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Het najaarsonderhoud van kunstgrasvelden en 
-banen is altijd wat anders dan dat in het voor-
jaar en in de zomer – in de winter wordt er 
niet onderhouden. Dat verschil heeft te maken 
met de grotere kans op regen en bladval en 
de aanwezigheid van en mos en algen.

Werkzaamheden
J&E Sports voert drie soorten onderhoud uit: 
regulier onderhoud, specialistisch onderhoud 
en onderhoud als totaalconcept.
Regulier onderhoud bestaat uit afvalverwijde-
ring, borstelen, bijvullen met infill en controle 

van het veld. Bij specialistisch onderhoud 
worden mos, algen en onkruid uit de kantop-
sluiting en tegelrand verwijderd, wordt infill 
teruggeplaatst op intensief bespeelde locaties 
en vindt er controle plaats van de vezelhoogte 
en van naden en belijning op losse stukken. 
Ook wordt de mat gedecompacteerd en de 
infill-laag diep gereinigd. De infill wordt ver-
deeld, geborsteld en indien nodig aangevuld. 
Op Fifa Star-velden worden de balrol, bal-
stuit en schokabsorptie gemeten. De velden 
worden gemonitord en de specialistische 
onderhoudswerkzaamheden en bevindingen 

J&E Sports over najaarsonderhoud

J&E Sports, aanleg- en onderhoudsbedrijf op 

het gebied van kunstgrasvelden, bestaat al 

meer dan dertig jaar en heeft evenzoveel sei-

zoenen voorbij zien komen. Toch is elk jaar, elk 

seizoen, elk veld en elke plek op het veld weer 

anders. ‘Je kunt onderhoud niet standaardise-

ren. Elk veld vereist maatwerk’, aldus oprichter 

en directeur Ed Korstanje.
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‘Geen enkel veld heeft nog 
geheimen voor ons’
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worden genoteerd in een onderhoudsrapport 
en in een logboek voor de opdrachtgever. 
Ten slotte biedt J&E Sports ook een meerjarig 
totaalconcept aan voor sportveldonderhoud. 
Dit omvat zowel het reguliere als specialisti-
sche onderhoud, maar ook reparaties, deelre-
novaties en revitalisering.

Korstanje: ‘Bij goed onderhoud worden de 
sporttechnische eigenschappen van een veld 
geoptimaliseerd. Het veld wordt dan niet 
snel te hard; de vezels blijven mooi omhoog 
gericht. Ook kampt het niet met te weinig 
infill en is de balstuit beter. Natuurlijk is het 
ook goed om een veld zo vaak mogelijk te 

reinigen; daarmee kun je de levensduur ver-
lengen. De levensduur wordt ook bepaald 
door de intensiteit van het gebruik en de mate 
en wijze van het dagelijks onderhoud. Meestal 
hebben kunstgrasvelden van gemeenten en 
verenigingen een afschrijvingstermijn van tien 
jaar, maar soms moet een veld uit kostenoog-
punt nog wat langer mee in een tegenvallend 
jaar. Dan bestaan er – naast een extra reini-
gingsbeurt – opties om delen van het veld te 
vervangen.’

Onderhoudscontracten
Door het afsluiten van onderhoudscontrac-
ten kan J&E Sports tien jaar garantie geven. 
‘Doordat we regelmatig op deze velden 
komen, houden we zelf de controle. Daar is de 
kwaliteit van het veld alleen maar bij gebaat.’ 
Zoals elke onderhoudsbeurt begint ook een 
najaarsbeurt met een rondgang over en langs 
het veld of de baan. In grote lijnen weet het 
bedrijf dan wat er nodig is voor het veld. ‘Wij 
kennen alle velden. Dat zijn er een paar hon-
derd, die we onderhouden met drie ploegen 
van twee man. Voor al die velden hebben we 
specialistische onderhoudscontracten afgeslo-
ten met de gemeente of de vereniging, waar-
door we een- of tweemaal per jaar op deze 
velden komen. De verenigingen borstelen zelf 
één of twee keer per week. We onderhouden 
alleen velden die we ook hebben aangelegd; 
die zien we vanaf dag één tot aan het eind 
van de levensduur.’ J&E Sports maakt geen 
tijdsplanningen, alleen veldplanningen. ‘Onze 
onderhoudsploegen kijken per veld wat er 
nodig is. Een week van tevoren belt iemand 
van ons kantoor de clubs waar we langs willen 
gaan, om te vragen of het uitkomt.’

Variabelen
Korstanje zet de vele factoren die invloed heb-
ben op een veld en dus op het onderhoud op 
een rij: ‘Soms is er maar één man nodig op een 
veld, bijvoorbeeld om te borstelen. Het kan 
ook zijn dat er juist meer onderhoud vereist is 
dan normaal. Het verschilt ook per type sport-
veld: kunstgrasvoetbalvelden zijn groter dan 
tennisbanen en vergen dus ook meer onder-
houdstijd. Een kunstgrasvoetbalveld dat Fifa-
gecertificeerd is, vraagt nog meer tijd. Daar is 
ons onderhoudsteam een hele dag bezig.’
Onderhoud van oudere velden neemt meer 
tijd in beslag dan van nieuwere, vertelt 
Korstanje. ‘Die zijn compacter, ze zitten wat 
meer dicht en zijn wat vuiler. Bij de ene club 
is de ligging van een veld beter dan bij een 

andere club. Als een veld onder de bomen in 
de schaduw ligt, is er vaak meer onderhoud 
nodig, zoals dieptereinigen om algen en mos-
sen te verwijderen. En naast de begroeiing 
rondom kan ook de wind zorgen voor orga-
nisch afval op het veld.’ Maar dieptereinigen is 
niet altijd mogelijk; de weersomstandigheden 
spelen een rol bij het type onderhoud dat 
wordt uitgevoerd. Op regenachtige dagen valt 
er sowieso veel onderhoud uit. ‘In hockey- en 
tennisvelden zit zand-infill; in een voetbalveld 
kan naast zand-infill ook rubber-, kurk-, EPDM- 
of TPE-infill zitten. Als het veld droog is, valt de 
infill direct terug in de mat, maar als het nat is, 
niet. Een nat veld kunnen we dus minder diep 
reinigen dan een droog veld.’

Ook de kwaliteit van het dagelijks onder-
houd verschilt. Korstanje vertelt dat clubs en 
gemeenten soms standaard onderhoudsda-
gen aanhouden. Vooral gemeenten werken 
met vaste planningen. ‘Bij een vaste planning 
kun je geen rekening houden met de weers-
omstandigheden. Als je in het najaar een nat 
veld borstelt, bijvoorbeeld, doe je meer kwaad 
dan goed. Je kunt dan beter wachten tot de 
zon schijnt. We adviseren waar we kunnen. 
Soms helpen we een club door van het najaar 
tot april onze sleepmat mee te geven voor 
regenachtige dagen. Door boven op kleine 
problemen te zitten, kun je grotere problemen 
voorkomen.’

Door totdat het vriest
De onderhoudswerkzaamheden lopen bij 
J&E Sports van maart tot eind november. Bij 
velden die twee onderhoudsbeurten krijgen, 
zitten er vijf maanden tussen de eerste en de 
tweede beurt. ‘Het weer kun je in deze periode 
niet voorspellen. Kijk maar naar de tempera-
turen die we nu in oktober hebben! Maar het 
kan in de zomer ook weleens een paar dagen 
achter elkaar hard regenen. We gaan door met 
het onderhoud totdat het vriest, en in maart 
begint alles opnieuw.’
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