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In de hitte van de discussie over een nieuwe natuurgrasnorm zou je bijna vergeten dat er al vele decennia normen voor natuurgras bestaan. Twee keer 

liep het stuk op de acceptatie. Voorafgaand aan het Nationaal Sportvelden Congres, waar hij 1 december een lezing houdt over dit onderwerp, dook 

Ties Joosten in de historie van de natuurgrasnorm. ‘De geschiedenis herhaalt zich’, zegt de directeur van Kiwa ISA Sport. 
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‘Natuurgrasnormen moet je 
hanteren als richtlijn’
Ties Joosten over heden en verleden van de natuurgrasnorm 
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‘Veel sportaccommodaties zijn na de Tweede 
Wereldoorlog tijdens de wederopbouw ontstaan. 
Kwantiteit was toen nog belangrijker dan kwaliteit. 
Pas later, in 1959 om precies te zijn, werd kwaliteit 
belangrijker’, vertelt Joosten. 

Verstand
In documentatie uit die tijd trof hij tot zijn  
verbazing onderwerpen aan die anno 2016 nog 
altijd actueel zijn in de branche. ‘Toen werd er ook 
al gediscussieerd over een natuurgrasnorm. Ook 
trof ik discussies aan over de voor- en nadelen van 
privatisering.’

Als de sector iets van het verleden kan leren, is 
het volgens Joosten wel dat je niet de fout moet 
maken een natuurgrasnorm streng te handhaven. 
‘Je moet zoiets met verstand benaderen; anders ga 
je steeds opnieuw onderuit. Gras is een natuur- 
product dat te maken heeft met beestjes en  

organismen. Het is maatwerk, dat je niet kunt  
vergelijken met kunstgras.’

Natuurgrasnormen zijn er al lang, is het betoog van 
Joosten. Die hoef je niet opnieuw vast te stellen. 
In de jaren 80 van de vorige eeuw is Werkgroep 3 
opgericht en zijn officiële normen voor natuurgras 
opgesteld. Deze normen zijn in 2004 aangepast. 
Vooral senior adviseur John Ariëns van Kiwa ISA 
Sport en Henk Kool van aannemer Oranjewoud 
(Antea) hebben hier veel tijd in gestoken. ‘Er is al zo 
veel knowhow; dat moeten we niet weggooien.  
De normen die toen zijn vastgesteld, zijn goed.  
En Werkgroep 3 bestaat nog steeds; alleen zit er 
geen fut meer in.’
In de NOC/NSF-KNVB 2.a zijn al materiaal- 
technische eisen omschreven als de grootte van 
zandkorrels en de eigenschappen qua vorm, 
structuur en textuur. Joosten: ‘Mijn ervaring is: 
als je aan de materiaaltechnische eisen voldoet, 
komt het met de sporttechnische normen ook 
goed. Vlakheid, schokabsorptie en stroefheid zijn 
allemaal zaken die daar bijna vanzelf mee samen-
hangen.’ 

Keurnormen
In de jaren 90 deed Kiwa ISA Sport een serieuze 
poging om keuringen op basis van de natuurgras-
norm van de grond te krijgen. Het sloot keurings-
overeenkomsten met grote aannemers. Deze  
keurcontracten zorgden toen voor hevige discus-
sies met aannemers. Uiteindelijk zegde Kiwa ISA 
Sport de natuurgraskeurcontracten weer op. In 
2003 leverde de nasleep van dit alles wel iets 
positiefs op: de oprichting van brancheorganisatie 
BSNC. Zonder functionerende keuringen gaat 
het niet eens zo slecht. ‘De velden zijn de laatste 
vijftig jaar echt stukken beter geworden. We heb-
ben betere machines, betere grasrassen, betere 
meststoffen, noem maar op’, vervolgt Joosten.  Van 
de 6000 natuurgrasvelden die er in Nederland zijn, 
ziet Kiwa ISA Sport er als adviesorganisatie 1500 
op regelmatige basis. In de rapporten van Kiwa ISA 
Sport krijgen die velden gemiddeld een 7,5. 

Privatisering
Maar er liggen bedreigingen op de loer, die van 
die 7,5 op termijn zomaar een 6 of zelfs een onvol-
doende zouden kunnen maken. Joosten is zwaar 
gekant tegen het privatiseren van renovatie en 
nieuwbouw van natuurgrasvelden. Hij waarschuwt 
voor historische missers. ‘Het laatste wat je moet 
willen, is dat soort beslissingen bij clubs neerleg-
gen. Ik ben zelf bestuurslid bij een omnivereniging 
die ook een voetbaltak heeft. Toen ik daar als 
deskundige becijferde dat het renoveren van een 

voetbalveld 30.000 euro tot 40.000 euro kostte, 
werd ik uitgelachen. “We zaaien wel wat extra in”, 
was de reactie die ik kreeg. Clubs hebben de ken-
nis eenvoudigweg niet. Ik ken voorbeelden – ik zal 
geen namen noemen – van clubs die de kosten 
voor renovatie van voetbalvelden doodleuk in het 
clubhuis hebben geïnvesteerd.’ 

Als gemeenten al tot privatisering overgaan, zullen 
ze volgens hem op zijn minst toezicht moeten  
houden. Anders komen ze op termijn van een 
koude kermis thuis, voorspelt Joosten. ‘Clubs 
krijgen voor onderhoud en renovatie van velden 
eenmalig een groot bedrag. Dat lijkt veel geld, 
maar is meestal op de lange termijn veel te weinig 
om goede velden te houden. Als je zo gaat werken, 
geef ik je op een briefje dat gemeenten binnen vijf 
tot tien jaar alsnog moeten bijspringen om de boel 
te redden. Of er komt een golf van heel slechte 
velden aan.’  

Wildgroei
Daarnaast maakt Joosten zich ook grote zorgen 
over de aanleg van hybridevelden. ‘Daar is sprake 
van een totale wildgroei’, constateert hij. ‘Vroeger 
werd er nog gekeurd, maar inmiddels is er geen 
enkel toezicht meer. Er moet zo snel mogelijk een 
beoordelingsrichtlijn komen. Ik zie op sommige 
plaatsen complete drama’s met hele velden die er 
al een paar jaar na de aanleg weer uit moeten.’
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