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Voorzitter Frank van der Peet van de BSNC wil samen met de sportbonden een denktank c.q. brainstormgroep oprichten om een nieuwe natuurgras-

norm voor te bereiden. De brancheorganisatie, van oorsprong een aannemersclub, maar inmiddels een partij waarin op de bonden na alle bij buiten-

sportaccommodaties betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, is volgens Van der Peet de aangewezen partij om het voortouw te nemen. 
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‘Het is tijd voor 
een doorbraak’
BSNC-voorzitter Frank van der Peet pleit voor denktank natuurgrasnorm

Een norm voor natuurgras. ‘De discussie speelt al 
jaren’, zegt voorzitter Frank van der Peet van  
brancheorganisatie BSNC. ‘Iedereen heeft het er 
al vaak over gehad. En niemand durft keihard te 
roepen dat er geen norm voor natuurgras moet 

komen; iedereen is er wel voor. Het is eigenlijk net 
als met duurzaamheid; daarover kun je ook niet 
met goed fatsoen zeggen dat je ertegen bent. 
Maar laten we een keer wat gaan doen. Het is tijd 
voor een doorbraak.’

Push
Volgens Van der Peet zal een natuurgrasnorm de 
sport een push geven. Voordeel voor sporters 
is ook dat er in deze tijd van bezuinigingen een 
ondergrens aan aanleg en onderhoud wordt 
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gesteld. Een norm kan gemeenten en verenigingen 
die zelf het onderhoud doen, dwingen normaal 
onderhoud te doen. Nu is daar weinig controle op. 
Daarnaast laat een natuurgrasnorm als het goed is 
ook het spelplezier toenemen.  
Een natuurgrasnorm die ook eisen aan de  
constructie en opbouw van velden stelt, zou voor 
een doorbraak kunnen zorgen. Volgens Van der 
Peet, zelf lang verantwoordelijk geweest voor de 
sportaccommodaties in Den Haag, wordt er nog 
te vaak gekozen voor de goedkope oplossing 
op korte termijn, waarmee gemeenten zichzelf 
in de vingers snijden. Dat speelt vooral in kleine 
gemeenten waar de gemeenteraad zich nog over 
dergelijke uitgaven buigt. ‘Zolang we slechte  
velden blijven aanleggen, blijft het dweilen met de 
kraan open.’ De extra kosten die dat kortetermijn-
denken met zich meebrengt, zijn voor niemand 
inzichtelijk, maar Van der Peet weet dat ze fors zijn. 

Brainstormen
Het traject waarlangs zo’n natuurgrasnorm er moet 
komen, ligt volgens Van der Peet voor de hand.  
‘We zouden binnen de BSNC eens een middag 
met zijn allen op de hei moeten gaan zitten om 
na te denken over een natuurgrasnorm’, zegt Van 
der Peet. Als er dan intern wat meer vastomlijnde 
gedachten over zo’n norm zijn, is de volgende stap 
met de bonden om tafel te gaan zitten om  
te horen hoe zij over het onderwerp denken.  
Het resultaat daarvan moet uiteindelijk de norm 
worden via de werkgroep Gras en NOC*NSF.

Veldopbouw
Van der Peet is nu zo’n driekwart jaar voorzitter 
van BSNC. Hij hoopt dat er in een eventuele 
natuurgrasnorm ook een component wordt op-
genomen over de opbouw van velden. ‘Op con-
structietechnisch gebied is er heel veel onderzoek 
en kennis. Waarom zouden we die niet delen, om 
te voorkomen dat iedereen het wiel zelf gaat uit-
vinden?’ vindt Van der Peet. ‘Voor kunstgrasvelden 

is de constructie vastgelegd in de Sportvloerenlijst, 
maar bij natuurgrasvelden mag iedereen doen 
wat hij wil.’ Van der Peet denkt dat dat constructie-
technische gedeelte niet direct het grootste 
struikelblok hoeft te zijn. Daarover is volgens hem 
consensus te bereiken, hoewel het soms om  
verschillende ondergronden gaat.

De sportbonden zullen daarvan moeten worden 
overtuigd. Zij zijn terughoudend in het opleggen 
van constructietechnische normen, weet Van der 
Peet. Hij zegt daar overigens begrip voor te heb-
ben. ‘Het is hun vakgebied niet en de sportbonden 
willen natuurlijk wel dingen opleggen die in de 
praktijk houdbaar zijn.’ Een besluit van bijvoorbeeld 
de voetbalbond kan een behoorlijke impact heb-
ben op de leden van de KNVB en de sport in het 
algemeen. Toch heeft Van der Peet gemerkt dat er 
met de bonden te praten valt en dat er beweging 
in hun terughoudende standpunt zit. 

Speltechnisch
Ingewikkelder nog is het speltechnische gedeelte 
van een natuurgrasnorm. ‘Dat is veel moeilijker 
dan bij kunstgras. Je hebt te maken met veel meer 
natuurinvloeden. Een veld in september is heel 
anders dan in april. Als je zegt: een bal moet mini-
maal een bepaalde afstand kunnen rollen, wat doe 
je dan als het geregend heeft en er ergens een plas 
ligt? Het is veel moeilijker om een gelijke perfor-
mance te bereiken. Constructie- en speltechnische 
normen zijn dus eigenlijk twee totaal verschillende 
discussies.’ Door verschillen in temperatuur,  
vochtigheid e.d. is het bepalen en keuren van een 
norm niet eenvoudig, maar dat is volgens Van der 
Peet geen reden om er dan maar van af te zien.
Zelf weet Van der Peet uit ervaring hoe weerbarstig 
de praktijk soms kan zijn. ‘Ik ben zelf verantwoor-
delijk geweest voor het slechtste voetbalveld van 
Nederland, namelijk dat van ADO Den Haag, voor 
ze op kunstgras overgingen’, zegt hij. ‘Voor het 
WK Hockey hadden we de asfaltonderlaag voor 
het kunstgras er al in gelegd en daarboven een 
natuurgrasveld gemaakt, maar dat is toen helemaal 
misgelopen, met zandsleuven en al. ADO was één 
afkeuring verwijderd van uit de competitie gezet 
worden.’

Beginafspraken
Al met al is Van der Peet is een groot voorstander 
van een natuurgrasnorm. ‘Wij zijn geen klassieke 
brancheorganisatie in de zin dat we aan belangen-
behartiging van een partij doen. De missie van de 
BSNC is om de kwaliteit van buitensportaccom-
modaties op peil te brengen; een natuurgrasnorm 
helpt daar natuurlijk enorm bij. Wij zijn een  

instituut waar alle partijen samenkomen, dat 
helpt bij het vergaren van kennis, onderzoek en 
innovatie. Wij vertegenwoordigen de belangrijkste 
partijen, dus zou ik zeggen: laten we intern een 
keer brainstormen en kijken of we beginafspraken 
kunnen maken.’

Dat niet alle moeilijkheden in één keer opgelost 
zullen zijn, dat de belangen verschillen en niet 
iedereen het altijd met elkaar eens zal zijn, is  
duidelijk. ‘Als het een eenvoudige klus was 
geweest, hadden we zo’n convenant allang gehad, 
natuurlijk. Maar we moeten optimistisch blijven. 
Laten we ervoor gaan.’ 
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