 
al een aantal jaar. De originele SubTile is van 
oorsprong zelfs afkomstig uit de vloerverwar-
mingswereld. De tegels zijn doorontwikkeld tot 
volwaardige onderbouw voor een sportveld, 
zonder buizen, maar Sarelse heeft het idee van 
energieopwekking met de vloer altijd gekoes-
terd. Nu de SubTile vele malen doorontwikkeld 
is, kan het Collectorveld uitgerold worden. 
Sarelse heeft het Collectorveld uitgebreid 
onderzocht en wil het systeem in de markt 
gaan zetten. ‘Iedereen in de sportveldenwe-
reld is op zoek naar manieren om sportvelden 
multi-inzetbaar te maken, om ze optimaal te 
benutten’, vertelt hij. ‘Vaak komen de ideeën 
niet verder dan de sport zelf; men laat bijvoor-
beeld schoolkinderen gymmen op het kunst-
gras buiten de trainingsuren van de club. Een 
veld wordt dan misschien net 20 van de weke-

lijkse 168 uur benut. Het Collectorveld levert op 
warme dagen een stuk meer rendement.’

Van het gas
Het optimisme van Sarelse is gestoeld op 
een onderzoek dat hij liet uitvoeren naar het 
effect van zijn Collectorveld. Een onafhankelijk 
extern bureau onderzocht hoeveel energie een 
vierkante meter van een Collectorveld precies 
opwekt. Dat werd gedaan in een proefopstel-
ling waarbij een zonsimulator op het kunstgras 
scheen en de in- en uitlooptemperatuur van 
het water werd gemeten. Aan de hand daarvan 
kan vervolgens het vermogen in Watt uitgere-
kend worden. Wat blijkt: een vierkante meter 
kunstgras met Collectorveld levert een vermo-
gen tussen de 174 en 223 Watt op. Dit getal 
zegt op zichzelf niet veel, maar als je het omre-
kent naar een heel veld op jaarbasis kom je op 
circa 750.000 kWh uit, vergelijkbaar met 88.000 

Collectorveld van SuperSub benut warmte om energie op te wekken

Wie in de zomer weleens een potje voetbal of 

hockey op kunstgras gespeeld heeft, weet dat 

deze velden erg warm kunnen worden. Soms 

tot wel boven de zestig graden Celsius. Super-

Sub SportSystems heeft een systeem ontwik-

keld om deze warmte om te zetten naar ener-

gie: het Collectorveld. Uit onderzoek blijkt dat 

een Collectorveld significante hoeveelheden 

energie kan opwekken. ‘Zo leveren kunstgras-

velden ook iets op als ze níét bespeeld worden’, 

zegt ontwikkelaar Eric Sarelse.
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kuub gas. Een significante hoeveelheid, als je 
bedenkt dat een gezin zo’n 2.000 kuub gas per 
jaar verbruikt. En al helemaal interessant nu de 
gaswinning in Groningen vervroegd gestopt 
wordt en nieuwbouwhuizen niet meer aange-
sloten mogen worden op het gasnet.
Sarelse benadrukt dat het Collectorveld in de 
testsituatie nog niet geoptimaliseerd is. ‘We 
kunnen het bijvoorbeeld nog aanpassen met 

een ander type slang dat beter geleidt. Al met 
al denk ik dat de miljoen kWh op jaarbasis met 
dit veld haalbaar zal zijn.’ Een vraagteken is 
wel wat er buiten het veld met de opgewekte 
energie gebeurt; daar is natuurlijk een netwerk 
voor nodig. Sarelse hoopt op dat gebied op 
samenwerking. Hij is immers vooral thuis in de 
sportveldenbouw en heeft minder kaas gege-
ten van de energie-industrie. ‘Wij leveren één 

bouwsteen om dit systeem in gang te zetten: 
de fundering. Voor de grotere uitzet hebben we 
partners nodig.’

Nieuwbouw
Als doelgroep voor het Collectorveld denkt 
Sarelse niet direct aan clubs, maar aan gemeen-
ten, omdat zij het product op grote schaal 
kunnen toepassen. Hij legt uit: ‘Gemeenten die 
een nieuw sportcomplex bouwen, kunnen er 
bijvoorbeeld voor kiezen om alle velden van 
dit warmtesysteem te voorzien. In een stad als 
Amsterdam, dat meer dan honderd kunstgras-
velden in eigendom heeft, levert dat miljoenen 
kWh energie op. In potentie is dat natuurlijk 
een prachtig idee.’ Een groot voordeel van een 
Collectorveld is bovendien dat de investering 
niet zo groot is. Wie een nieuw hockeyveld laat 
aanleggen, heeft sowieso een mat inclusief 
onderbouw nodig. Als die onderbouw bestaat 
uit SubTiles, is de stap naar een Collectorveld 
maar klein. Het Collectorveld is immers met 
een eenvoudige modificatie toe te voegen aan 
de SubTile, waardoor de extra kosten beperkt 
blijven.

Flexibel systeem
Sarelse ziet veel mogelijkheden voor het 
Collectorveld. ‘Er ligt nog een wereld aan ver-
betering in het verschiet’, zegt hij. ‘We blijven 
consequent kijken: wat kan beter, sneller of 
efficiënter? Het is een flexibel systeem waarmee 
we alle kanten op kunnen.’ Sarelse is overtuigd 
van de slagingskansen bij een hockeymat; 
het effect op een kunstgrasvoetbalveld laat 
hij nog onderzoeken. SuperSub heeft voor 
de hockeysport dus nu al een systeem in 
handen waarmee het de markt op kan en wil. 
‘Als een gemeente de nek uitsteekt om een 
Collectorveld te proberen, kunnen wij de com-
plete onderbouw zo leveren.’
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