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Eind 2015 bespraken leden van het technisch platform van de KNVB ‘het ideale veld’. De conclusie was: we hebben de boot gemist, maar we kunnen 

er nog op springen. Nu wordt gesuggereerd dat profclubs financieel ondersteund worden als ze af willen van hun kunstgras en willen overstappen op 

hybridevelden. 
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Revival van hybride- en 
natuurgrasvelden in het 
betaald voetbal in aantocht?
Clubs willen af van kunstgras in het betaalde voetbal
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Sinds 2014 is de KNVB actiever dan ooit als het 
aankomt op de toekomst van het Nederlandse 
voetbal. Het is de beleidsbepalers in Zeist ernst, 
omdat vele betrokkenen van mening zijn dat het 
Nederlands voetbal de aansluiting met de interna-
tionale top dreigt te verliezen. Tijdens een groot 
congres, eind 2014, werden er elf speerpunten 
geformuleerd om de kwaliteit van het Nederlands 
voetbal over de gehele linie te verbeteren. Ook 
de vraag of kunstgras gewenst was in het betaald 
voetbal kwam daar ter sprake. Zestig procent van 
de ongeveer 180 aanwezigen was het eens met 
de stelling dat alle eredivisieduels op natuurgras 
gespeeld moeten worden. Voormalig toptrainer Co 
Adriaanse verwoordde het als volgt: ‘Kunstgras is 
fantastisch voor het opleiden van jeugd, maar in de 
eredivisie is het ongeschikt.’ De technisch directeur 
van Feyenoord, Martin van Geel, deed ook een duit 
in het zakje. ‘Op het allerhoogste niveau moeten 
we gewoon op natuurgras spelen. Dat is ook de 
algemene tendens en dat gaat een vervolg krijgen. 
Dat neemt niet weg dat kunstgras voor opleiden 
heel goed is.’ 

Ruim één jaar na het congres kwamen bestuurders 
en trainers uit het betaald voetbal in december 
2015 in Arnhem bijeen om ‘het ideale veld’ te 
bediscussiëren. Wijzend naar het fonkelnieuwe 

hybridegrasveld dat daar op het trainingscomplex 
van Vitesse lag, sprak de technisch manager van 
PSV, Marcel Brands: ‘Zo wordt de emotie van een 
echte grasmat behouden. Ik geloof steeds meer 
dat dit de toekomst is.’ De bijeenkomst maakte 
echter ook duidelijk dat de verdeeldheid over de 
te bespelen ondergrond binnen het Nederlandse 
profvoetbal ontzettend groot is. De financiële 
belangen zijn bij veel clubs bepalend. Nu duidelijk 
is dat de FIFA ernaar streeft om bij grote interna-
tionale toernooien te spelen op een natuurlijke 
ondergrond, zouden de Nederlandse BVO’s met 
een kunstgrasveld er goed aan doen terug te gaan 
naar een natuurlijke grasmat. ‘Daarom moet dat 
het streven zijn, zeker ook in de Eredivisie’, sprak 
Brands. ‘We hebben de boot gemist, maar we kun-
nen er nog op springen.’ 

Winnaars van morgen
In mei dit jaar presenteerde de KNVB ook nog 
het rapport ‘Winnaars van morgen’. Dat rapport 
bevat een aantal concrete aanbevelingen, die de 
komende jaren moeten leiden tot een continue 
doorstroming van talenten. Het heeft als primair 
doel de positie van het Nederlands clubvoetbal 
en de nationale selecties te versterken. Om tot die 
aanbevelingen te komen, sprak de KNVB met vele 
topvoetballers en coaches uit heden en verleden, 
technisch directeuren, hoofden van jeugdopleidin-
gen, scouts en ervaren coaches uit andere sporten. 
Fieldmanagers en accommodatiebeheerders waren 
er helaas niet bij. Ook wordt uit het rapport niet 
duidelijk welke ondergrond nu de hoofdrol moet 
spelen in het Nederlandse voetbal.
Even leek het erop dat men een compromis had 
gevonden in de vorm van hybridevelden. Begin 
oktober dit jaar was er sprake van dat de KNVB 
financieel wilde bijspringen als BVO’s zouden 
besluiten hun kunstgrasmat in te ruilen voor een 
hybridemat. De bond heeft een speciaal potje voor 
‘innovatieve projecten’. Dankzij datzelfde potje 
konden clubs uit de Jupiter League in 2013 deel-
nemen aan een kunstgrastender. Het idee zou in 
de eerstvolgende algemene vergadering betaald 
voetbal (avbv) worden besproken, zo werd aange-
kondigd. 

Verliezers voor nu
Zover is het niet gekomen. De vergadering, eind 
november, stond bovenal in het teken van de 
organisatorische perikelen bij de KNVB. Voorzitter 
Michael van Praag werd herkozen, maar dat ging 
niet zonder slag of stoot. Ook werd hem een 
gebrek aan leiderschap verweten tijdens een 
recente crisis bij de KNVB, die algemeen directeur 
Bert van Oostveen en op een na alle leden van 

de raad van commissarissen hun functie kostte. 
Gevraagd naar het agendapunt ‘hybridevelden’ 
laat KNVB-woordvoerder Bram Groot weten: ‘Bij 
de avbv was dit punt niet geagendeerd, omdat er 
geen besluit over genomen hoefde te worden. Dit 
betekent overigens niet dat er niet met clubs over 
gesproken wordt. De KNVB onderzoekt nog steeds 
hoe we het spelen op natuurgras verder kunnen 
stimuleren en aantrekkelijker kunnen maken voor 
clubs. Hierbij wordt gekeken naar de technische 
mogelijkheden van het ombouwen van velden, het 
onderhoud, reglementaire kaders en financierings-
mogelijkheden voor clubs.’  

 In een Desso GrassMaster-systeem worden de kunstgrasvezels 18 

centimeter diep geplaatst.

Kunstgras is fantastisch voor 

het opleiden van jeugd, 

maar voor de eredivisie 

ongeschikt

HyBriDEVElDEN
Er zijn verschillende hybride-oplossingen voor 
voetbal. Desso GrassMaster is daarvan het 
bekendst. Bij een Desso GrassMaster-veld wor-
den kunstgrasvezels in een natuurgrasveld aan-
gebracht. De vezels worden tot zo’n 18 centime-
ter diep geplaatst. Desso GrassMaster bestaat al 
bijna twintig jaar. De oplossing is vooral popu-
lair in Engeland, waar topvoetballers zweren bij 
natuurgras. Een andere oplossing is XtraGrass 
van TenCate. Deze oplossing bestaat uit een 
verteerbare backing, waarin kunstgras is aan-
gebracht in een raster. De mat wordt uitgerold 
op het veld, waarna hij wordt ingestrooid met 
graszaad. Als het gras volgroeid is en de bac-
king verteerd, bieden de kunstgrasvezels extra 
stevigheid aan de mat. XtraGrass is inmiddels 
ruim tien jaar oud en begint, na een aantal suc-
cessen in Engeland, nu ook voet aan de grond 
te krijgen in ons land.
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Tobbers met zorgen
Met de winterstop in aankomst zullen ideeën over 
de velden bij betaaldvoetbalorganisaties voorlo-
pig in de ijskast worden gezet. Veel belangrijker 
is de vraag wat de uitkomst van het onderzoek 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) zal betekenen voor kunstgras in de 
breedtesport. Mocht het RIVM tot de conclusie 
komen dat SBR-granulaat ongeschikt is voor toe-
passing in kunstgrasvoetbalvelden, dan heeft de 
bond de komende maanden wel andere zorgen. 
Dan zullen de bijna 2.000 kunstgrasvelden in 
ons land meer aandacht vragen dan de velden 
in de bijna 40 stadions die worden gebruikt door 
betaaldvoetbalorganisaties. Desondanks heeft 
een aantal clubs inmiddels het heft in eigen hand 
genomen. Zo heeft Vitesse de mat in het stadion 
in het Gelredome laten vervangen door XtraGrass 
van TenCate. Dezelfde oplossing werd al gebruikt 
voor het trainingsveld van het eerste team op 
het trainingscomplex van de club. Ook PSV heeft 

inmiddels een dergelijk systeem op haar trainings-
accommodatie laten installeren. Bij Ajax hebben 
ze echter besloten het trainingscomplex te laten 
voorzien van een Desso GrassMaster-veld, terwijl 
FC Groningen, de club wiens stadionveld lange tijd 
werd beoordeeld als slechtste in de competitie, 
afgelopen zomer het stadionveld heeft voorzien 
een Desso GrassMaster-systeem. De stadionvelden 
van AZ en Feyenoord zijn eveneens voorzien van 
een GrassMaster-systeem. 

Het lijkt er dus op dat de betaaldvoetbalorga-
nisaties hun eigen plan trekken, met of zonder 
financiële ondersteuning van de KNVB. Of het 
aantal kunstgrasvelden in het betaald voetbal de 
komende jaren zal afnemen, valt nog te bezien. 
De meeste verenigingen hebben hun (financiële) 
beleid aan deze ondergrond aangepast. De extra 
inkomsten die ze nu dankzij deze ondergrond kun-
nen genereren, zijn belangrijk voor hun begroting. 
Het wordt echter interessant om te zien wat ze 
gaan doen wanneer de kunstgrasmat toe is aan 
vervanging: kiezen ze dan opnieuw voor kunstgras, 
of gaan we terug naar hybridevelden of volledige 
natuurgrasvelden?
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Ook bij FC Groningen kan men tegenwoordig weer 

tevreden zijn over het veld. 

SpEciaal oNDErHouD
Voormalig Fieldmanager van het Jaar, Bernard 
van den Bosch, adviseert verenigingen met 
een hybrideveld. Zo stelt hij onder meer dat 
een hybrideveld het beste kortgeschoren kan 
worden. Ook dient men het regelmatig te ver-
ticuteren en vilt en ander dood materiaal uit 
de toplaag te halen. Er moet dus vaker gever-
tidraind of op een andere manier belucht wor-
den dan normaal, om zo veel mogelijk zuurstof 
in de grond brengen. Als je dat niet doet bij een 
toplaag die door de kunstgrasvezel gevoeliger 
is voor verdichting, hou je geen bodemleven 
over. Van den Bosch adviseert organische mest-
stoffen, omdat bekend is dat deze net iets meer 
bodemleven in stand houden. Een hybrideveld 
moet anders en schraler bemest worden dan 
een gewoon veld, waarbij ook weer het bodem-
leven centraal staat. 
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