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4x sterker
Gezonder gras

Sterker sportveld
Snellere vestiging
Droogtetoleranter

ENGELS RAAIGRAS TETRAPLOÏD
VOOR SPORT- EN RECREATIETERREINEN

Mede door het 4turf graszaad krijgen veel 
Masterline mengsels het keurmerk ShockProof!

Kijk voor meer info op www.dlf.nl/shockproof
Hockey Ultra Series

www.condorgrass.com

Het is mijn droom, dat iedere hockeyspeler het 
maximale uit zichzelf kan halen. Vandaar dat ik graag 

meedenk in het verbeteren van de infrastructuur.

Condor Grass hockey ambassadeur

Thomas Briels – Aanvoerder Team België en Olympisch zilveren medaille winnaar in Rio.
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*Dependent on environmental conditions and mowing speed

www.toro.com/LT-F3000

Productiviteit en een mooi maaibeeld bij kort en lang gras

Voor speelvelden, wegbermen, parken en ruige terreinen

Ontworpen om gebieden te beheren met slechts 3 à 4* maaibeurten per jaar

Productiviteit en veelzijdigheid, met lage onderhoudskosten

www.jeanheybroek.com
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14 Bale & Messi: 
‘Eat your heart out’

Wie de beste is, mag zich meten aan andere toppers. Daarom brachten Field-

manager en Greenkeeper of the Year 2017 begin april een bezoek aan de beste 

stadionvelden en trainingscentra van de wereld. Mede dankzij Fieldmanager of 

the Year- én Greenkeeper of the Year-sponsor Jean Heybroek en Greenkeeper 

of the Year-sponsor ICL stonden Gerard Verweijen en Vincent de Vries binnen 

24 uur zowel op de middenstip van Real Madrid als op het hoofdveld van Bar-

celona. Een prestatie die zelfs andere toppers als Bale en Messi niet iedere dag 

voor elkaar krijgen. 
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Bodemverbeteraars verhogen de 
kwaliteit van de zandige toplaag van 
een voetbalveld

Bio-ingenieur Lennert Nachtergaele (UGent) onder-

zocht in zijn masterproef, welke bodemverbeteraars 

geschikt kunnen zijn om de kwaliteit van een zandige 

toplaag te verhogen, om aldus de fysische en chemi-

sche eigenschappen ervan te verbeteren.

Het wordt druk op de 
Nederlandse kunstgrasmarkt

Nederland is sterk in kunstgras. Veel van de 

grote aanbieders komen uit Nederland of 

hebben Nederlandse roots. Daarbij wordt 

snel vergeten dat ook China verschillende 

grote aanbieders kent. CC Grass uit Nanjing 

is zelfs al verschillende jaren actief op 

Euopese markt en heeft met Antea Group, 

CSC Sport en De Sallandse verschillende 

projecten gerealiseerd. Inmiddels is het 

bedrijf klaar om een groter deel van de koek 

bemachtigen.

COLOFON
Fieldmanager -een uitgave van NWST NeWSTories bv- 
wordt in een gemiddelde oplage van 1.900 exemplaren 
verspreid onder sportveldbeheerders in dienst van 
gemeentes, sportclubs en aannemers. Fieldmanager is 
het belangrijkste Nederlandse vakblad voor sportveld-
onderhoud waarbij de praktisch ingestelde vakman 
centraal staat. 

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.fieldmanager.nl
M info@fieldmanager.nl

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)
     Nino Stuivenberg 
Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   
     en Tessa Benders (StudioBont)
Advertenties:    Alberto Palsgraaf
     (alberto@nwst.nl)
     Rik Groenewegen 
     (rik@nwst.nl)
Sales support:    Lieke van der Weijde
     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van  
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en  
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  
abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2212-4314

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor- 
behouden. Deze berusten bij Fieldmanager c.q. de betreffende  
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke  
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook. Fieldmanager wordt  
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs  
van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden  
brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan 
op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen e.e.a. overeen-
komstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij  
de redactie ter inzage of op te vragen.
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Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek: kennisvereniging of  
belangenbehartiger?

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) 

bestaat dit jaar vijftien jaar. Door de jaren heen heeft 

deze organisatie zich proberen  

aan te passen aan de tijd. Hoe kijken de leden aan tegen 

hun belangenvertegenwoordiger?

Aquaco en SGL ontwikkelen graskoelingssysteem voor 
stadions met hitteproblemen

Stadium Grow Lighting (SGL) heeft samen met Aquaco een graskoelingssysteem 

ontwikkeld dat door SGL wordt verkocht. Het systeem koelt de lucht door 

middel van nevel in combinatie met een ventilator. Volgens SGL verdampt de 

nevel voordat deze het gras raakt. FC Barcelona, Bilbao en Juventus hebben het 

systeem al aangeschaft. Gerard van ’t Klooster van SGL vertelt alle ins en outs 

van het systeem.

41



We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud

www.milati.nl Volg ons ook op de social media kanalen, vinden wij leuk!

Wij leverde al eerder aan deze topclubs, vraag de gratis demo aan!

Advertentie_AZ_TWENTE.indd   1 9-2-2017   17:14:42

Aannemingsbedrijf van Zuijlen BV
Contactpersoon: P.J. van Zuijlen

Specialist op het gebied van aanleg en onderhoud van sportvelden

Optimaal resultaat Scherpe prijs

Onderhoud kunstgras sportvelden

Lagehaarsedijk 9b
3455 RN  Haarzuilens
T: 030-6771557
E: info@vanzuijlenbv.nl
lid BSenC
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Van Wijlen breidt 
machinepark uit
Aannemersbedrijf Van Wijlen zijn machinepark uit-
gebreid met enkele nieuwe machines. Doel van het 
bedrijf is om opdrachtgevers nog beter te bedie-
nen in het beheer en onderhoud sportvelden met 
natuurgras. Het gaat om drie nieuwe MF tractoren 
voorzien van motoren met 95 tot 120 pk en een 
5-delige kooimaaier van het merk Ransomes. Alle 
voldoen aan de Tier 4 Final emissienorm. Besparing 
van brandstof en reductie van CO2-uitstoot zijn 
bepalend geweest voor de aanschaf.

Subsidieregeling EDS 
populair 
De subsidieregeling Energiebesparing en duurza-
me energie sportaccommodaties (EDS) zal in 2017 
mogelijk overvraagd worden. Dat schrijft staatsse-
cretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. 
Van Rijn schrijft de brief als antwoord op vragen 
van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Mulder 
(CDA). Voor de EDS-subsidieregeling is dit jaar zes 
miljoen euro beschikbaar, terwijl er in de eerste 
week van januari alleen al voor 6,1 miljoen euro 
aangevraagd werd. Per 1 maart 2017 staat de teller 
op 6,7 miljoen euro, zo schrijft Van Rijn. Dat verschil 
betekent echter niet per definitie dat er aan het 
eind van het jaar een tekort zal zijn. Ongeveer de 
helft van de aanvragen is namelijk nog in behande-
ling, waarvan een deel mogelijk nog wordt inge-
trokken. Daarom kan er nog niet gesteld worden 
of, en zo ja, met hoeveel, het subsidieplafond over-
schreden is. Van Rijn benadrukt dat het kabinet 
niet bereid is om extra middelen vrij te maken voor 
de subsidieregeling. In totaal zijn er 583 aanvragen 
ingediend, waarvan de meeste afkomstig zijn van 
voetbalclubs (248) en tennisverenigingen (178). 
Ook hockey- (35), korfbal- (22), en atletiekvereni-
gingen (17) weten de subsidieregeling te vinden. 
Gevraagd naar het type materialen waarvoor 

vooral aanvragen gedaan worden, schrijft Van Rijn: 
'Ruim een derde van de aanvragen betreft zonne-
panelen. Een kwart van de aanvragen is bestemd 
voor veldverlichting. Van de overige aanvragen is 
nog 14 procent bestemd voor binnenverlichting en 
ruim 5 procent voor isolerende maatregelen.' De 
subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020. 
Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld.

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 
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Introductie 
elektronische haas
Vanaf februari 2017 werken Aco BV en W&H 
Sports samen op het gebied van lijnafwatering 
en inbouwmaterialen. Aco BV heeft zijn leve-
ringsprogramma Aco Sport toevertrouwd aan 
W&H Sports.
Aco Sport-afwateringssystemen zijn geschikt 
om atletiekbanen, spel-, speel- en recreatieve 
terreinen op een duurzame wijze zo veilig en 
compleet mogelijk te maken. Na een regenbui 
moet het natte oppervlak zo snel en efficiënt 
mogelijk afgewaterd worden om het weer 
bespeelbaar te maken. Bovendien dragen de 
Aco Sport-bouwproducten bij aan de afbake-
ning en markering van speelzones voor spor-
tieve prestaties. Alle producten zijn vervaardigd 
uit polymeerbeton. 
Kort geleden heeft Sport Technologies, ontwik-
kelaar en producent van verduurzamingspro-
ducten voor zowel binnen- als buitensportac-
commodaties, een nieuw product ontwikkeld: 
de Pacer², een elektronische haas voor de 
atletieksport die geïnstalleerd wordt rondom 
de atletiekbaan. Zowel individuele als groepen 
hardlopers worden hiermee in staat gesteld 
om met behulp van een visueel hulpmiddel 
specifieke en tijdgebonden trainingsschema's 
af te leggen. Met de Pacer² wordt de hardloper 
begeleid op duur, snelheid en interval. De 
Pacer² is door zijn techniek eenvoudig in te 
bouwen op zowel bestaande als nieuwe atle-
tiekbanen en is daarmee een financieel interes-
sante investering om de loopsport aantrekke-
lijk te maken. De elektronische haas van Sport 
Technologies kan zeer eenvoudig geïntegreerd 
worden in de afdekking van de afwaterings-
goot van Aco Sport. Vanaf heden is W&H Sports 
dus leverancier van de afwateringsgoten, even-
tueel in combinatie met de Pacer².



ekompany_92mm_x_275mm_sport_green.indd   1 02/12/16   16:21

AANLEG     |    ONDERHOUD    |     LANDSCAPING

www.jenesports.com

Vaak worden complete kunstgrasvelden vervangen, 
terwijl slechts een klein deel van het veld versleten is, 
of omdat het veld niet meer aan de huidige normen 
voldoet. Wij zijn van mening dat ieder veld een tweede 
kans verdient. Met een relatief kleine investering 
kunnen wij uw veld opwaarderen volgens de KNVB en 
FIFA normen en de gebruiksduur van uw veld met 
3 tot 5 jaar verlengen!

Waarom zou u een heel veld vervangen als alleen 
de doelgebieden versleten zijn. Wij kunnen, geheel 
naar uw wensen, een deel van het penalty gebied 
vervangen met nieuw kunstgras dat geschikt is voor 
deelrenovaties van kunstgrasvoetbalvelden. 

Transplantatie is ook een mogelijkheid. Vaak is 
het veld namelijk versleten rond de penaltystip en 
in de doelgebieden, terwijl het kunstgras van de 
achteruitlopen nauwelijks versleten is. Het kunstgras 
van het doelgebied wordt dan omgeruild met het 
kunstgras uit de achteruitlopen. Op deze manier zal 
het gehele speelveld bestaan uit hetzelfde kunstgras 
en ontstaat er ook geen kleurverschil.

Uiteraard kunnen er ook kwaliteitsverbeteringen 
worden toegepast, zoals het verversen of vervangen 
van uw huidige zand en rubber infill. Hierdoor worden 
er weer betere speeleigenschappen gecreëerd. 
Daarnaast neemt ook de kans op blessures af en 
neemt het spelcomfort toe.

Door het toepassen van één van bovenstaande 
revitaliseringen komen de speeleigenschappen 
van het bestaande veld ook weer dichter bij de 
speleigenschappen van uw nieuwe velden te liggen. 
Daarbij zal een opgeknapt veld weer vaker bespeelt 
worden, waardoor een betere spreiding van het 
gebruik van de velden ontstaat.

Geef uw 
kunstGrasveld 
een  tweede  kans!

Interesse?Vraag dan onze folder aan of neem 
contact met ons op 
voor een geheel vrijblijvende offerte.

Spaanderstraat 30 | 5348 LA Oss | (0412) 64 79 37 | info@jenesports.com

SGS INTRON IS ONDERDEEL VAN SGS: WERELDLEIDER OP HET GEBIED 
VAN INSPECTIE, CONTROLE, ANALYSE EN CERTIFICERING

SGS INTRON

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg

t: 088 - 214 5133 
e: nl.intron@sgs.com 
w: www.sgs.com/
intron-certificatie

SGS INTRON
VOOR INSPECTIE EN CERTIFICERING 
VAN UW SPORTVLOER

SGS INTRON kan u helpen met
•	 periodieke keuringen
•	 certificering van sportvelden en 

-sportvloeren
•	 inspectie van o.a. dug-outs en goals
•	 advies in duurzaamheid van 

sportaccommodaties
•	 materiaal- en constructietesten
•	 CE-markering
•	 een second opinion



11www.fieldmanager.nl

Belrobotics informeert 
clubs en gemeenten
Belrobotics heeft onlangs samen met zijn dealers 
een winterbarbecue gehouden. Verschillende voet-
balclubs en gemeenten lieten zich onder het genot 
van een drankje en een versgeroosterd stukje vlees 
informeren over de Belrobotics-robotmaaier op 
sportvelden. Te gast waren onder meer dealers van 
Belrobotics Mooren Machines uit Roermond, dealer 
Lozeman Lottum en Ataro bv. Zij hadden voetbal-
clubs Hebes uit Beegden, vv Nieuw Bergen en vv 
Angerlo uitgenodigd.

Event Fieldturf in 
Groningen druk 
bezocht
Op 23 maart organiseerde Fieldturf een speci-
aal event over hybridegrasvelden en de nieuwe 
ontwikkelingen in kunstgras, met extra aandacht 
voor het nieuwste type infill van Fieldturf: Promax 
PE-infill. Maar liefst 45 opdrachtgevers uit de regio 
noordoost kwamen naar het Noordlease Stadion 
van FC Groningen. Tijdens de lunchpauze mocht 
iedereen ook nog even ruiken en proeven aan het 
GrassMaster-veld van FC Groningen. Bij Velocitas 
1897 werd de dag afgesloten met een veldbezoek 
aan het eerste met Promax ingestrooide kunstgras-
veld van Nederland. Arjan Knottnerus, directeur 
van Fieldturf Benelux BV, zegt terug te kijken op 
een zeer geslaagde dag. Knottnerus: 'Vooral de 
positieve feedback op ons nieuwe infillmateriaal 
stemt ons zeer positief. Mensen vonden het mooi 

en ook prettig aanvoelen. Van de spelers en trai-
ners van Velocitas 1897 hebben we ook alleen nog 
maar positieve feedback gehad.' Duitsland is al wat 
verder op kunstgrasgebied, vertelt hij. 'We hebben 
net opdracht gekregen voor alweer het tweede 
Promax-infillkunstgrasveld bij FC Augsburg. Dat is 
alleen een beetje ver rijden voor de meesten hier', 
aldus een enthousiaste Knottnerus.

Honkbal- en softbal-
veld HACW Bussum
In maart heeft CSC Sport een kunstgras infield 
gerealiseerd voor HCAW te Bussum. In 2013 is 
het infield (binnenste deel van het veld) van het 
hoofdveld reeds van kunstgras voorzien. Door de 

positieve ervaringen met kunstgras hebben HCAW 
en gemeente Gooise Meren ervoor gekozen om 
ook veld 2 en 3 van een kunstgras infield te voor-
zien. Bestuurslid Carel van Joolen van H.C.A.W.: 
"Het infield van het softbalveld bestaat volledig 
uit kunstgras, waaronder dus ook het slagperk, de 
honken en de werpcirkel. Het softbalveld is vol-
ledig uitgevoerd met rood kunstgras. De warning 
track is sporttechnisch aangepast door deze hoger 
met zand in te vullen waarmee er een herkenbaar 
verschil in schokabsorptie en energierestitutie 
ontstaat waardoor de speler wordt gewaarschuwd. 
Op deze manier is er een onderscheid gecre-
eerd tussen het veld en de warning track.  Bij het 
honkbalveld is alleen de werpheuvel uitgevoerd 
in halfverharding en de honken en runningtracks  
in kunstgras. Voor de KNHSB is dit een pilot. Het 
honkbalveld is zowel met rood als groen kunstgras 
uitgevoerd. Deze keuze is gemaakt om gravel en 
natuurgras na te bootsen. Bij het honkbalveld is 
er onderscheid gemaakt qua invulling voor drie 
situaties. De warning track (buitenste rand van het 
veld) is met meer zand ingevuld en heeft een hoge 
hardheid gekregen. De running tracks van honk 
naar honk hebben een wat lagere hardheid, die 
nog steeds hoger is dan de overige delen.

NIEUWSNIEUWS
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onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

T. 0525-621223 | www.silicanova.nl 

Revitalisatie kunstgras
Revitalisatie is een goede 
oplossing als de technische 
eigenschappen van uw 
kunstgrasveld zijn afgenomen. 
Door het veld te revitaliseren 
kan het weer 3 tot 5 jaar mee. 

Onderhoud kunstgras
Wij zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten 
kunstgrasvelden. Van tennis-
baan tot hockeyveld en van 
korfbal- tot voetbalveld. 

Demontage kunstgras
Wilt u uw kunstgrasveld ver-
plaatsen of ontdoen van het 
vulmateriaal (infill)? 
Bijvoorbeeld voor verplaatsing 
of recycling. Dan nemen wij dit 
proces graag voor u uit handen.

 
Vlotlaan 186, 2681 TV Monster, T (0174) 670230

info@kgreiniger.nl, www.kgreiniger.nl

kgreiniger.nl

KG Reiniger is het product
voor milieuvriendelijk en
duurzaam terreinbeheer

• KG Reiniger voor het bestrijden van algen en atmosferische vervuiling.
• KG Reiniger zorgt er voor dat de velden er weer zo goed als nieuw uitzien.
• KG Reiniger bevordert de waterdoorlaatbaarheid.
• KG Reiniger optimaliseert de speeleigenschappen.
• KG Reiniger kan toegepast worden op alle soorten kunstgras, gravel tennisbanen,
 atletiekbanen etc.
• KG Reiniger kan opgebracht worden d.m.v. doseerpomp, spuitmachine etc.
• KG Reiniger voor preventief onderhoud door wekelijks gebruik via doseerpomp.

100% biologisch product op basis van enzymen
voor het reinigen van kunstgras etc.

Dag van de sportaccommodatie 2017: 
Wij zijn 

er ook bij!

Ben jij diegene met twee rechterhanden en affiniteit met de 
groene en/of GWW-sector?

TopGrass BV is een jong bedrijf, dat zich inmiddels heeft ontwik-
keld tot een marktspeler van formaat op het gebied van aanleg 
en onderhoud van outdoor sportvoorzieningen, veelal kunstgras 
sportvelden. Het bedrijf kent een gedreven en hecht team van 
specialisten op dit vakgebied. Graag versterken wij ons team met 
een “Allround Vakman Buitensport”. 

De functie:
Als allround vakman ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van een diversiteit aan werkzaamheden op het gebied van aanleg 
en onderhoud van sportconstructies. De ene keer zelfstandig, de 
andere keer samen met je collega’s. Veelal werk je projectmatig 
op steeds wisselende locaties in Nederland en ben je het eerste 
aanspreekpunt op het werk. Je staat onder begeleiding van een 
ervaren projectleider.

Wat zijn je verantwoordelijkheden:
• Juiste uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden op een   
  project.
• Klantgerichte houding naar opdrachtgevers en derden
• Dagelijks onderhoud van materiaal en materieel.
• Bijwonen keuringen door keuringsinstituten.

Wat vragen wij:
• Grote mate van praktisch en zelfstandig werken en groot 
   verantwoordelijkheidsgevoel.
• Collegiaal en sociaal vaardig.
• Kwaliteits- en kostenbewust.
• Plezier in fysiek werk en werken in de buitenlucht.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat hebben wij te bieden:
• Een uitdagende en verantwoordelijke baan met genoeg ruimte 
   voor eigen inbreng.
• Afwisselend werk bij een groeiend bedrijf.
• Een hecht team van enthousiaste collega’s.
• Marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Mail dan jouw motivatie en C.V. naar christianne@topgrass.nl 
t.a.v. Christianne van der Zouw.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met 
Twan Sanders, 06-10 38 99 49. 

TopGrass Schootsedijk 8 5491 TD Sint-Oedenrode
www.topgrass.nl

AllrounD VAkmAn BuItensport
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Met boerenverstand is iets raars aan de hand. Iedereen begrijpt op zijn klom-
pen dat boerenverstand zaken niet onnodig moeilijker en ingewikkelder 
maakt dan strikt nodig is. Boerenverstand is dus iets waar we meer van zouden 
willen hebben. In de dagelijkse praktijk is daar echter niet veel van te merken. 
Daar zijn klaarblijkelijk mechanismes aan het werk die zaken nodeloos inge-
wikkeld en ondoorzichtig maken. En helaas blijft dat niet beperkt tot onze 
sector. Als ik verhalen lees over ontwikkelingen in de zorg of in het onderwijs, 
tik ik weleens op mijn voorhoofd: zijn ze nu helemaal van lotje getikt? Ik snap 
het wel: managers en beleidsmakers willen via allerlei bureaucratische onzin-
maatregelen de kwaliteit van het werk meten. Werkers in de zorg, die al niet 
ruim in hun tijd zitten, zijn daarom een groot deel van hun tijd bezig om op te 
schrijven wat ze nu werkelijk gedaan hebben. 

De zorg wordt daar natuurlijk niet beter van. Misschien zelfs wel slechter; en 
het ergste is dat je echte aandacht en zorg voor mensen helemaal niet kunt 
meten. Ik zou daarom zeggen: geef de mensen op de werkvloer wat meer 

vertrouwen en beloon vakmanschap en boerenverstand. En zorg vooral dat je 
zaken simpel en overzichtelijk houdt.

Als ik de ontwikkelingen op het gebied van de Green Deal doorlees, verlang 
ik vurig terug naar de tijd van het gewone ouderwetse boerenverstand. Door 
de bank genomen weten goede greenkeepers en fieldmanagers exact waar 
het over gaat bij het terugdringen van chemie. Maar ja, dat is natuurlijk niet 
sexy voor de beleidsmakers en brancheorganisaties. Daarom wordt er een 
ingewikkeld programma opgetuigd dat in mijn visie nooit gaat werken, om de 
eenvoudige reden dat je ouderwets vakmanschap en simpel boerenverstand 
nu eenmaal niet kunt vangen. Dat geldt voor het afvegen van de billen van 
tante Sjaan in de zorg, maar ook voor het beheer van gras. Het is prima dat er 
innovatieve methodes worden ontwikkeld. Daar zal niemand op tegen zijn, 
hoewel veel van de methodes in feite gewoon oude wijn in nieuw zakken zijn. 
Maar alstublieft, hou het simpel en ga uit van de aanwezige kennis. 

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

In de dagelijkse praktijk zijn 

mechanismes aan het werk die 

zaken nodeloos ingewikkeld en 

ondoorzichtig maken 

Boerenverstand 

Er wordt een ingewikkeld programma 

opgetuigd dat in mijn visie nooit gaat 

werken, om de eenvoudige reden dat je 

boerenverstand nu eenmaal niet kunt 

vangen 

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6610
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Op bezoek gaan bij Real Madrid en FC Barcelona is 
aan de ene kant makkelijk, maar tegelijk ook lastig. 
Beide clubs leiden dagelijks duizenden bezoekers 
rond in hun stadions. Voor Greenkeeper of the 
Year Vincent de Vries en Fieldmanager of the Year 
Gerard Verweijen is zo’n standaardbehandeling 
natuurlijk niet goed genoeg. Dankzij het netwerk 
van respectievelijk Jean Heybroek bij Real en ICL 
bij Barcelona werden wij persoonlijk rondgeleid 
door head groundsman Paul Burgess en zijn deputy 
Pedro Fernandez-Bolaños bij Real Madrid en head 
groundsman Lluis Ciurana bij FC Barcelona. 

Iedereen kent de verhalen over de records die 
worden gebroken door clubs als Real Madrid en FC 
Barcelona als het gaat om de aankoop en salaris-
sen van spelers. Als je rondloopt bij de clubs blijkt 
dat niet alleen voor de spelers te gelden, maar 
zeker ook voor het onderhoud van het veld en de 
trainingslocaties. Vooral Real Madrid gaat daarbij 
altijd weer een paar stappen verder. Op traingings-
centrum Valdebebas, dat sinds 2003 buiten de 
stad ligt, is dat eigenlijk nog mooier te zien dan 
in het Bernabéu-stadion. Valdebebas bestrijkt een 
immens groot stuk grond van meer dan 120 hecta-

res. Van die 120 hectares is op dit moment amper 
een kwart ontwikkeld of in gebruik. Op dit com-
plex hebben de eerste drie teams van Real Madrid 
hun eigen velden. Daarnaast beschikt Valdebebas 
over een eigen stadion met een capaciteit van 
6000 plaatsen. 

Natuurlijk spelen de topspelers van Real Madrid 
alleen op natuurgras. Dat wil echter niet zeggen 
dat er geen kunstgras aanwezig is; verre van dat. 
Real beschikt over vier kunstgrasvelden, die vooral 
worden verhuurd aan bezoekers. Als wij met 

Bale & Messi: 
‘Eat your heart out’
Greenkeeper & Fieldmanager of the Year brengen bezoek 
aan Real Madrid en Barcelona 

Wie de beste is, mag zich meten aan andere toppers. Daarom brachten Fieldmanager en Greenkeeper of the Year 2017 begin april een bezoek aan de 

beste stadionvelden en trainingscentra van de wereld. Mede dankzij Fieldmanager of the Year- én Greenkeeper of the Year-sponsor Jean Heybroek en 

Greenkeeper of the Year-sponsor ICL stonden Gerard Verweijen en Vincent de Vries binnen 24 uur zowel op de middenstip van Real Madrid als op het 

hoofdveld van Barcelona. Een prestatie die zelfs andere toppers als Bale en Messi niet iedere dag voor elkaar krijgen. 

Auteur: Hein van Iersel 

Greenkeeper en Fieldmanager of the Year op 

Golf de Llavaneras met Twan van Wijk, de lokale 

ICL-vertegenwoordiger Nati Cobano (Marketing 

ICL Iberia) en Noel Álvarez, greenkeeper Golf 

Club Llavaneras.
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deputy groundsman Pedro Fernandez-Bolaños een 
van de kantines van het complex binnenlopen, zijn 
daar net een paar bussen met Engelse scholieren 
binnengekomen die een wedstrijdje gaan spelen 
op het heilige kunstgras van Real Madrid.  
Paul Burgess vertelt later dat bezoekende clubs 
incidenteel ook mogen spelen op een van de 
natuurgrasvelden. Eens per week is het aan hem 
om de puzzel op te lossen welke bezoekende club 
waar mag spelen. De natuurgrasvelden – want 
daar zijn De Vries en Verweijen natuurlijk primair 
in geïnteresseerd – zien er absoluut top uit. Elk 
veld heeft zijn eigen eerstverantwoordelijke 
fieldmanager, die in principe altijd op het veld te 
vinden is. Op momenten dat er extra werk is, kan 
hij of zij extra mensen inschakelen. Burgess legt 
uit dat hij zo werkt bij al zijn velden. Als we op het 
stadionveld van het trainingscomplex aankomen, 
kunnen we met eigen ogen zien wat dat betekent. 
De fieldmanager is bezig om alle sprinklers van 
het veld na te lopen, te demonteren en helemaal 
schoon te maken.

Klimaat
Burgess: ‘Vergis je niet in het klimaat hier. Vandaag 
is het prachtig lenteweer, maar Madrid heeft 
misschien wel het meest vijandige klimaat voor 
grasgroei in heel Europa. In de winter kunnen wij 

hier makkelijk minus 15 graden Celsius aantik-
ken en in de zomer plus 40. Twee weken geleden 
lag hier nog een dikke laag sneeuw.’ Om te zien 
wat Burgess bedoelt, hoef je alleen maar voorbij 
de grenzen van het terrein van Real Madrid te 
kijken. Feitelijk begint daar een woestijn, waar 
weinig of niets groeit. De belangrijkste factor voor 
grasgroei op het Valdebebas-trainingscentrum 
is water. Spanje kent echter al jaren een ernstig 
waterprobleem en voor golfbanen en voetbalclubs 
is het verboden om water op te pompen uit de 
bodem. Al het water is gerecycled, aangevuld met 
de paar druppels regen die af en toe toch vallen. 
Als gevolg daarvan hebben de borders van de 
uitgebreide tuinen van Valdebebas ernstig last van 
zoutophoping. Dat wordt dan weer bestreden door 
het strooien van gips in de borders. Het gips dat 
gebruikt wordt, is van Aqua-Aid en heet Verdecal 
G. Ook ICL heeft onder de na Sportsmaster Base 
CalKMAG een vergelijkbaar product op het schap 
liggen. Dit moet ertoe leiden dat zout beter naar 
beneden wordt afgevoerd. Gips heeft een positieve 
invloed op de CEC-bezetting van de bodem. Hoe 
meer natrium er in het water zit, des meer natrium 
er op het CEC gaat zitten. Door te strooien met dit 
product van Aqua-Aid neemt het calcium uit het 
gips de plek van het natrium op het CEC in,  
waarna het kan uitspoelen. 

ACHTERGROND8  min. leestijd

Alle velden worden 24/7 

gemonitord door een meet-

station dat data doorstuurt 

over de alle mogelijke zaken 

die de conditie van het gras 

beïnvloeden: vocht, regen, 

wind, temperatuur, zonne-

uren, bladnatperiode

Paul Burgess

www.fieldmanageroftheyear.nl
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In totaal heeft Burgess een club van bijna  
60 mensen onder zich. Meer dan de helft van hen 
is helemaal niet betrokken bij een van de velden 
of het hoofdveld van Bernabéu, maar bij de tui-
nen van het trainingscentrum. Net dit jaar heeft 
Burgess een brede boulevard met tuinen laten 
aanleggen, waarlangs bezoekers het complex kun-
nen oprijden of kunnen wandelen. Alleen al voor 
deze tuinen heeft Burgess zeven extra hoveniers in 
zijn team gekregen. ‘Zijn team’ is eigenlijk niet de 
goede omschrijving. In Spanje worden BVO-velden 
bijna zonder uitzondering onderhouden door 
aannemers en niet door de clubs zelf. Real Madrid 
is in zoverre een uitzondering dat Burgess en zijn 
deputy direct bij de club in dienst zijn, maar de 
overige medewerkers zijn allemaal in dienst bij de 
aannemer. Burgess: ‘Toen ik hier acht jaar geleden 
kwam werken nadat ik was weggegaan bij Arsenal, 

vond ik dat aanvankelijk maar niets. Ik vond dat je 
als club je eigen mensen in dienst moest hebben, 
maar inmiddels ben ik daarvan teruggekomen.  
Ik kan me nu voor de volle honderd procent con-
centreren op het werk dat gedaan moet worden. 
En de aannemer heeft gewoon te zorgen dat er 
voldoende deskundige vakmensen aanwezig zijn.’

Kwaliteit 
De velden van Real zijn absoluut top. Dat zie je 
al op afstand door de diepe donkergroene kleur, 
die mede veroorzaakt wordt door de zeer riante 
stikstofgift, maar ook door de volledige afwezig-
heid van straatgras. Verder is de mat voor de volle 
honderd procent gesloten. Burgess krijgt dat voor 
elkaar door zijn veld tweemaal per jaar met de 
Field Top Maker te scheren. Helemaal kaal in het 
voorjaar, waarna het veld met vaste pennen met 
de Toro Procore wordt belucht en daarna bezand 

Bugess wil zijn gazons 

onderhouden op het niveau 

van de beste USGA Specs 

greens van heel spanje

Pedro Fernandez-Bolaños

Toro-rood in de tent waar alle machines van Real Madrid staan. Er wordt op het complex zo veel gebouwd, dat de machines bij 
gebrek aan beter in een tent worden ondergebracht.

Overzichtskaart van het Valdebebas-trainingscentrum van  
Real Madrid. 

www.fieldmanageroftheyear.nl
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en ingezaaid. Het maaifrezen –koroing noemt 
Burgess het consequent – is in het najaar wat  
minder intensief en wordt dan gecombineerd  
met een intensieve doorzaai met Engels raaigras.

Madrid ligt klimatologisch in een omgeving waar 
warm season grasses het beter doen. Als hartje 
zomer het kwik boven de veertig kruipt, blijft 
Engels raaigras alleen in leven bij een aantal  
dagelijkse korte irrigatierondjes. Burgess:  
‘’s Ochtends beregenen we intensief om de zode 
nat te maken, maar gedurende dag kleine beetjes 
water om het gras te koelen. De belangrijkste 
reden daarvan is dat spelers niet graag spelen op 
warm season grass zoals bermuda.’ Real Madrid 
is een van de twee clubs die sinds kort werken 
met een nieuwe SGL-vondst: een machine die 
bestaat uit een aantal uv C-lampen, gemonteerd 
op een onderstel. Real Madrid beschikt over het 

prototype en Barcelona over een van de eerste 
seriemachines. Het doel van deze machine is om 
in de kritische periode, wanneer er extra gevaar 
is voor schimmeluitbraken, een aantal keer per 
week het veld te bestralen met ultraviolet. Dit zou 
ervoor moeten zorgen dat schimmels minder kans 
krijgen. Helemaal nieuw is dit natuurlijk niet. Het 
bedrijf Cleanlight heeft een aantal jaren geleden 
in Nederland uitgebreide proeven gedaan met 
uv-licht als middel tegen schimmels. De uitkomst 
van die proeven was dat deze vorm van bestrijden 
werkt, maar wel zeer intensief is. Vandaar dat de 
methode in Nederland nooit is aangeslagen.
Gezien de torenhoge stikstofgiften kun je vraag-
tekens zetten bij de duurzaamheid van de velden 
van Real Madrid. Burgess probeert in ieder geval 
wel zo veel mogelijk chemievrij te werken. Vandaar 
de inzet van de uv-lampen, maar ook tal van 
andere middeltjes om de grasplant in een zo goed 

mogelijke conditie te krijgen. Dat geldt voor de 
velden, maar ook voor de tuinen op het trainings-
complex.

Toro 
De reden dat Toro graag heeft dat zijn relaties 
op Real Madrid rondlopen, is de exclusieve deal 
die Burgess heeft met Toro Spanje. In principe 
houdt deze in dat Burgess alleen Toro-machines 
mag gebruiken, als Toro een bepaalde machine 
tenminste in het programma heeft. In de loods 
van Burgess is het daardoor voornamelijk rood 
gekleurd, met her en der een ander kleurtje, bij-
voorbeeld van de Dennis-stadionmaaiers en de 
Honda-handcirkelmaaiers die worden gebruikt om 
een veld direct na de wedstrijd schoon te maken.

Barcelona 
Na het bezoek aan het trainingscentrum en het 

Veel straatgras op de fairways van Golf de Llavaneras en her en der het zich ontwikkelende Bermudagras.

De nagelnieuwe sportboulevard. Op de voorgrond 
kunstgras dat deel uitmaakt van een meer dan één 
kilometer lange running track. Achter de lavendelborder 
natuurgras, dat Burgess wil onderhouden op het niveau 
van de beste struisgras-greens van Spanje.

Overzichtskaart van het Valdebebas-trainingscentrum van  
Real Madrid. 

Veld van Barcelona wordt direct na de wedstrijd schoongereden met de Honda-cirkelmaaiers.



 

 

Aanleg en renovatie sportvelden

Een goed sportveld begint bij de basis: een gezonde 

bodem! Vos Capelle adviseert, levert en verzorgt alles 

voor het aanleggen, onderhouden en renoveren van 

sportvelden.  

Voor meer informatie over het VOSCA Aanleg- en Renovatie-

plan, neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl

BLEC LASER-GRADER

BLEC CULTIPACK SEEDER

BLEC POWER BOX RAKE

PRODUCTIE 
BLEC MACHINES 
DOOR REDEXIM

BLEC MULTISEEDER
Eind 2015 nam Redexim alle aandelen van het Britse 
bedrijf Blec over, waarmee tegelijkertijd de productie 
van de Blec machines naar de Redexim fabrieken 
werd overgeheveld.

Blec is opgericht in 1986 en heeft over de jaren een 
reputatie opgebouwd als producent van innovatieve 
en degelijke machines.

Het productie programma omvat vele producten 
voor de aanleg en onderhoud van sportvelden en 
golfbanen en voor parken en tuinen.
Bij de machines van Blec gaat het om zowel 
handmatige loopmachines, als door tractors 
voortgetrokken machines.

Kwekerijweg 8, 3709 JA Zeist Holland
T +31 (0)30 69 33 227
F +31 (0)30 69 33 228
Verti-drain@redexim.com
www.redexim.com

Oudendijk 94 4285 WL Woudrichem www.hsmsport.nl info@hsmsport.nl

Aanleg
Dagelijks onderhoud
Groot onderhoud
Bemesting
Beregening
Persoonlijk advies
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Bernabéu was het tijd voor de tweede bestem-
ming: Barcelona, waar onder andere een bezoek 
aan een lokale golfclub Llavaneras gepland stond, 
een rondleiding op het hoofdveld van Espanyol en 
een wedstrijd inclusief VIP-treatment in Camp Nou. 
Het klimaat aan de Spaanse Costa Brava en Costa 
Maresma is beter dan in de buurt van Madrid, 
maar vergeleken bij de Nederlandse condities 
nog steeds verre van ideaal. Ook hier is water een 

enorm probleem en moet clubs en golfbanen 
zwaar investeren in het recyclen van water. Al het  
water dat van de daken valt en uit de riolen komt 
stromen, wordt zorgvuldig opgevangen en 
bewerkt, zodat het gebruikt kan worden voor irri-
gatie. Voor golfbaan Golf de Llavaneras betekent 
dit in ieder geval dat de fairways in de zomer  
worden gevormd door bermudagras en in de 
winter door een mix van Engels raaigras en veld-

beemd. Wanneer de temperaturen in de aanloop 
naar de zomer te hoog worden, sterft het Engels 
raaigras en het veldbeemd af en neemt het  
slapende bermudagras het over.

Na een lunch ging het richting RDC Espanyol, 
waar we op het hoofdveld werden rondgeleid 
door Eduard Rovira, technical coördinator van 
Royal Verd. Royal Verd is de aannemer die zowel 

De hoofdgreenkeeper van Golf de Llavaneras Noel Álvarez  en de lokale ICL-vertegenwoordiger Nati Cobano.

ICL-showroom in de catacomben van Espanyol. Eduard Rovira op hoofveld van RDC Espanyol. 
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Het vakblad Fieldmanager organiseert in november 2017 voor de achste keer 

op rij, de verkiezing van de Fieldmanager of the Year. Met dank aan de sponsors 

Jean Heybroek, Melspring en DLF gaat een deskundige jury dit jaar weer opzoek 

naar de beste sportveldbeheerder van Nederland. Verder zal de jury, dit jaar 

voor de vijfde keer, de FM High Potential Award uitreiken, een prijs voor het 

aanstormend talent op de sportvelden.

 

Denk jij dat je voor deze award in aanmerking komt? Of ken je een collega 

sportveldbeheerder waarvan je vindt dat hij of zij een goede kandidaat is?

 

Geef dan vandaag nog naam en sportveldcomplex per e-mail door aan 

de redactie. Er wordt met name ook gezocht naar jong talent en 

sportveldbeheerders in dienst van aannemers en adviesbureau’s. 

Kijk voor meer informatie op www.fieldmanageroftheyear.nl 

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde 

via project@nwst.nl
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Vlnr Gerard Verweijen, Fieldmanager of the Year, Eduard Rovira (Royal Verd) en Vincent de Vries (greenkeeper of the Year). 

Espanyol als FC Barcelona onderhoudt. In totaal 
zou ongeveer de helft van de Spaanse BVO’s door 
deze aannemer worden onderhouden. Omdat veel 
van deze clubs relatief weinig opslagruimte heb-
ben, fungeren de catacomben van RDC Espanyol 
als regionaal distributiepunt van Royal Verd. In 
de ogen van de Nederlandse bezoekers was het 
voornamelijk een showroom van de producten van 
ICL. Meer dan negentig procent van de producten 
in de opslag was voorzien van een ICL-beeldmerk. 

Logisch dus dat de Nederlandse accountmanager  
Twan van Wijk ons graag mee hiernaartoe wilde 
nemen. Deze ICL-showroom was zeker niet 
het enige dat het bekijken waard was bij RDC 
Espanyol. Alle clubs die Royal Verd in onderhoud 
heeft, zijn sinds kort voorzien van een interessant 
ogend meetstation dat 24/7 data doorstuurt over 
de alle mogelijke zaken die de conditie van het 
gras beïnvloeden: vocht, regen, wind, temperatuur, 
zonne-uren, bladnatperiode enz. Op basis van  
de gegevens die hieruit komen, kunnen de field-
managers beter bepalen of bijvoorbeeld het 
gevaar van een schimmeluitbraak dreigt.

Camp Nou 
De hoogtepunten van de reis waren waarschijn-
lijk het bezoek aan Camp Nou en de wedstrijd 
FC Barcelona-Sevilla. Na de wedstrijd gaf head 
groundsman Lluis Ciurana van Royal Verd ons een 
kleine rondleiding over zijn complex. Een groot 
deel van zijn tijd is Lluis Ciurana aanwezig op 
Camp Nou, maar hij bezoekt daarnaast ook velden 
waar Barcelona invitatietoernooien speelt.  
Lluis Ciurana: ‘Dan komt het natuurlijk ook voor 
dat we kunstgras aantreffen. Dat betekent dan dat 
voor een wedstijd een natuurgraszode over het 
veld wordt uitgerold en weer wordt verwijderd als 
Messi, Neymar en kornuiten hun showtje hebben 
gedaan.’

Bijzonder is ook het rapport dat Lluis Ciurana 
voor de start van iedere wedstrijd moet opstellen 
over de conditie van het veld. Het is duidelijk dat 
Barcelona geen risico wil lopen met zijn belangrijk-
ste bedrijfskaptaal, de voetballers. 

Meetinstrument op het hoofveld van RDC Espanyol.

Lluis Ciurana, head groundsman Barcelona Royal Verd.

Dat betekent dat voor een 

wedstijd een natuurgraszode 

wordt uitgerold en weer  

wordt verwijderd als Messi, 

Neymar en kornuiten hun 

showtje hebben gedaan’

www.fieldmanageroftheyear.nl
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Wordt het u wat heet 
onder de voeten?
Temperatuur op kunstgrasvoetbalvelden voortaan getest

De klacht dat spelen op kunstgras onaangenaam is vanwege de hoge temperatuur op het veld, is nog altijd een van de redenen waarom voetballers 

niet graag op kunstgras spelen. Sinds 1 januari dit jaar wordt ook de hitteafgifte van een derdegeneratie-kunstgrasveld getest. Zal dit een oplossing 

bieden? 

Auteur: Guy Oldenkotte

Dankzij kunstgras kunnen ook spelers in Afrika 

beschikken over een goed voetbalveld.
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FIFA ziet in kunstgras een goed middel om overal 
ter wereld perfecte voetbalvelden te garanderen. 
Volgens de wereldvoetbalorganisatie is kunstgras 
een goed alternatief voor plekken of situaties waar 
het klimaat, de aanwezige kennis of financiële 
middelen het onmogelijk maken een goed voet-
balveld te installeren of te onderhouden. Een door 
FIFA goedgekeurd kunstgrasveld biedt het hele 
jaar door dezelfde eigenschappen en kenmerken 
die het beste natuurgrasveld op het gunstigste 
moment van het jaar biedt. De laatste eigenschap 
is dus een gunstige momentopname die dankzij 
kunstgras voortaan het hele jaar door zal worden 
gegarandeerd. 
Bij de vaststelling van de kwaliteit van kunstgras-
voetbalvelden wordt niet gekeken naar de geogra-
fische locatie waar een systeem zal worden toege-
past. Alle door FIFA goedgekeurde kunstgrasvoet-
balvelden dienen bestand te zijn tegen de effecten 
van temperaturen tussen -20 graden Celsius en 
+40 graden Celsius. Die bestendigheid brengt nare 
consequenties met zich mee. Veel spelers klagen 
nog steeds over de hoge temperatuur op kunst-
grasvoetbalvelden. Die leidt tot vermoeidheid en 
uitdrogingsverschijnselen. Ook zou de hoge tem-
peratuur de afgifte van nare luchtjes en (voet)bles 
sures in de hand werken. Vooral kunstgrasvelden 
die zijn ingestrooid met zwart SBR-rubber zouden 
ontvankelijk zijn voor een temperatuurverhoging 
op het veld. Niet alleen in de landen rondom de 
evenaar, maar zelfs in een land waar de klimato-
logische omstandigheden optimaal zijn voor een 
goed natuurgrasvoetbalveld: Nederland. 

Opgenomen in de test
De nieuwe FIFA-manual heeft deze problematiek 
ondervangen. Voortaan wordt tijdens het ver-
plichte laboratoriumonderzoek ook de hitteafgifte 
van een nieuw kunstgrassysteem getoetst. ‘Dat 
doen we door een halve bij een halve meter van 
het kunstgrassysteem in een afgesloten ruimte te 

plaatsen. Het gaat daarbij om de toplaag, inclusief 
het instrooigranulaat, dat op een standaard onder-
bouw is geplaatst. Speciale lampen simuleren 
vervolgens de zon en de warmte die de zon gene-
reert’, zo licht Gert-Jan Kieft van Kiwa ISA-Sport 
de nieuwe test toe. ‘De hoogst gemeten tempera-
tuurwaarde wordt daarbij vastgelegd, waarna het 
kunstgrassysteem wordt geclassificeerd in een van 
de vijf categorieën die FIFA kent.’ (Zie kader)
De test simuleert de zon overdag. De invloed van 
regenbuien of ander vocht dat gedurende de 
voorgaande nacht of dag op het kunstgrasveld kan 
belanden, wordt niet meegenomen. ‘Aanvankelijk 
onderzocht FIFA deze mogelijkheid wel, maar er 
zijn maar weinig klimaatkamers ter wereld die de 
drie cycli die hiervoor noodzakelijk zijn, kunnen 
nabootsen. Bovendien bleek dat niet heel nauw-
keurig te zijn. Vandaar dat besloten is om van dit 
idee af te stappen.’ 

Koeling noodzakelijk
Een van de eerste leveranciers van kunstgrassyste-
men die ervoor koos om zijn systeem aan de tem-
peratuurtest te onderwerpen, was het Italiaanse 
bedrijf Italgreen. ‘Italgreen biedt zijn eigen instrooi-
materiaal aan. Kurk en kokos vormen de basis 
van dit granulaat, genaamd Geofill. Het is juist de 
bedoeling dat het granulaat wat vocht vasthoudt, 
om het spelen op een kunstgrasvoetbalveld dat 
is ingestrooid met Geofill te veraangenamen’, 
verklaart de Nederlandse agent van Italgreen, Wil 
Ditzel. Dat juist een Italiaans bedrijf een alternatief 
biedt om opwarming van derdegeneratie-kunst-
grasvelden tegen te gaan, is niet verrassend. ‘De 
temperatuurstijging die werd waargenomen op 
kunstgrasvoetbalvelden die zijn ingestrooid met 
SBR-granulaat, was in 2005 een belangrijke reden 
voor de Italiaanse voetbalbond om het gebruik van 
onbehandeld SBR-granulaat te verbieden.’ Gert-Jan 
Kieft erkent dat de test laat zien dat zwart granu-
laat snel opwarmt. Ook maakt de nieuwe FIFA-test 
duidelijk dat op een kunstgrasveld eigenlijk koe-
ling noodzakelijk is. ‘Tot dusver zien we dat kunst-
grasvoetbalvelden die geen water in de toplaag 
hebben, tijdens de test niet onder de 50 graden 
Celsius blijven.’ Kieft merkt daarbij op dat het puur 
om een waarneming gaat. ‘Uiteindelijk moet een 
kunstgrasvoetbalsysteem zowel onder droge als 
natte condities aan de eisen van FIFA voldoen.’ 

Let op de kleine lettertjes!
De ligging en het klimaat van Nederland zouden 
moeten bijdragen aan een aangename situatie 
op kunstgrasvoetbalvelden. De voortdurende 
klachten van spelers tonen echter aan dat toetsing 
van de temperatuur op kunstgrassystemen ook 

hier blijkbaar noodzakelijk is. Toch moeten voet-
balclubs in ons land niet te vroeg juichen omdat 
ze voortaan vooraf kunnen beoordelen hoe een 
kunstgrasvoetbalsysteem zal aanvoelen onder 
invloed van de zon, zo waarschuwt Kieft. ‘De test 
is in Nederland niet verplicht, omdat we in 2017 
werken met de FIFA-manual uit 2012. Daar is deze 
niet in opgenomen. De KNVB heeft ook besloten 
vanaf 2018 zijn eigen kwaliteitsnormen te gaan 
hanteren. Wat die inhouden, zal in de loop van dit 
jaar worden besloten. Het staat dus niet vast dat 
het testen van de temperatuur op kunstgrasvoet-
balvelden vanaf 2018 in Nederland gemeengoed 
zal zijn.’ Er zal dus dit jaar een stevige lobby op 
poten moeten worden gezet, temeer omdat de 
huidige test een onopvallend manco kent dat 
verstrekkende gevolgen kan hebben. ‘De huidige 
test is alleen van toepassing op kunstgrasvelden 
die geacht worden te voldoen aan de FIFA Quality 
Pro-standaard, de voormalige FIFA Two Star. Velden 
die worden getest voor het niveau van FIFA Quality 
(het voormalige FIFA One Star) worden niet onder-
worpen aan deze test.’ 

Breedtesport in de kou?
Hoewel de meeste derdegeneratie-kunstgrasvel-
den in ons land aangelegd zijn op basis van de 
eisen in het FIFA Quality Pro-certificaat, begint 
langzaamaan het besef te komen dat deze norm 
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FIFA hAnteert De vOLgenDe 
cAtegOrIeën Om KunStgrAS-
vOetBALSyStemen te DeFInIëren:

categorie  temperatuurrange   
  in graden celsius
Categorie 1 < 50
Categorie 1 – 2 50-54
Categorie 2 55-59
Categorie 2 – 3 60-65
Categorie 3 > 65

cOnSequentIeS vAn hOge 
temperAturen
Wanneer de temperaturen op een 
kunstgrasveld stijgen onder invloed van 
de zon, kan dat verschillende gevolgen 
hebben. Zo zullen spelers sneller vermoeid 
en uitgeput raken, en in het ergste geval 
te kampen krijgen met uitdrogings- of 
oververhittingsverschijnselen. Afhankelijk 
van het gebruikte instrooigranulaat kan de 
hoge temperatuur ook tot gevolg hebben 
dat het granulaat eerder stinkt. Zowel SBR 
als EPDM wordt gevulkaniseerd en kan 
onder invloed van de zon onwelriekend 
worden. Een verhoogde lichaamstempera-
tuur zal er tevens toe leiden dat voeten 
opzwellen in het schoeisel. Voetballers 
wordt daarom altijd aangeraden schoeisel 
aan te trekken dat ruimte biedt voor deze 
opzwelling. Een schoen moet ten minste 
een halve maat groter zijn dan normaal en 
van soepel materiaal gemaakt zijn, gestikt 
en niet gelijmd, om de gevolgen van opge-
zwollen voeten te kunnen opvangen. 
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niet bedoeld is voor kunstgrasvelden voor de 
breedtesport. ‘Dat is een wijdverbreide misvatting. 
Veel mensen denken dat ze de beste kwaliteit 
krijgen door te voldoen aan de hoogste kwaliteits-
eisen. Maar in feite is de FIFA Quality Pro-standaard 
bedoeld voor kunstgras-voetbalvelden in een 
stadionomgeving. Voor kunstgras-voetbalvelden 
voor de breedtesport volstaat de FIFA Quality-
standaard’, merkt Roy Roijakkers van de gemeente 
Den Haag op. Een breedtesportveld waarvan 
zowel een voetbalvereniging, scholen als de wijk 
gebruikmaakt, kan qua gebruik niet vergeleken 
worden met een BVO-veld. ‘Het is een misverstand 
dat FIFA Quality Pro-velden per definitie betere 
velden zijn. Kies een veld dat past bij het gebruik. 
Daarom moeten alle kunstgras-voetbalvelden in 
Den Haag voldoen aan de FIFA Quality-standaard.’ 
De clubs aldaar hebben echter het voordeel dat 
de gemeente sinds 2016 alleen nog kunstgras-
voetbalvelden aanlegt die zijn ingestrooid met 
kurkgranulaat. ‘Kurk heeft een koelende werking 
op het veld; de verschillen tussen kurk en SBR 
qua temperatuur zijn erg groot. Ook ten opzichte 
van TPE/EPDM scoort kurk significant beter’, stelt 

Roijakkers. Maar omdat de velden in Den Haag dus 
alleen aan de FIFA Quality-standaard hoeven te 
voldoen, hoeven sportveldenbouwers die straks in 
Den Haag een veld wil bouwen dit niet op erkende 
wijze aan te tonen. 

handhaving noodzakelijk?
Het bestaan van de test kan nu aangegrepen 
worden om te pleiten voor het opnemen van een 
vergelijkbare test in de nieuwe norm(en) die de 
KNVB vanaf 2018 wil gaan hanteren. De vraag 
is echter of de klimatologische ontwikkelingen 
dit noodzakelijk maken. Tijdschrift Fieldmanager 
bespreekt regelmatig de invloeden van ons kli-
maat. De consensus is dat ons klimaat verandert 
en dat we in toenemende mate extreem natte 
periodes krijgen, afgewisseld door extreem droge 
periodes. Ook het aantal uitschieters qua tempera-
tuur blijft in de toekomst toenemen. Volgens het 
4e Assessmentonderzoek (AR4) zal de gemiddelde 
oppervlaktetemperatuur aan het einde van deze 
eeuw waarschijnlijk zo’n 3 tot 4 graden hoger lig-
gen dan het gemiddelde over de periode 1980 – 
1999. De opwarming van kunstgras-voetbalvelden 

gebeurt echter onder invloed van de stralen van de 
zon. Uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI) blijkt dat de 
zonneactiviteit sinds 1960 in sterkte afneemt. De 
toegenomen temperatuur is vooral te wijten aan 
de vervuiling van de atmosfeer, wat ook inhoudt 
dat we meer wolken ervaren, die juist de weer-
kaatsing van de zonnestralen terug naar de aarde 
versterken. Welke invloed de zon in de toekomst 
op kunstgras-voetbalvelden zal hebben, is dus 
moeilijk te voorspellen.
Zonnesterkte, wolken, global warming of niet: 
zolang voetballers blijven klagen over de hoge 
temperaturen op kunstgras, biedt dat voldoende 
aanleiding om de temperatuur te meten. Het is nu 
aan de industrie en de markt om te garanderen 
dat dat vanaf 2018 ook de realiteit is, voor álle 
kunstgras-voetbalsystemen. 

ACTUEEL

Vanwege de temperatuurverhogende kenmerken mag in Italië al sinds 2005 geen SBR in kunstgrasvelden worden toegepast.
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Beheerders hoeven zich geen 
zorgen te maken in mogelijke 
rechtszaak SBR 
Rubbergranulaat: nieuw hoofdstuk of wordt het boek gesloten?

‘Advocaten dreigen met rechtszaak over rubberkorrels in kunstgras’, kopte het AD op 17 februari 2017. volgens advocaat De Witte zouden gemeenten – 

vanwege de onduidelijkheid omtrent de mogelijke gezondheidsgevaren – het rubbergranulaat van gemalen autobanden moeten vervangen door een 

veilig infillmateriaal. In mijn optiek zijn gemeenten op dit moment niet verplicht om tot vervanging over te gaan. Zij mogen vertrouwen op de  

rapporten van rIvm en echa.

Auteur: Anja van den Borne
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Oproep tot vervanging
De advocaat doet een oproep tot vervanging van 
het rubbergranulaat van gemalen autobanden 
na de publicatie van het rapport van het RIVM 
en de (tweede) tv-uitzending van Zembla over 
de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat van 
gemalen autobanden. Hij stelt dat het voor-
zorgsbeginsel is geschonden en dat gemeenten 
beschermingsmaatregelen moeten nemen.
Een beroep op het schenden van het voorzorgs-
beginsel zal mijns inziens niet slagen, gelet op de 
nu beschikbare rapporten.

Zembla en rapport rIvm 
Kort voor de kerst concludeerde het RIVM al dat 
voetballen op kunstgras dat ingestrooid is met 
rubbergranulaat veilig is. 

RIVM concludeerde (p. 40) in het rapport:
‘De resultaten van dit onderzoek geven aan dat 
sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat 
veilig is. Het risico voor de gezondheid van sporten op 
deze kunstgrasvelden is praktisch verwaarloosbaar. 
Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, 
maar deze stoffen komen slechts in beperkte mate vrij 
uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact 
of door verdamping bij warm weer.’

In de uitzendingen van Zembla van 5 oktober 2016 
en 15 februari 2017 kwam naar voren dat er bij 
enkele onderzoekers twijfel is ten aanzien van de 
gezondheidsrisico’s bij de toepassing van  
rubbergranulaat als infill op kunstgrasvelden.  
In de laatste uitzending van Zembla wordt getwij-
feld aan de conclusies in het rapport van het RIVM. 
Er wordt daarbij verwezen naar wetenschappelijk 
onderzoek met zebravisjes en embryo’s. Volgens 
de directeur van het RIVM kunnen geen conclusies 
worden getrokken ten aanzien van humane  
effecten van dit onderzoek.

Ook Echa – een agentschap van de EU – heeft eind 
februari 2017 in zijn rapport geconcludeerd dat 
rubbergranulaat veilig is. Echa concludeerde dat 
er weinig risico’s kleven aan het sporten op kunst-
grasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranu-
laat van gemalen autobanden.

Dit blijkt onder meer uit de volgende conclusie 
van Echa:
‘ECHA concludes that there is at most a very low level 
of concern from exposure to recycled rubber granules: 
1) In the studies that ECHA has evaluated the 
concentrations of PAHs in recycled rubber granules 
have normally been well below the limit values set in 
the REACH restriction relevant for such mixtures. 

The studies covered approximately 50 samples from 
new recycled rubber granules and several hundreds  
of samples taken from more than 100 fields.  
The samples were from different Member States, e.g. 
from Finland, Italy, the Netherlands, Portugal and the 
United Kingdom. In addition, ECHA received studies 
from industry, which investigated PAHs from different 
fractions of tyres. It is important to note, however, 
that if the concentration of PAHs would be as high as 
the generic limit for mixtures supplied to the general 
public defined in REACH, the level of concern would 
not be low. The concern for lifetime cancer risk for 
players and workers is very low given the concentra-
tions of PAHs typically measured in recycled rubber 
granules in the EU. ……’

vertrouwen
Clubs, gemeenten en sporters moeten kunnen  
vertrouwen op de rapporten van de twee gere-
nommeerde overheidsinstituten. De rapporten 
van het RIVM en Echa zeggen dat sporten op 
kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubber-
granulaat veilig is.
Dat gemeenten en clubs voor vervanging moeten 
zorgdragen, kan op basis van deze rapporten – en 
dus de stand van de wetenschap – niet worden 
verwacht. Het is bovendien geen taak van gemeen-
ten en clubs om het onderzoek nog eens over te 
doen. Gemeenten en clubs die nu vragen of ver-
zoeken om vervanging en/of schadevergoeding 
krijgen vanwege gezondheidsrisico’s, kunnen deze 
verzoeken afwijzen in mijn optiek.

Het feit dat er volgens sommige onderzoekers wel 
sprake is van een gezondheidsrisico, betekent niet 
dat er meteen hoeft te worden getwijfeld aan de 
rapporten van het RIVM en Echa. Vooralsnog is er 
geen bewijs dat er gezondheidsrisico’s zijn, zoals 
ook wordt bevestigd door de directeur van het 
RIVM tijdens de tweede uitzending van Zembla. 

Boek is nog niet dicht
Volgens Echa wordt er nu overigens in de 
Verenigde Staten onderzoek verricht naar rubber-
granulaat van gemalen autobanden. De resultaten 
worden eind 2017 verwacht. Als deze onderzoeks-
resultaten er zijn, dan wordt het rapport van Echa 
geëvalueerd en kan er volgens Echa alsnog anders 
worden geconcludeerd. Indien de Amerikanen 
eind dit jaar tot nieuwe inzichten komen, zal dat 
mogelijk leiden tot een aangepaste visie van Echa 
en het RIVM. 

Het boek over de gezondheidsrisico’s is hiermee 
dus nog niet definitief gesloten. 

maatregelen voor gemeenten, clubs en 
marktpartijen
Echa adviseert ondanks de lage risico’s wel maat-
regelen te nemen vanwege enkele onzekerheden 
in het onderzoek. Gemeenten en clubs moeten 
zich er onder meer van vergewissen dat het  
rubbergranulaat in de kunstgrasvelden zeer lage 
concentraties paks en eventuele andere gevaarlijke 
stoffen bevat. 

Daarnaast dient op een begrijpelijke manier  
informatie te worden verstrekt over de aanwezige 
paks en andere stoffen in het kunstgrasveld. 
Het advies van Echa voor de sporters is dat zij zich 
na afloop van een training goed moeten wassen. 
Wanneer rubbergranulaat van gemalen auto- 
banden is toegepast in een indoorsporthal,  
zal er gezorgd moeten worden voor voldoende 
ventilatie.  Ook adviseert Echa de marktpartijen 
kort-gezegd om richtlijnen te ontwikkelen voor  
het testen van rubbergranulaat.

Gemeenten en clubs doen er verstandig aan om 
informatie in te winnen over het toegepaste  
rubbergranulaat én om gebruiksregels op te stellen 
voor de sporters, zodat de veiligheid kan worden 
geborgd. Daarnaast dienen gemeenten en clubs 
bij het aanbesteden van velden rekening te  
houden met de adviezen van Echa. Zij kunnen  
bijvoorbeeld in de vraagspecificatie eisen stellen 
aan de hoeveelheid paks en de door de marktpartij 
aan te leveren informatie.

Mr. A.T.M. (Anja) van den Borne is advocaat bij het 
advocatenkantoor Born Legal

JURIDISCH4  min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6594



www.cscsport.nl
T: +31 (0)36 54 89 320

www.greenfields-kunstgras.nl
T: +31 (0)548 63 33 33 (HO)

Wij zijn uiterst tevreden 
over de samenwerking met 
zowel GreenFields als CSC Sport 
en gaan daarom graag opnieuw 
in zee met beide partijen.

DIRK VAN DER POOL
Manager Algemene zaken
Almere City F.C.

WAAROM GREENFIELDS EN CSC SPORT?
• Turnkey oplossing: ontwerp, installatie en onderhoud

• Installatie van geweven, hybride, getufte of non fill systemen

• Innovatieve sportvelden ontworpen voor maximale 
sportprestaties

• Geinspireerd door de natuur, 100% recyclebare producten

• Focus op research en development

  
 

 
 



29www.fieldmanager.nl

www.cscsport.nl
T: +31 (0)36 54 89 320

www.greenfields-kunstgras.nl
T: +31 (0)548 63 33 33 (HO)

Wij zijn uiterst tevreden 
over de samenwerking met 
zowel GreenFields als CSC Sport 
en gaan daarom graag opnieuw 
in zee met beide partijen.

DIRK VAN DER POOL
Manager Algemene zaken
Almere City F.C.

WAAROM GREENFIELDS EN CSC SPORT?
• Turnkey oplossing: ontwerp, installatie en onderhoud

• Installatie van geweven, hybride, getufte of non fill systemen

• Innovatieve sportvelden ontworpen voor maximale 
sportprestaties

• Geinspireerd door de natuur, 100% recyclebare producten

• Focus op research en development

  
 

 
 

Duurzaam inkopen?  
Natuurgras! 
natuurgras is milieu- en cO2-vriendelijk en duurzaam, zo blijkt uit onderzoek naar de cO2-voetafdruk van sportvelden.  

voor gemeenten een goede reden om bij de aanleg van sportvelden te kiezen voor natuurgras of hybridegrasvelden.  
 
Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV, namens Plantum

Gras is groen, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Sportvelden van natuurgras nemen CO2 op en 
zorgen in de zomer voor verkoeling. In het uit-
gevoerde onderzoek naar de CO2-voetafdruk van 
gras is gekeken naar de totale milieu-impact van 
natuurlijke sportvelden: van de teelt en verwerking 
van het graszaad tot en met de aanleg, het onder-
houd en de vernieuwing van het veld. Samengevat 
scoort gras erg ‘groen’ en  dat is goed nieuws, 
gezien de steeds strengere milieueisen. 

maximaal resultaat
Opvallend is dat vooral het onderhoud van sport-
velden de voetafdruk dieper maakt. Daarbij gaat 
het om factoren die eenvoudig te beïnvloeden 
zijn. De keuze voor gras gecombineerd met milieu-
vriendelijk onderhoud (elektrische maaiers en  
verantwoorde kunstmestsoorten) levert een 
maximaal duurzaam resultaat op. Dit is van groot 
belang voor gemeenten die niet alleen duurzaam 
moeten inkopen, maar ook een voorbeeld willen 
zijn voor andere sectoren. 

minder blessures
Zwaarwegende milieuaspecten, nu en in de toe-
komst, pleiten voor natuurgras. Maar er zijn meer 
redenen om sportvelden te voorzien van echt gras. 
Zo is er bij het sporten op natuurgrasvelden  
minder kans op blessures. Gras geeft mee bij veel-
voorkomende bewegingen in het voetbal; denk 
aan draaien en doorglijden (slidings). Bovendien 
is de speelduur op natuurgras een stuk hoger dan 
een tijd geleden: gemiddeld zo’n 450 uur. 

Welke grassoort?
Hoe kunnen gemeenten tot een juiste keuze 
komen? Een handig en bruikbaar hulpmiddel  
daarbij is de Grasgids die Plantum elk jaar uitgeeft.  
Aan de basis van de Grasgids ligt gedegen onaf-
hankelijk onderzoek. De gids bevat onder meer 
beschrijvingen en aanbevelingen van grasrassen 
voor verschillende toepassingen: sport, gazon, 
recreatie, berm en dijk en golfgreen. Elk jaar ver-
schijnen er weer betere grasrassen. Dit geeft aan 
dat de graszaadsector de lat bijzonder hoog legt.

Speelduur: 450 uur
Vroeger was de speelduur op gras zo’n 200 tot  
250 uur. Inmiddels kan er op een sportveld van 
natuurgras, mits goed onderhouden, bijna twee 
keer zo lang gevoetbald worden,  het resultaat van 
jarenlang onderzoek en innovatie. De graszaden-
sector, verenigd in Plantum, werkt voortdurend 
aan de verbetering van grassoorten.  
Van de twintig nieuwe rassen die elke twee jaar 

worden aangemeld, halen er maar enkele  
uiteindelijk de Grasgids. De nieuwe rassen zijn  
dan op het gebied van bespelingstolerantie,  
herstellingsvermogen en standvastigheid gelijk 
aan of beter dan de bestaande rassen uit de 
Grasgids. 

Wilt u het hele  
onderzoek lezen?  
Ga dan naar 
www.plantum.nl.  
De Grasgids kunt u 
gratis downloaden  
op www.grasgids.nl.

Maar er zijn meer redenen 

om sportvelden te 

voorzien van echt gras
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Koploper
1 maart 2016 nam Aannemersbedrijf Van Wijlen 
natuurgrasspecialist C.S.C. - De Meent over. 
Hiermee breidde Van Wijlen hun toch al goed 
bezette afdeling natuurgras uit en verzorgde in  
het afgelopen jaar het onderhoud van maar liefst  
350 natuurgrasvelden, de aanleg van 10 nieuwe 
velden en 20 toplaagrenovaties. Van Wijlen  
verstevigde hiermee haar positie in de markt  
dusdanig dat het in één klap koploper werd in  
aanleg, renovatie en onderhoud van natuurgras-
velden in Zuid-Nederland.
 
De samenvoeging is goed verlopen, alle  
personeelsleden zijn mee overgegaan en zijn  
nog steeds werkzaam bij hun nieuwe werkgever.  
De hoeveelheid extra werk bleek wel een flinke uit-
daging maar dat hebben ze intern met elkaar goed 
kunnen opvangen, met als resultaat dat de klanten 
deze overname ook goed hebben ontvangen en 
alle bestaande contracten zijn voortgezet.

prestatie-contracten
Met de overname heeft ook Bertjan Emons de 
overstap naar Van Wijlen gemaakt. Met deze uit-
breiding van kennis en capaciteit heeft Van Wijlen 
zich meer kunnen toeleggen op een in de praktijk 
relatief nieuw concept: “prestatie-contracten”.  
Deze contractvorm legt de focus op het eind- 
resultaat en de volledige verantwoordelijkheid  
van een project ligt bij de aannemer. 

Van Wijlen gelooft sterk in deze aanpak.  
Bart van Wijlen licht toe: “Deze contractvorm stelt 
ons in staat een hogere kwaliteit te garanderen. 
Doordat wij direct verantwoordelijk zijn voor het 
eindresultaat zijn wij er sterk bij gebaat goede  
contacten te onderhouden met de verenigingen 
en eindgebruikers van de sportvelden. Door 
regelmatig overleg en wekelijkse opname van de 
accommodaties weten wij precies hoe de velden  
er bij liggen en wat de aandachtspunten zijn.  
Zo kunnen wij een hogere kwaliteit waarborgen  
en onze opdrachtgevers volledig ontzorgen.” 

De voordelen voor opdrachtgevers en gebruikers 
zijn enerzijds de kwaliteit, de aannemer wordt 
immers beoordeeld op het resultaat en niet op de 
geleverde uren. Anderzijds spaart het de opdracht-
gever veel tijd en geld uit omdat de kennis en de 
verantwoordelijkheid voor goed contact tussen de 
diverse partijen ook bij de uitvoerende partij ligt. 
Het is niet langer noodzakelijk om als opdracht-
gever een specialist in dienst te hebben die én 
inhoudelijk verstand heeft van zaken én de  
communicatie met alle partijen onderhoudt. 
Hierdoor kan deze zich volledig richten op beleid 
in plaats van uitvoering. 

Eén van de redenen waarom deze aanpak zo goed 
aansluit bij Van Wijlen is het allround karakter 
en de servicegedachte van het bedrijf. Als multi-
disciplinair bedrijf op het gebied van infra, milieu, 

sport en groen beschikken zij over een breed scala 
aan materieel en vakkennis. Bij complexe projecten 
of discipline overschrijdende opdrachten is het 
voor Van Wijlen slechts een kwestie van intern 
de krachten bundelen. Dit creëert een duidelijke 
meerwaarde voor de opdrachtgevers en stelt  
Van Wijlen in staat de klantwens te overtreffen.

100% full-service
Van Wijlen streeft naar 100% full-service. Het is hun 
ambitie om opdrachtgevers volledig te ontzorgen. 
Denk hierbij aan het uitbreiden van de huidige 
werkzaamheden met het verzorgen van complete 
inrichting en benodigde voorzieningen van 
sportvelden en -accommodaties. Wij willen geen 
tevreden klanten, wij willen de wens van de klant 
overtreffen.

een stap verder
Van Wijlen gaat op velerlei gebieden ‘een stap 
verder’. Onder ditzelfde motto hebben zij duur-
zaamheid en sociaal ondernemen dan ook hoog 
op hun agenda staan. En niet onverdienstelijk. 
Zo zijn zij in 2016 benoemd tot één van ‘Brabants 
Besten’, een eretitel voor echte ambassadeurs in 
innovatief werkgeverschap. Zij zijn op het hoogste 
niveau gecertificeerd bij zowel de Prestatieladder 
Socialer Ondernemen (PSO trede 3) en de CO2-
prestatieladder (Niveau 5). Daarnaast zijn zij 
aangesl oten bij de Klimaat Coalitie en lid van de 
taskforce “Green Deal Sportvelden”. Het doel van 

precies een jaar geleden nam Aannemersbedrijf van Wijlen B.v. uit Sprang-capelle collega bedrijf en tevens natuurgrasspecialist c.S.c. - De meent B.v. 

uit Boxtel over. met deze overname zijn personeel, materieel en lopende projecten overgenomen door van Wijlen. De doelstelling van van Wijlen: 

haar positie in de markt vergroten en versterken. precies een jaar later blikken we hierop terug met eigenaar Bart van Wijlen.

Van Wijlen stapt door!
Gedreven door ambitie maakt Van Wijlen uit Sprang-Capelle grote stappen.
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ADVERTORIAL

de Green Deal Sportvelden is "het onderzoeken van maximale  
verduurzaming van het gebruik van gewasbescherming op sport-  
en recreatieterreinen in 2020." Momenteel loopt er een pilot bij de 
plaatselijke voetbalvereniging in opdracht van Gemeente Waalwijk 
waarbij het veld continu gemonito rd wordt. Door middel van een 
vijftal ondergrondse sensoren, willekeurig verdeeld over het veld 
worden onder andere het vochtgehalte, bodemtemperaturen 
en de EC-waarde gemeten. Zo kan er gerichter en meer op maat 
beregend en bemest worden met minder uitspoeling van mest-
stoffen en water. Hierdoor wordt de grasgroei optimaal bevorderd 
en krijgt onkruid minder kans, waardoor ook het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen wordt gereduceerd. 
 
De sleutel bij deze manier van monitoren is het juist uitlezen en 
interpreteren van de gemeten waarden. Goede vakkennis is  
noodzakelijk omdat juiste interpretatie van de gegevens sterk  
afhankelijk is van (weers)omstandigheden, jaargetijden, bodem-
opbouw, grasbezetting etc.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor  
onze nieuwsbrief via info@vanwijlen.eu

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. 
Heistraat 112a, 5161 GJ  Sprang-Capelle 
(0416) 27 95 69
info@vanwijlen.eu
www.vanwijlen.eu

"Wij willen de wens van  

de klant overtreffen"

Bovenaanzicht van de materieelberging van Van Wijlen. Deze is eind 2015 voorzien van 555 m2 zonnepanelen.

Dual dosage depth system voor optimaal resultaat.

Recent in gebruik genomen; 5-delige kooimaaier met Tier 4 Final motor.
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Groene loper voor 
Koninklijk paar
De Diamant groep in tilburg voert werkzaamheden uit met een koninklijk tintje. Speciaal voor het koninklijk bezoek op 27 april paste Kuypers 

graszoden de geleverde grasrollen aan, wat een strakker resultaat oplevert op Koningsdag. normaal gesproken levert Kuypers drie grasrollen van 40 

cm breed over een lengte van 120 cm, zegt Jorg Kuypers van Kuypers graszoden. ‘Op 27 april wil de stad tilburg het koninklijk paar, hun kinderen en 

gevolg een passende ontvangst bieden. Aangezien de tegels op De heuvel 60 cm uit elkaar liggen, zou het leveren van grasrollen van 40 cm veel arbeid 

en snijverlies betekenen. Op speciaal verzoek hebben we onze oogstmachine aangepast om twee rollen van exact 60 cm te leveren. Ze groeien snel en 

stevig vast, wat er een stuk mooier uitziet.’ De graszoden komen midden in de stad te liggen, dus vlakbij de plek waar het koninklijk paar passeert. 

‘Deze aangepaste graszoden vormen onze eerste koninklijke klus.’
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Werkbreedteoverschatting: de meest gemaakte fout bij strooien organische  
meststoffen

Sportveldbeheerders, ga aan de 
slag met de schudbakkentest! 

peperdure meststoffen slecht toepassen zou een doodzonde moeten zijn in ons vakgebied. toch gebeurt dit, terwijl niemand iets wil verspillen. 

Allemaal gaan we voor een egaal en streeploos groeibeeld van de grasmat. het blijkt dat de bemestingskennis en -techniek een behoorlijke  

oppepper kunnen gebruiken. 

Auteur: Broer de Boer

Niet iedereen beschikt over hightech (gps-) 
machines om meststoffen efficiënt en rendabel 
over de sportvelden te verdelen, helaas. Menig 
sportveldbeheerder moet zich vanwege de kosten 
maar wat behelpen bij de bemesting. Tien jaar 
oude pendelstrooiers en een stoffige strooitabel 
vormen geen uitzondering, en dat terwijl de mest-
stoffen in die tien jaar toch echt veranderden. Dat 
maakt vooral de aanpassing van de rijafstand en 
het rijpatroon nodig. De korrelgrootte, het gewicht 

en de vorm bepalen het strooibeeld en – vooral 
– het rendement van de meststof. En daarmee is 
het op de Nederlandse sportvelden ‘bar en boos’ 
gesteld, zoals deskundige Dave Ryan vakblad 
Fieldmanager laat weten. Dave is een autoriteit 
als het om het testen en afstellen van kunstmest-
strooiers gaat.

Meststoffen als Kas27 en 12-10-18 hebben het veld 
geruimd voor milieuvriendelijker producten. Veel 

van die topproducten die gemeentes nu kopen, 
laten zich echter niet op 6-9 meter strooien of op 
de ouderwetse manier rondrijden: kantstrooien, 
de hoeken goed doen en de rest aan stroken maar 
even zelf indelen. ‘Toch gebeurt dat’, weet Dave 
Ryan. ‘Geen afgemeten breedtes, geen weet van 
de overlap, geen idee over de fractionering van de 
meststof. En dat kan lijden tot 100% afwijking van 
nutriënten op bepaalde plaatsen.’ Dave is een zelf-
standig ondernemer. Hij test alle merken strooiers. 

De RO-EDW GEO-spread-weegstrooier van VICON
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Voor een kunstmeststrooierfabrikant, bijvoorbeeld, 
bezoekt hij alle klanten in de veehouderij en de 
land- en tuinbouw. Hij geeft ze praktische onder-
steuning. Dat doet hij nu ook in de sportvelden-  
en golfbranche. 

Schudboxtest
Dave Ryan: ‘Zo’n 90 procent van mijn presentaties 
gaan over het gebruik van de schudbox. Een 
simpel apparaatje, waarmee je in vier fracties een 
meststofmonster onderverdeelt. Op sportvelden 
gebruiken jullie veel van die stoffige of fijnkorrelige 
producten. Het idee is dat dicht bij elke grasspriet 
voedingstoffen beschikbaar zijn. Vaak strooit men 
die op een breedte van 12 meter.’ Maar het strooien 
op 6-9 meter van fijne meststoffen is volgens Dave 
vaak geschikter. Dit verbetert namelijk het rende-
ment van de meststoffen. De oude, traditionele 
centrifugaalstrooier die in gebruik is op sportvel-
den mag van Dave direct naar de schroothoop:  
‘Er bestaan geen tabellen voor deze apparatuur en 
de hedendaagse (kunst)mest. Bovendien strooien 
ze naar de zijkanten. De hoeken strooien is een 
heel zwak punt. Een pendelstrooier doet dat beter. 
Die strooit naar achteren en doet dat in betrek-
kelijk rechte lijnen. Maar pas op bij een scheve aan-
bouw! Ook een dure, maar scheef aangebouwde 
pendelstrooier, die gps-gestuurd keurig bij de 
hoeken in- of uitschakelt, levert dan geen goed 
resultaat. En uiteraard zijn er ook geavanceerde 
schijvenstrooiers, die hun werk goed doen.’

Op goed geluk
Dave vervolgt: ‘Bij veel gemeenten schiet de  
kennis tekort en strooien ze op goed geluk. Ook 
de voorlichting is beneden peil. In de Nederlandse 
akkerbouw, bijvoorbeeld, gaat dat heel anders. 
In hun onwetendheid betalen topmannen in de 
sportveldenbranche een topprijs voor de meststof. 
Vervolgens springen ze er nonchalant mee om.’ 
In de communicatie tussen de kunstmeststrooier-
fabrikanten en de meststoffenleveranciers in de 
sportveldenbranche kan er volgens Dave Ryan 
nog veel verbeteren: ‘Het bewustzijn van de groep 
mineralen of de organische stoffen die je strooit en 
welke afstelling en werkbreedte dat vraagt moet 
verbeteren.’ Het litergewicht, de korrelgrootte en 
de korrelhardheid spelen een hoofdrol in een goed 
strooibeeld. Ongecoate Kas 27, bijvoorbeeld, geeft 
namelijk een totaal ander effect dan dit product 
met een coating. 

variatiecoëfficiënt 
Als we het goed begrijpen, kan er zelfs zonder 
zichtbare strooibanen op sportvelden minimaal 
30 procent afwijking zijn van het strooibeeld. 

Betekent dat dat de sportbranche veel efficiënter 
met meststoffen kan omgaan? ‘Klopt’, zegt Dave. 
‘Met een juiste afstelling en werkbreedte kan je 
meer uit je meststoffen halen.’ In de landbouw  
hanteert men het begrip ‘variatiecoëfficiënt’ (VC). 
Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter de verdeling is. 
Een coëfficiënt rond 8 is goed. Vanaf een VC van 
15% treedt er in alle gewassen onzichtbare schade 
op. De homogeniteit van het gewas neemt af.  
Bij tarwe, bijvoorbeeld, kan dat tot legeren leiden. 
In granen en grassen komen er pas strepen voor 
vanaf een VC van 30%. ‘Toch hoeft ook een strooier 
van 30.000 euro, die met de basisinstelling een VC 
van 18,5% realiseert, ondanks alle toeters en bellen 
niet altijd het ideale strooibeeld te geven’, waar-
schuwt Dave.

Strooibeeld
Het strooibeeld bepalen en daarmee een goede 
VC bereiken is complex. Je hebt namelijk ook met 
overlap te maken. De meststof bepaalt min of  
meer of het strooibeeld trapeziumvormig is of 
driehoekig. Dat is niet slechter of beter, maar de 
overlapping bij een trapeziumvormig beeld is  
kleiner dan bij een driehoekig beeld. ‘En dat komt 
dus bij één en dezelfde machine voor’, aldus Dave. 

‘Bij een driehoekig beeld zit achter de strooier een 
dip in het strooibeeld, terwijl bij een trapezium-
beeld minder overlapping nodig is.’ Met ‘even wat 
bakken plaatsen en de meststof wegen’ ben je er 
niet! En zeker bij een blend zal je korrelgescheiden 
op basis van de schudbox moeten bepalen wat 
gezien vanuit de strooier waar neervalt.  
De nutriënten ontmengen als het ware bij het 
strooien! Volgens Dave lijken blends goedkoper op 
grotere werkbreedtes, maar hebben ze absoluut 
geen effectieve verdeling over de hele werkbreed-
te. ‘Immers: vorm en grootte, litergewicht en hard-
heid van de korrels variëren’, aldus Dave.

gps-weegstrooier 
Strooierproducent Vicon zegt met de RO-M 

ACHTERGROND9  min. leestijd

Zelf goed afstellen
Het afstellen van de strooier begint met een technische inspectie. Aandachtspunten zijn de schoepen, 
schotels, het roermechanisme en de kantstrooi-elementen. Controleer ze op slijtage en vergeet de lagers 
en de aandrijflijnen hierbij niet! Een goed (kunst)mestproduct is natuurlijk een vereiste. Je stelt de strooier 
af zoals de fabrikant dat voorschrijft. Afhankelijk van de strooibreedte plaats je bakken voor de test. Strooi 
je bijvoorbeeld op 24 meter, zet dan zo’n 60 bakken uit over een breedte van 50, dus om de 120 cm. Met 
de juiste rijsnelheid en het juiste toerental van de aftakas ga je strooien. Doe dit niet met (sterke) zijwind. 
De opgevangen hoeveelheden in de bakken geven visueel al inzicht in het strooibeeld. De werkelijke 
hoeveelheid kan je wegen en met de schudbox kan je de fracties bepalen. Met software kun je daarin nog 
veel verder gaan! Ir. Bakker van de LUW, bijvoorbeeld, ontwikkelde een product voor R&D Strooier Afstel 
& Advies. Dit brengt zowel het strooibeeld als de variatiecoëfficiënt (VC) grafisch in beeld. Het vormt de 
basis voor de finetuning van de strooitechniek en het strooiergebruik. Vergeet daarbij niet eenzelfde test 
van de mogelijkheden voor kantstrooien, voor zover van toepassing!

Voorbeeld uit de landbouw met Kas27. Werkbreedte 46 m met dezelfde strooier. In grafiek 1 is de fractieverdeling, bepaald met 
de schudbox, 0-10-80-10. Dit levert een VC op van 9%. In grafiek 2 is deze fractieverdeling 0-30-70-0. Hier neemt de VC al toe 
naar 15! Bron: www.strooier-afstel.nl

 ‘Hoe lager de variatie- 

coëfficiënt (VC), des te 

beter de verdeling’
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Innovatieve krachtpatser
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Hydro Compakt Light
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van een professionele machine.

Hydro Compakt Easy 
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en RO-EDW GEOspread-weegstrooier via gps 
een ideaal strooibeeld te realiseren. Zo’n Vicon-
weegstrooier kun je instellen op het aantal kilo’s 
per hectare, de rijsnelheid en het type kunstmest. 
Verder wijst de machine strooisecties ter breedte 
van minimaal 2 meter toe. De strooibreedte en de 
dosering (kg/min) passen zich automatisch aan de 
omstandigheden aan. Het maximumaantal secties 
is 24. De combinatie van werkbreedte en dose-
ring maakt dit geavanceerde GEOspread-systeem 
uiterst nauwkeurig. En dit gaat niet ten koste van 
de VC. Hoe bereikt zo’n machine dit rendement? 
Productmanager Jos Heinen: ‘Dankzij het aanpas-
sen van het uitstroompunt, de plek waar meststof 
op de schijf terechtkomt. Het toerental van de 
strooischijven blijft daarbij onveranderd. De ver-
minderde overlap bespaart meststoffen, geeft een 
betere verdeling en de automatische werkbreed-
teaanpassing geeft veel gebruiksgemak. Op sport-
velden gaat het simpel: rij rondom het veld en het 
gps-systeem geeft aan waar je moet rijden. Als je 
daarvan afwijkt, sluit de machine tijdig de aanvoer 
en/of hij zorgt ervoor dat er geen meststoffen 
terechtkomen waar ze al zijn. Meer informatie is te 
vinden op www.vicon.nl. 

eindgebruikers
Dave Ryan is er duidelijk over. Volgens hem maken 
(kunst)meststofmannen er maar wat van. En de 
eindgebruiker moet maar zien hoe hij het goed 
strooit: ‘Op de verpakking zou minstens de  
fractionering van de korrel, het litergewicht en de 
hardheid moeten staan. En heel belangrijk:  
de herkomst. Bij overstorten van partijen kan ont-
menging ontstaan, zeker bij een blend.’ Volgens 
Dave is het dan nattevingerwerk als je met de 
strooitabellen van de machinefabrikant tegelijker-
tijd vijf verschillende producten ‘tot poederige 
humus aan toe’ gaat strooien. ‘Iedere korrelsoort 
heeft zijn eigen toepassing. In de akkerbouw komt 
dat heel nauwkeurig. Daar strooit men met de toe-
nemende werkbreedtes met producten die daarop 

zijn afgestemd. Akkerbouwers controleren het pro-
duct en ook melkveehouders beginnen daarmee. 
Meststoffenfabrikanten moeten zich meer richten 
op hun afnemers.’ En volgens deze deskundige is 
er in onze branche maar één remedie: ‘Start met de 
schudbakkentest. Die geeft zicht op het product!’ 

Dcm ontzenuwt gerucht
In het geruchtencircuit circuleren verhalen dat 
bepaalde producten een slecht strooibeeld zouden 
geven. Met Dave’s kennis kunnen we nu zeggen: 
het is lastig om met die betreffende meststof een 
goede, dus lage VC te krijgen. Het schort ook aan 
de kennis en de mentaliteit van de machinist is 
niet optimaal. Erwin Weening van DCM beaamt dit. 
‘Met onze kleine, fijne Minigran-korrels voorkomen 
we het zogenaamde luipaardpatroon op sportvel-
den. Het resultaat is een veel egalere verdeling en 
overal dezelfde voeding! En één ding is zeker: als 
je zo’n minigranulaat met een oude pendelstrooier 
met een rijafstand van 24 meter strooit, komt het 
niet goed.’ Fijne korrels laten zich goed verdelen. 
DCM kan zelfs info leveren over de normaalverde-
ling van de korrelgrootte. Weening: ‘Er staat een 
size guide number (SGN) op onze producten en 
daarmee moet je werken. Hoe hoger het nummer, 
hoe grover de normaalverdeling van de korrels. 
Voor de Vicon-schudbandstrooier zijn hiervoor wel 
degelijk strooitabellen ontwikkeld voor een mooi 
verdelingspatroon.’ 

grote brokjes 
Heel illustratief is een filmpje van Vicon. (Google 
eens op Blend vs Minigran). Dat laat zien dat fijne 
korrels het eerst de machine verlaten en brokjes 
het verst weggeworpen worden. Het gevolg: een 
slechte verdeling over het hele veld. Denk dus 
goed na voordat je bepaalde blends op een sport-
veld strooit. Weening: ‘Blends zijn mengsels van 
verschillende korrels met verschillende voedings-
stoffen en verschillende maten en gewicht. Voor 
een goede verdeling zijn ze, zoals het filmpje laat 
zien, heel slecht. Distributeurs bieden blends te pas 
en te onpas aan. Het klinkt aanlokkelijk, in één keer 
alles strooien, maar goed is het niet.’ Na de akker-
bouw en de veehouderij is ook de sportbranche 
aan zet om milieuvriendelijk met meststoffen om 
te gaan. Ook de sportveldensector ontkomt niet 
aan de trend van precisiebemesting. Weening: ‘Een 
lagere milieubelasting dus. In de toekomst ga je 
gerichter daar bemesten waar het nodig is en niet 
gewoon een heel sportveld strooien. Gps gaat je 
helpen de plekken over te slaan waar al voldoende 
P en N in de bodem zit. Meststoffen geven doe je 
niet voor jezelf, maar voor de plant!’

Dynamisch strooien
De ISOBUS-kunstmeststrooiers van Amazone 
beschikken standaard over een meervoudige  
sectieschakeling. Eerst waren dat zestien secties, 
die mechanisch werden aangedreven. De upgrade 
hiervan is de dynamische sectieschakeling, 
genaamd DynamicSpread. De hydraulisch aange-
dreven strooiapparatuur kan nu dankzij section 
control-software in combinatie met gps 64 tot 
128 strooisecties inschakelen. Productmanager 
Erwin Tessers van importeur Kamps de Wild zegt 
hierover: ‘Amazone loopt hiermee voorop. Dit 
systeem maakt een dynamische aanpassing van de 
strooibreedte en strooihoeveelheid mogelijk.’ Hoe 
realiseert men dit? ‘Het oplegpunt is verstelbaar 
en de twee strooischotels worden hydraulisch 
aangedreven. De toerentallen kun je individueel 

Amazone maakt het nu dankzij section control-software en gps mogelijk maximaal 
64 tot 128 strooisecties in te schakelen.

‘Ook de sportveldensector 

ontkomt niet aan de trend 

van precisiebemesting’
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voor de linker- en rechterzijde bedienen. Hierdoor 
kun je zowel de werkbreedte als de strooihoeveel-
heid nauwkeurig aanpassen aan de verschillende 
vormen/breedtes van het te bemesten oppervlak.’ 
(Zie foto.) Strooitabellen voor de Amazone ZA-M, 
ZA-V en ZA-TS zijn er volgens Tessers voor alle 
gangbare meststoffen. Bij twijfel kun je tegen mini-
male kosten een monster opsturen naar de fabriek. 
Amazone zorgt dan dat je de juiste instellingen 
krijgt. Tessers pleit voor de ontwikkeling van klei-
nere en lichtere hightech strooiers voor sport- 
velden, ‘met een weeginrichting en de hedendaag-
se technieken. Maar producenten vinden de markt 
daarvoor te klein.’

meststoffendistributie
Ook distributeurs zijn nadrukkelijk bezig met dit 
issue. Zo levert Vos Capelle voor zijn eigen VOSCA-
meststoffenhuismerk eigen strooitabellen. Ze zijn 
vastgesteld in de testhal bij Vicon. Salesmanager 
openbaar groen, sportvelden & golfbanen Bart 
van Kollenburg zegt: ‘Binnen ons 4Evergreen-
concept staat het juist toepassen van meststoffen 
centraal. Mede daarom zijn we twee jaar geleden 
van meststoffenproducent veranderd. De nieuwe 
leverancier kon beter voldoen aan onze wensen 
betreffende kwaliteit, uniformiteit en fijnheid van 
de korrels. Die heeft ook een ander productiepro-
ces bij het toevoegen van humuszuren, zoals wij 
laten doen. Daarom is ook de plakkerigheid – een 
gevolg hiervan – verleden tijd.’ Om de kwaliteit van 
de producten te waarborgen, heeft Vos Capelle de 
ingangscontrole in zijn ISO9001-protocol opgeno-
men. Van iedere geleverde batch worden de pro-
ducten visueel getest (verpakking en product op 
zich) én wordt de korrelgrootte met de schudbox 
gecontroleerd. 

controleren
Bart van Kollenburg: ‘Wij willen dat de fabrikant 
levert wat is afgesproken. We doen dat zelfs met  
de A-merken die we doorleveren.  
Daarmee zetten wij onze producten dus  
gecontroleerd onder ISO-protocol af. En at random 
laten we zelfs de gehaltes nutriënten controleren 

door een laboratorium!’ Maar hij waarschuwt wel: 
‘De afnemer moet de meststoffen zelf wel goed 
opslaan. Minerale meststoffen, bijvoorbeeld, zijn 
hygroscopisch. Als ze vocht opnemen, geven ze 
ondanks een mooie strooitabel een afwijkend 
strooipatroon. Sommige meststoffen kunnen zelfs 
tijdens de opslag verpulveren in de zak. Ook is het 
strooien van fijne korrels en de lichte organische 
stoffen zeer windgevoelig, en dat vergeet men 
weleens.’ En de grootste misser? ‘Veel trekkerchauf-
feurs overschatten de werkbreedte van het strooi-
en van organische meststoffen. Aannemers werken 
serieus met de strooitabellen die bij onze  
producten horen. Gemeentes moeten we wat 
vaker proactief stimuleren om hier iets mee te 
doen!’

Dave Ryan, een autoriteit als het om het testen 
 en afstellen van kunstmeststrooiers gaat

Bart van Kollenburg, Vos Capelle
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Strooi-instellingen getest
Vicon beschikt over een eigen strooiertesthal, op de productielocatie van Kverneland Group in  
Nieuw-Vennep. Daar testen ze ook de genoemde GEOspread-strooiers. Klanten beweerden slechts een  
maximale strooibreedte van 8 meter te halen. Met de vermelde instellingen is echter een strooibreedte 
van 12 m haalbaar voor DCM SPORT-MIX. Voor DCM VIVIFOS, met een hoger soortelijk gewicht, is naast 
deze strooibreedte ook een breedte van 15 m mogelijk. Op basis van deze proeven zijn strooitabellen 
opgemaakt. 

Beging april bezochten Greenkeeper of the Year Vincent DE Vries en Fieldmanager of the Year Gerard Verweijen Golf 

Llavaneras aan de Costa Brava in Spanje. Daar werd deze foto gemaakt die aardig de streepvorming laat zien die het gevolg 

is van slecht strooien van meststoffen.
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hoe steekt de samenwerking in elkaar?
‘Allebei de partijen hebben deel gehad aan de 
ontwikkeling van het Grass Cooling System, waar-
bij Aquaco de machine heeft aangepast aan de 
wensen van SGL. SGL heeft de exclusiviteit in de 
verkoop.’

hoe kwamen jullie op het idee van het 
graskoelingssysteem? 
‘Ik heb ooit een koelingssysteem gezien bij 
Aquaco, dat bestaat uit een vernevelaar en een 
ventilator. Deze methode wordt onder meer 
ingezet om extra capaciteit te verschaffen aan 

koelmachines zoals in datacenters of in de buurt 
van grote airco’s. Het bracht me op het idee om dit 
procedé in te zetten om gras te koelen. Het koe-
lend effect wordt veroorzaakt door de vernevelaar 
tegelijkertijd aan te zetten met de ventilator, zodat 
de machine een nevel sprayt door de lucht. De 

Aquaco en SGL ontwikkelen 
graskoelingssysteem voor 
stadions met hitteproblemen
Warmteafvangst door nevel, waarbij het gras droog blijft

Stadium grow Lighting (SgL) heeft samen met Aquaco een graskoelingssysteem ontwikkeld dat door SgL wordt verkocht. het systeem koelt de lucht 

door middel van nevel in combinatie met een ventilator. volgens SgL verdampt de nevel voordat deze het gras raakt. Fc Barcelona, Bilbao en Juventus 

hebben het systeem al aangeschaft. gerard van ’t Klooster van SgL vertelt alle ins en outs van het systeem.

Auteur: Santi Raats
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nevel vangt vervolgens de warmte in de lucht af. 
De vernevelaar die onderdeel is van een dergelijk 
koelingssysteem is van een grover type. Grovere 
druppels vangen het beste stof af uit de lucht. De 
vochtdruppels slaan op de grond, maar dat is voor 
de al bestaande toepassingen geen probleem. De 
bottleneck voor graskoeling was dat de vochtdrup-
pels niét neer mochten slaan: in tegenstelling tot 
regenwater, dat snel wordt afgevoerd door de 
infiltrerende bodem, blijven nevelachtige water-
druppels lang op het grasblad aanwezig. Dit vocht 
op het gras is als neerslaande dauw: het nodigt 
schimmels en ziektes uit en de aan elkaar plak-
kende grassprieten vormen een snelweg voor deze 
ongenode gasten.’

hoe zijn jullie te werk gegaan bij de 
ontwikkeling van het grass cooling System?
‘Om te testen of het systeem geschikt was voor 
gras, hebben we in 2012 een proef gedaan bij 
Barenbrug Research in Wolfheze. Op een warme 
zomerdag met 32 graden hebben we het gras bin-
nen een oppervlakte van 20 bij 8 meter door een 

kleine stationaire machine laten koelen. Daarbij 
hebben we getest of het blad wel of niet nat werd, 
maar ook of de bladtemperatuur daalde. In 2013 
hebben we in de warme periode juli tot begin 
augustus opnieuw een test gedaan op ons eigen 
SGL Test Center, ditmaal met een grotere uitvoe-
ring van de koelmachine. Deze had een groter 
bereik door een vergrote worp en doordat hij over 
270 graden kon draaien.’

Welke aanpassingen hebben jullie doorgevoerd 
in de machine?
‘We hebben er een meer verfijnde vernevelaar 
in gezet, want kleinere druppeltjes verdampen 
sneller en deze verdamping veroorzaakt een tem-
peratuurverlaging. Ook hebben we een maximale 
draaihoek van de machine mogelijk gemaakt. Het 
was vooral belangrijk om te zorgen dat de nevel 
niet neersloeg op het gras. Daarvoor hebben 
we bij SGL onderzoek gedaan naar de geschikte 
waterdosering. Dat deden we met behulp van 
de monitoring tool van SGL, de Analyser. De SGL 
Analyser bestaat uit een monitoringssysteem met 

Deze zomer hebben we 

het intervalprogramma 

geautomatiseerd

Van ’t Klooster: ‘Het intervalprogramma verzekert de gebruiker ervan dat de neveldruppeltjes verdampen voordat ze de kans krijgen om de grond te bereiken. Het gras blijft droog.’
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losse meet-cubes op het veld. Dat zijn feitelijk strips 
van enkele vierkante centimeters. De pitch cube 
heeft vier sensoren: een voor PAR-licht, een voor de 
grastemperatuur, een voor de relatieve luchtvoch-
tigheid en een bladnatsensor. De bladnatsensor 
stelt de weerstand van het blad onder invloed van 
vochtdruppels vast. Normaal gesproken gebruikt 
SGL de sensor om ziektevoorspellingen te doen 
door te registreren hoeveel dauw er op het gras 
ligt. De proefresultaten lieten zien hoelang water 
kon worden toegevoegd aan de lucht voordat 
de maximale luchtvochtigheid was bereikt en 
het water neersloeg op het blad. Aan deze mee-
tresultaten hebben we een intervalprogramma 
gekoppeld, dat ervoor zorgt dat de SGL Analyser 

het signaal geeft dat de vernevelaar uitgezet of 
zachter gezet moet worden, met als doel dat er 
minder waterdruppeltjes in de lucht terechtkomen. 
Wanneer de vernevelaar wordt uitgezet, wordt 
alleen nog lucht verplaatst door de ventilator. Het 
intervalprogramma verzekert de gebruiker ervan 
dat de neveldruppeltjes verdampen voordat ze 
de kans krijgen om de grond te bereiken. Het gras 
blijft droog. De planning is dat we deze zomer 
het intervalprogramma hebben geautomatiseerd, 
zodat men niets meer handmatig aan, uit, harder 
of zachter hoeft te zetten.’

Waardoor vangt fijne nevel meer warmte af?
‘Hoe verfijnder de nevel is, hoe meer water je kunt 
toevoegen aan de lucht voor meer koeling. De 
koeling gebeurt volgens het zogeheten adiabati-
sche proces: niet door een temperatuurverschil, 
maar door de energie die vrijkomt uit een bepaald 
omzettingsproces. In dit geval koelt de lucht af 
door de energie die het verdampen van vloeibaar 
water naar damp kost. Voor de precieze afstem-
ming hebben we gewerkt met het Mollier-diagram, 
dat weergeeft hoeveel water je aan lucht kunt 
toevoegen voordat de lucht verzadigd raakt. Als de 
lucht droog is en een hoge temperatuur heeft, kun 
je veel water toevoegen aan de lucht zonder dat 
het neerslaat; als de lucht al vochtig is en een lage 
temperatuur heeft, is het omgekeerde het geval.’

het grass cooling System is vooral nuttig voor 
stadions met cool season-grassen in een warm 
klimaat. Is het systeem daardoor vooral in 
Zuid-europa in trek?
‘Over het algemeen geldt dat de stadions daar 
het meeste kampen met het probleem van hoge 
temperaturen in de zomer. De warmte wordt in 
stadions gebufferd door de hoge tribunes, maar 

ook doordat de meeste stadions in de stad liggen, 
waar het sowieso een paar graden warmer is dan 
buiten de stad, waar de wind en andere externe 
factoren meer speling hebben. Maar omdat landen 
in Zuid-Europa koude winters hebben en omdat 
het voetbalseizoen in Europa wordt gespeeld in 
najaar en voorjaar, ligt het gebruik van cool season-
grassen daar voor de hand. Deze grassen kunnen 
logischerwijze slechter tegen warmte dan warm 
season-grassen. De meeste stadions zetten ventila-
toren in tegen hun warmteprobleem. Voetbalclub 
FC Barcelona, die regelmatig contact met ons 
opneemt om te informeren of we nog innovaties 
hebben, heeft als eerste een aanschaf van zes units 
gedaan. Athletic Bilbao heeft er ook zes gekocht en 
Juventus twee.’

hoe zetten de stadions de machine in?
‘Gemiddeld staan ze daar de hele dag aan tijdens 
warme periodes: ’s avonds en ’s nachts alleen de 
ventilatoren, en van tien à elf uur tot drie à vier uur 
in combinatie met de vernevelaar. Het exacte aan-
tal draaiuren hangt af van de hoeveelheid water 
die men inzet. In try-outs heb ik met 2,5 kuub 
water heel wat koelwerk kunnen verrichten. Men 
kan er ook voor kiezen om met de ventilator alleen 
de lucht door het stadion te laten circuleren. Het 
water- en elektriciteitsverbruik zijn niet schokkend 
voor de voetbalclubs die met het Grass Cooling 
System werken. De nevel wordt gesprayd met 
een waterdruk van 2 bar. De unit kan 270 graden 
draaien en ook 10 tot 50 graden van boven naar 
beneden “knikken”.’

ACHTERGROND

Wanneer men de vernevelaar 

uitzet, kan de unit dienen 

als gewone ventilator

Gerard van ’t Klooster: ‘Veel stadions met cool season-grassen en hete zomers zetten tot nu toe ventilatoren in tegen de hitte. 

Maar zonder koelelement zorgt alleen het verplaatsen van lucht niet voor het gewenste effect.’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6599
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De ervaring in België en ook in Nederland leert 
dat men goed moet weten waar de ‘mosterd’ 
gehaald moet worden om een optimaal bespeel-
bare grasmat aan te leggen. De kennis is er, maar 

het budget van de club of van de gemeente of de 
insteekprijs bij de offerte van de aannemer geven 
de doorslag. Er is weinig ruimte voor extra inves-
teringen, laat staan dat er bodemverbeteraars in 

de toplaag mogen worden aangebracht. Toch kan 
aan het nut van bodemverbeteraars niet zomaar 
worden voorbijgegaan!

Bodemverbeteraars verhogen 
de kwaliteit van de zandige 
toplaag van een voetbalveld
... een screening door laboratoriumtesten!

Bio-ingenieur Lennert nachtergaele (ugent) 

onderzocht in zijn masterproef, welke bodem-

verbeteraars geschikt kunnen zijn om de kwaliteit 

van een zandige toplaag te verhogen, om aldus 

de fysische en chemische eigenschappen ervan te 

verbeteren.

Auteurs: Lennert Nachtergaele, Wim Cornelis, Davy 
Ottevaere, Donald Gabriels (Vakgroep Bodembeheer 
Universiteit Gent, België)
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Lano-opstelling

Iets over bodemverbeteraars
Gras laten groeien om een stevig gazon in een 
zandige toplaag te krijgen, is niet zo evident. Zand 
heeft immers niet die optimale fysische en 
chemische eigenschappen om gras te laten groei-
en. Bodemverbeteraars aan zand toevoegen kan 
een oplossing bieden, bijvoorbeeld om het water-
bergend vermogen van de toplaag te verhogen en 
de beschikbaarheid van nutriënten te verbeteren.
Er bestaat een gamma aan bodemverbeteraars. Ze 
kunnen worden onderverdeeld in anorganische, 
organische en samengestelde types. Afhankelijk 
van het beoogde doel moet een weldoordachte 
keuze gemaakt worden. 

Anorganische bodemverbeteraars bevatten 
geen nutriënten en omvatten o.a.: 
• Zeoliet met zijn typische structuur vol kanalen en 
holtes. Die holtes zorgen voor een groot contact-
oppervlak om nutriënten vast te houden en uit te 
wisselen. Zo kan een gunstige nutriëntenomgeving 
voor grasontwikkeling ontstaan, samen met een 
verhoging van het waterbergend vermogen van 
de toplaag.

• Lavagesteenten, waaronder puimsteen en geëx-
pandeerd perliet, bevatten hoeveelheden calcium, 
fosfor, magnesium en kleimineralen en verhogen 
de bodemporositeit. Ook wordt het nutriënten-
transport geregeld. 

• Diatomiet bestaat uit gemalen fossielen van 
eencellige kiezelwieren en wordt ontgonnen uit de 
bodem van rivieren, meren en zeeën. Diatomiet is 
inert en ongevoelig voor biologische afbraak. Dit 
kan een goed alternatief zijn voor een organisch 
product zoals turf.

• Bentoniet, een natriumrijke klei die voorna-
melijk het mineraal montmorilloniet bevat, kan 
sporenelementen zoals Zn, Fe en Mn vasthouden. 
Toevoegen van bentoniet aan een zandige toplaag 
kan het vermogen tot vasthouden van bodem-
vocht verhogen en de kans op uitspoeling van 
meststoffen verminderen.

Organische bodemverbeteraars, die vooral 
gebruikt worden om de structuur te verbeteren, 
bestaan uit koolstofhoudende materialen en kun-
nen na afbraak heel wat humus in een zandige 
toplaag brengen, waardoor het waterbergend 
vermogen kan worden verhoogd. Ook polymeren 
die een keten van koolwaterstoffen vormen, kun-
nen als organisch worden beschouwd. Tot dit type 
bodemverbeteraars horen o.a.

• turf, ook wel gedroogd veen genoemd. Door 
microbiële afbraak komen de nutriënten geleide-
lijk vrij. Door zijn hoge porositeit zal turf ook de 
porositeit van de toplaag verhogen en allerhande 
meststoffen vasthouden. 

• compost is een 100% humusrijk product dat ont-
staat na een composteringsproces van plantaardig 
materiaal. Een correcte dosis van een gft-compost 
(groenten-fruit-tuinafval) zou de basisbemesting 
van N, P en K gedeeltelijk kunnen vervangen.
Omdat turf schaars wordt en bijna niet hernieuw-
baar is, zouden kokosvezels een goed alternatief 
kunnen zijn. Hun hoog gehalte aan lignine ver-
klaart waarom kokosvezels trager afbreken dan 
andere natuurlijke vezels en dus langer actief kun-
nen blijven in een zandige toplaag. Kokosvezels 
hebben een hoge treksterkte en zouden daardoor 
de toplaag kunnen verstevigen tegen krachten en 
belastingen.

• gedroogd slib, als restproduct van een waterzui-
veringsproces, bevat onder andere huminen, fulvi-
nezuren en ijzer, essentieel voor de grasontwikke-
ling. Uit het slib kunnen op een duurzame manier 
nutriënten en organische stof worden gehaald. 
Soms kan de aanwezigheid van pathogenen, zware 
metalen en organische polluenten een nadeel 
betekenen voor het gebruik van gedroogd slib.

• Waterabsorberende polymeren die tot 1000 
maal hun gewicht aan water kunnen absorberen, 
kunnen in een zandige toplaag de hoeveelheid 
plantbeschikbaar water verhogen. Evenwel kan 

Een van die Ganda-criteria 

houdt in dat een toplaag het 

best rond de 90% zand kan 

bevatten. Dit is geen ‘norm’, 

zoals velen misschien 

denken, maar eerder een 

richtlijn. normen worden 

in verband gebracht met 

wetten; richtlijnen geven je 

een gevoel van flexibiliteit
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ook door het uitzetten en krimpen van de polyme-
ren, door absorptie en evaporatie, de luchthuis-
houding in de toplaag worden bevorderd. 

Binnen de groep van samengestelde bodemver-
beteraars is een aantal producten speciaal ontwik-
keld voor het gebruik in grassportvelden. 

• terracottem® turf bestaat uit een mengsel van 
meer dan twintig componenten (hydroabsorbe-
rende polymeren, meststoffen, humaten, draag-
materiaal en groeistimulatoren), die allemaal op 
synergetische wijze de groeiprocessen van planten 
stimuleren door zowel de fysische als de chemi-
sche fertiliteit van de toplaag te bevorderen. 

• cocodur bevat veel organisch materiaal op basis 
van kokosturf en een organische NPK-bemesting. 

• Biodress is samengesteld uit 67% groencompost 
en 33% witzand. 
Laboratoriumscreening
Na een uitgebreide marktstudie werd een twaalf-
tal bodemverbeteraars geëvalueerd. Meerdere 
leveranciers werden door Lennert Nachtergaele 
voor zijn eindwerk gecontacteerd en verschil-
lende doseringen, zoals voorgeschreven door de 
producenten of gehaald uit resultaten van studies, 
werden in een pottenproef onder laboratorium-
condities uitgetest. De test bevatte in totaal 33 ver-
schillende behandelingen (objecten) (zie foto 01).

Uit het gamma aan anorganische, organische en 
samengestelde bodemverbeteraars toonden som-
mige duidelijk hun potentieel om de kwaliteit van 
de geteste zandige toplagen te verbeteren.
Enkele conclusies van het onderzoek zijn:
• Het gecommercialiseerde TerracottemTurf heeft 
een positieve invloed op alle geteste fysische 
eigenschappen van een zandige toplaag en op de 
ontwikkeling van graswortels.

• De in de test gebruikte zeolieten, hydroabsorbe-
rende polymeren, gft-compost en het gedroogd 
slib hadden in sterke of minder sterke mate invloed 
op gras- en wortelgroei en op het waterverbruik. 

• Bentoniet en kokosvezels hadden, in de toege-
paste dosissen, geen effect op de onderzochte 
parameters.

nu gras inzaaien!
Na de aanleg van de verbeterde zandige toplaag 
kan er gras worden ingezaaid. De bodemverbete-
raars die graswortelgroei stimuleren, zorgen voor 
stabielere zoden, die beter gewapend zijn om de 
bespeling op te vangen. 
De kunst bestaat er ook in om niet-verontreinigde 
basisproducten te gebruiken en deze in een opti-
male dosis aan te wenden. 

Bodemverbeteraars verhogen de kwaliteit.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6600
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Adviseur Gerrit de Koe houdt van innovatie. ‘Als 
marktpartijen me goede producten laten zien met 
de juiste specificaties, probeer ik graag de markt 
uit te dagen. Daarbij let ik op de kwaliteit van het 
product en de mate waarin een partij iets nieuws 
kan laten zien.’ De Koe was als adviseur van de 
gemeente Amsterdam aangenaam verrast toen 
het Belgische Lano Sports bij hem aanklopte. Het 
West-Vlaamse bedrijf, gespecialiseerd in hoogwaar-
dige kunstgrasmatten, had een mat die zelfs de in 
de uitvraag van de gemeente gevraagde specifi-
caties overtrof. Zuman-Zwammerdam was direct 
enthousiast om samen te werken. Fred Zuman: 
‘Lano kwam met een hoogwaardig product met 
zestien steken op de proppen. Daarnaast overtrof 
Lano de Fifa-norm voor tuftlock van 30 Newton 
ruimschoots met een grasmat van 72 Newton, 
en dat alles tegen een haalbare prijs.’ Vervolgens 
was het een kwestie van tijd voordat de Vlaamse 

kunstgrasgigant samen met aannemer en kunst-
grasspecialist Zuman-Zwammerdam, eveneens 
nooit eerder actief binnen de stadsgrenzen van 
Amsterdam, zijn eerste professionele stappen zette 
in de Nederlandse hoofdstad.

neusje van de zalm
Toch stond Lano Sports in eerste instantie niet 
bovenaan op de shortlist van De Koe. Er leek aan-
vankelijk ook sprake van enige koudwatervrees bij 
de Amsterdamse gemeente, maar Zuman bracht 
hierin verandering. Fred Zuman: ‘We konden de 
gemeente ervan overtuigen dat Lano een mooi, 
eigen product heeft. De mat voldoet niet alleen 
aan de vooropgestelde normen, maar de Profoot 
MXSi TLT is op dit moment de beste kwaliteit op 
de markt. Een unieke en heel specifieke vezelkeuze 
in combinatie met de constructie zorgt voor een 
enorm duurzaam, mooi groen en aangenaam voet-

balveld voor zowel de spelers, de toeschouwers als 
het bestuur. De mat is met 3.250 gram per vierkan-
te meter momenteel de zwaarste van Nederland 
en dat realiseerde de gemeente zich ook. Op die 
manier hebben we dit project één op één kunnen 
binnenhalen.’ Verkoopmanager Roy Kerckhove van 
Lano Sports bevestigt de door Zuman geschetste 
gang van zaken: ‘Op het moment dat wij ons 
meldden bij Gerrit, stond Lano niet op zijn lijstje 
van mogelijke kandidaten. Vervolgens ging hij 
enkele kunstgrasvelden bekijken die wij hadden 
aangelegd en sprak hij met de betrokken clubs die 
er gebruik van maakten. Die verenigingen waren 
er nog steeds erg enthousiast over.’ De samenwer-
king met Zuman verliep soepel, vertelt Kerckhove. 
‘Zuman is tevens gestart met een nieuwe bv in 
landscaping (Kunstgrasmaster) en is op het gebied 
van sportaccommodaties een van de opkomende 
aannemers. Dat geldt in zekere zin ook voor ons: in 

een hoogwaardige kunstgrasmat met een performante vezel en meer dan de standaard 120.000 filamenten. Dat was de opdracht van de Amsterdamse 

gemeente en voetbalclub Zeeburgia voor het nieuw te bouwen hoofdveld van de tweede divisionist. een uniek nederlands-Belgisch samenwerkings-

verband tussen Lano Sports en Zuman-Zwammerdam maakte het mogelijk dat Avv Zeeburgia – tevens kweekvijver van Ajax – nu beschikt over 

dezelfde hoogwaardige profoot mXSi tLt-60-16 kunstgrasmat als Anderlecht en Standard Luik.

Auteur: Guus van Rijswijck

Samenwerking tussen Lano 
en Zuman mondt uit in 
‘parel van Zeeburgia’
Lano Sports legde met Zuman-Zwammerdam unieke ‘zware’ kunstgrasmat
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de industrie hebben we een grote naam, maar op 
de Nederlandse markt zijn we een relatief kleine 
speler.’

Synergie-effect
Zuman en Lano konden het vervolgens prima vin-
den samen. Zuman-Zwammerdam, dat de mensen 
en machines leverde, is dan ook zeer tevreden over 
het resultaat: een synthetisch grastapijt gevuld met 
zand en rubber, honderd procent polyethyleen, 
tweekleurig en uv-bestendig. Fred Zuman: ‘Als je 
puur naar de mat kijkt, is deze al van topklasse. 
Met zestien steken heeft de mat anderhalve steek 
meer dan gebruikelijk. Die standaardwaarde heb-
ben we speciaal aangepast voor de gemeente 
Amsterdam. 

De samenwerking verliep voor beide partijen soe-
pel en zonder wanklank. Zuman: ‘We zijn blij met 
Lano. Ze hebben technisch en visueel het mooiste 
product en we voelen elkaar prima aan.’ Kerckhove 
van Lano valt hem bij: ‘Het paste perfect. Er was 
echt sprake van een synergie-effect.’ En bij de 
kunstgrasmat bleef het niet, vertelt Fred Zuman. 
‘Zeeburgia was naast het veld ook nog een kantine 
aan het bouwen. Ik heb laten weten dat wij voor 
de verharding en de verdere inrichting van het 
terrein graag een offerte wilden maken. We zijn 
eerst gaan kijken en hebben een offerte gemaakt. 
Vervolgens hebben we dat project naar ons toe-
getrokken en zodoende de gemeente compleet 
ontzorgd.’ De foto’s spreken voor zich: een mat als 
hoogpolig tapijt, visueel aantrekkelijk, waarop een 
bal uiterst soepel kan rollen. ‘Een pareltje’, aldus 
Kerckhove.

mat van de toekomst
Mark de Jong deed samen met Fred Zuman de pro-
jectbegeleiding. Hij noemt het project Zeeburgia 
een ‘mooi, bijzonder project.’ De Jong: ‘Het oude 
hoofdveld is omgebouwd tot kunstgrasveld, waar-

bij de oude tribune door derden is gesloopt. Bij 
dit project dienden dus verschillende partijen met 
elkaar te communiceren. De planning was daarbij 
strak: het contract bevatte de eis dat het veld per 
1 oktober bespeelbaar zou zijn. Alles was netjes 
op tijd klaar en keurig aangeleverd.’ Zuman vult 
aan: ‘De techniek van Lano Sports bevindt zich op 
zo’n hoog niveau dat partijen in Nederland moeite 
moeten doen om zich hiermee te kunnen meten. 
Met dit product kun je de concurrenten de ogen 
uitsteken.’ 

De voorzitter van Zeeburgia, Marianne van 
Leeuwen, laat desgevraagd weten erg blij te zijn 
met het nieuwe hoofdveld: ‘Het is hartstikke mooi 
geworden!’ Begin februari werden veld en club-
huis feestelijk geopend met de wedstrijd Klassiek 
Zeeburgia tegen Klassiek Ajax, gevolgd door een 
groot feest compleet met brassband en dj. Meer 
dan duizend mensen waren hierbij aanwezig. 
Ook verschillende prominenten kwamen naar de 
opening, waaronder de Amsterdamse wethouder 
van Sport Eric van der Burg, Michael van Praag en 
Frank de Boer, die de aftrap deed. Van Leeuwen: 
‘Het is een prachtig complex geworden, het club-
huis is net een grote skybox.’ Bezoekers reageerden 
enthousiast, vertelt ze. ‘Mensen lieten ons weten 
dat ze het complex heel mooi vinden en dat we nu 
eindelijk de faciliteiten hebben die passen bij de 
status van de vereniging. Zeeburgia staat met deze 
accommodatie weer op de kaart.’

Nog niet elke speler voelt zich echter al thuis 
onder de lichtmasten van het hoofdveld: een team 
van bekende oud-voetballers, waaronder Freek 
de Jonge, Guus Hiddink en Sjaak Swart, verkiest 
doorgaans een veld achteraf in de luwte om op te 
voetballen. Dat neemt niet weg dat ook deze spe-
lers zich enthousiast uitlieten over de mat, vertelt 
Mark de Jong. Hoewel Swart een man van de oude 
stempel is, moest ook hij toegeven dat de mat 

uitermate prettig is om op te spelen. De Jong: ‘Met 
deze mat kreeg Swart de realiteit onder ogen. Hij 
weet nu dat kunstgras qua ruimte en capaciteit het 
materiaal van de toekomst is.’

Voor vragen of meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Maarten Balcaen, die 
de verantwoordelijkheden als salesmanager 
Benelux & Scandinavië van Roy Kerckhove 
overneemt.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6601



B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
Onze naam zegt het al: Wij begeleiden en adviseren 
opdrachtgevers (vaak gemeenten, maar ook sportstichtingen en 
verenigingen) bij de aanleg, renovatie en het complete beheer 
van sportparken. En dat al meer dan 17 jaar.
 
Werkzaamheden
Het werk bestaat o.a. uit vooronderzoek voor aanleg- en 
renovatieprojecten van gras en kunstgras sportvelden en 
andere buitensportaccommodaties. Daarna houd je toezicht op de 
uitvoering van de projecten. Ook word je ingeschakeld voor het 
uitvoeren van kwaliteitsbepalingen. Tevens leiden we je op voor 
het uitvoeren van inspecties van sportparken waarover wij het 
beheer voeren.
 
Gewenste opleiding en ervaring
We zoeken een enthousiaste flexibele collega met een 
cultuurtechnische opleiding op MBO of HBO niveau, die wij de 
mogelijkheid bieden zich verder op ons vakgebied te ontwikkelen. 
Je hebt een rijbewijs nodig en voldoende kennis van MS office 
(Word, Excel, Outlook) en van de RAW-systematiek. 

Ben je een echte “Terreinmeester +” met een aantal jaar ervaring 
en woon je in Utrecht of Zuid-Holland, dan is dat zeker een pré.
 
Wat wij je bieden
•  Uitdagend en verantwoordelijk werk, waarin eigen inbreng 
welkom is.

•   Werken in een klein, hecht team in een informele sfeer  
met enthousiaste, vakkundige collega’s vanuit ons kantoor  
in Delfgauw, maar je zult ook vaak buiten op de sportparken 
aan het werk zijn.

•  Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden.
•  Auto van de zaak.
•  Vakgerichte opleidingen en cursussen.
 
Interesse?
Stuur dan een e-mail met motivatie en je cv naar 
Marianne de Gelder via info@bas-sport.nl. 
Voor nadere informatie neem je contact met haar op via 
015 - 285 2211.

KYBYS werkt tot diep in 
de vezels …
Grasvezels wel te verstaan. Natuurgras. Kunstgras. 

Met uw sportveld hebben wij het beste voor. 
Of het nu gaat om ons unieke O2 concept voor 
natuurgras met gegarandeerd 10 jaar speelplezier.
Of voor de aanleg en renovatie van uw kunstgrasveld, 
zodat u weer jaren vooruit kunt.
Geen nieuwe formule, maar gewoon met de kwaliteit 
die u van ons gewend bent.

KYBYS,
...gegarandeerd resultaat!

info@kybys.nl - www.kybys.nl

> Vestiging Boxtel
Bosscheweg 107-8
Postbus 371 - 5280 AJ Boxtel
+31 (0)411 678 055

> Vestiging Heemstede
Herenweg 115
2105 MG Heemstede
+31 (0)411 678 055
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ReNoVATIe ATLeTIeKBAAN AV ZAANLAND

In samenwerking met Dhr. T. de Kroon van Adviesburo R.I.E.T. heeft CSC Sport  
in opdracht van de gemeente Zaanstad de atletiekbaan bij AV Zaanland op  
atletiekaccommodatie Willy Lust gerenoveerd.  Er is een nieuwe goot aan-
gebracht die weer precies op 400 meter sluit. Er is  nieuw asfalt gedraaid om op 
de juiste normering uit te komen, waarop uiteindelijk een nieuwe spraycoating 
door GCC aangebracht is. De technische nummers en segmenten zijn gehand-
haafd gebleven. Tevens is rondom de baan de verharding aangebracht en aan-
gepast bij o.a. de start van de sprint en bij de sectoren voor het discuswerpen.  
Tevens is een heel nieuw leunhekwerk aangebracht.  De renovatie is in een  
korte doorlooptijd van slechts 9 weken uitgevoerd en opgeleverd.

Aanneemsom: € 434.800,00
Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
contactpersoon opdrachtgever: Dhr. S. Vlaar, www.zaanstad.nl
Architect: Adviesburo R.I.E.T.
contactpersoon architect: Dhr. T. de Kroon,
www.adviesburoriet.nl/ info@adviesburoriet.nl 
Aannemer: CSC (Ceelen Sport Constructies)
contactpersoon aannemer: Dhr. A.T.J. Thoen,
www.cscsport.nl / a.thoen@cscsport.nl / 06-10783670

ReALISATIe ATLeTIeKBAAN ATLeTICo ‘73 IN GeNDRINGeN

CSC Sport heeft in opdracht van gemeente Oude Ijsselstreek in samen-
werking met Siebenga Advies de atletiekbaan op sportpark Ijsselweide 
uitgebreid en gerenoveerd in een bouwteamverband met leden van de 
club en de gemeente. Hierbij is voorafgaand aan het werk middels diverse 
overleggen een juiste invulling gegeven aan het voorafgaand gestelde 
plafonbedrag, waarbij diverse aanvullende eisen ingevuld konden  
worden. Zo is de baan uiteindelijk uitgebreid van 6-laans rond met 
1 sprintzijde naar een 6-laans rond, met 1 keer 8 sprintlanen en 1 keer  
6 printlanen. De overhoeken zijn uitgevoerd in zandingestrooid kunstgras 
en alle inrichtingsmaterialen zijn vernieuwd door Tamminga Sports.
De baan is uitgebreid met een Athletic Champs onderdeel zowel in de 
inrichting als in bijzonderheden in o.a. de belijning. Deze aanvulling op de 
zaken benoemde zaken bedacht vanuit de AtletiekUnie om de sport te 
stimuleren onder de jeugdige atleten zijn volledig nieuw.  
De verdieping van deze zaken is mede door de inzet van Gerard Jansen  
 ( Regio coördinator Athletic Champs) tot stand gekomen.  

Aanneemsom: € 650.000,- 
Opdrachtgever: Gemeente Oude Ijsselstreek
contactpersoon opdrachtgever: Dhr. R. Segers,  
r.segers@oude-ijsselstreek.nl
Architect: Siebenga Advies
contactpersoon architect: Dhr. L. Siebenga,
www.siebenga.nl/ info@siebenga.nl / 0182-354194
Aannemer: CSC (Ceelen Sport Constructies)
contactpersoon aannemer: Dhr. J. de Bree,
www.cscsport.nl / j.debree@cscsport.nl / 06-54742267

Perfect Pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest  
bijzondere projecten van de afgelopen periode zien

Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse  

opsomming van perfect pitches. Acht keer per jaar een verslag van  

de meest bijzondere projecten op gebied van sport. uw project ook op 

deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij  

zenden u alle info.
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ReNoVATIe VAN De SPRAyCoATING ToPLAAG IN PANNINGeN

Stichting Thyas de eigenaar van de 4/6 laans atletiekbaan in Panningen was bezig 
met de plannen voor renovatie van de spraycoating toplaag. Uitkomst van diverse 
onderzoeken was dat enkel een nieuwe spraycoating demping en vlakheid niet 
afdoende zouden zijn en dat de aanleg van een Sandwich toplaag niet binnen het 
totale budget zou passen.  In samenspraak met Siebenga Advies en Fieldturf is 
Thyas uiteindelijk in het zadel geholpen met een prachtige “polder” oplossing: De 
aanleg van een oplossing die het best omschreven kan worden als een “hybride 
toplaag” tussen de bekende spraycoating en sandwich toplaag in: De Fieldturf 
Economic SR toplaag. Deze toplaag bestaan uit een dikke spraycoating toplaag die 
wordt voorzien van een EPDM rubber afstrooilaag. 
 Rob Heusinkveld Fieldturf, projectmanager van het project: “Met de Keuze voor de 
SR Toplaag was Thyas er zeker van de baan qua stroefheid en waterdoorlatendheid 

BeGeLeIDING eK ATLeTIeK IN AmSTeRDAm

Op 6 juli 2016 begon het Europees Kampioenschap Atletiek in 
Amsterdam. Op twee wedstrijdlocaties heeft de Europees atletiektop 
gestreden voor een plaats op het podium. Om ervoor te zorgen dat 
alle benodigde sportlocaties op tijd klaar zijn voor dit niveau is Kragten 
gevraagd voor de begeleiding hiervan.
Hoewel dit nog nooit binnen de atletieksport is gebeurd heeft 
Amsterdam ervoor gekozen de atletieksport naar de mensen te  
brengen. De kwalificatierondes voor verschillende werpnummers 
zoals speerwerpen en discuswerpen hebben plaatsgevonden op het 
Museumplein. De overige atletiekonderdelen en de finales hebben 
hun plek gekregen binnen het Olympisch Stadion. Ter voorbereiding is 
ook zorg te gedragen worden voor een trainingsaccommodatie en een 
warm-up locatie. Op alle locaties zijn werkzaamheden verricht om deze 
gereed te maken voor het EK. Variërend van renovatie en uitbreiding 
van voorzieningen tot en met het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. 
Vanzelfsprekend moesten alle voorzieningen gecertificeerd zijn door de 
IAAF. 
 
Door middel van een Best Value Procurement is de beste partij  
geselecteerd voor het gereed maken van de locaties. Kragten heeft de 
aanbesteding begeleid, de benodigde documenten opgesteld en als 
één van de beoordelaars de inschrijvingen beoordeeld. Na het succes-
vol afronden van de concretiseringsfase is de uitvoeringsfase gestart. 
Kragten verzorgde daarbij het contract – en het technisch management.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, projectmanagementbureau
contactpersoon opdrachtgever:  De heer E. Derksen, 020-55 29 696
Adviesbureau: Kragten b.v.
contactpersoon adviesbureau: De heer C. ter Bogt (Christiaan),  
088-33 66 333, info@kragten.nl 
Aannemer: Antea Group
contactpersoon aannemer: De heer J. Schuurmans

aan de eisen blijft voldoen. Bovendien zorgt de EPDM laag voor vol-
doende demping (ca 5% toename ten opzicht van de bestaande baan), 
waardoor ook de demping en het comfort voor de hardloper is gewaar-
borgd. In verband met de vlakheidseisen zijn aanvullend nog enkele 
kleine reparatievakken van de onderlaag uitgevoerd, zodat vlakheid ook 
geen issue mee is. Niet alleen voor vandaag maar ook voor de komende 
jaren. Gezien de discussie die er momenteel loopt over de kwaliteit en 
verwachte levensduur van spray-coatings, zouden opdrachtgevers ook na 
kunnen denken over dit slimme alternatief.” 

Aanneemsom: € 107.767,00 excl btw
Opdrachtgever: Stichting Thyas
contactpersoon opdrachtgever: Ine Jacobs, 06-38925468
Architect: Siebenga Advies
contactpersoon architect: Lomme Siebenga,  
info@siebenga.nl, (06) 20 43 00 50
Aannemer: Fieldturf Benelux    
contactpersoon aannemer: Rob Heusinkveld, 
 06 22 38 80 23, rob@fieldturfbenelux.com
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ReNoVATIe ATLeTIeKBAAN BoxTeL

Atletiekvereniging Marvel maakt gebruik van de gemeentelijke atletiekbaan op sportpark Den Wielakker. 
In deze kunststof baan waren op diverse plaatsen naden ontstaan. Deze naadvorming was zo ernstig, 
dat de Atletiekunie de baan had afgekeurd. Om de baan weer wedstrijdproof te maken is een bouwteam 
gevormd. Dit team bestond uit de gemeente Boxtel, (opdrachtgever), Antea Group (aannemer), atletiek-
vereniging Marvel (gebruiker) en Kybys (adviseur). De doelstellingen van het  bouwteam waren het  
achterhalen van de oorzaak van de naadvorming, het ontwikkelen van een renovatieplan, het opstellen 
van het uitvoeringscontract en uitvoeren van de renovatie. Naast de advisering heeft Kybys hierbij het 
gehele proces begeleid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de toplaag losliet van het asfalt. Gekozen 
is de toplaag van de rondbaan, sprintlanen en technische nummers te vervangen. Daarnaast zijn diverse 
aanpassingen en verbeteringen aan de technische nummers uitgevoerd. De baan is inmiddels weer 
geschikt voor wedstrijden tot tevredenheid van de atletiekvereniging.

Aanneemsom: € 275.000,- excl. BTW
Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
contactpersoon opdrachtgever: Debbie van Giersbergen, 0411 65 59 11
Architect: Kybys ingenieurs en adviseurs
contactpersoon adviseur: Bart Bongers, 0411 678 055
Aannemer: Antea Group
contactpersoon aannemer: Leon Smeets, 043 327 1200

ReALISATIe DISCuSWeRPPuNT BIj AV ImPALA IN DRAChTeN

Afgelopen jaar heeft de atletiekvereniging AV Impala, uit Drachten, een 
nieuw werppunt in gebruik genomen. Rond dit werppunt, wat gebruikt 
wordt voor onder meer discuswerpen, kogelslingeren en kogelstoten, 
heeft Intergrass kunstgras geïnstalleerd. Het is daarmee één van de eerste 
kunstgrasstroken die rondom werppunten geïnstalleerd zijn. Hiervoor lag er 
natuurgras, maar het maaien van het gras was lastig door de kleine ruimte 
en vele palen die zich rondom het werppunt bevinden.  Ook de constructie 
van de netten is gerenoveerd en zodoende kan het werppunt, door een ver-
rijdbare poort, naar elke gewenste openingsafmeting aangepast worden. 

Opdrachtgever: Sweco
Aannemer: Intergrass
contactpersoon aannemer: H. Korterink, 0522 463250

ReNoVATIe ATLeTIeKBAAN ASV eIBeRGeN

In opdracht van Atletiekvereniging Eibergen heeft Sallandse United de 
bestaande atletiekbaan uitgebreid en compleet gerenoveerd volgens de 
laatste normen NOC-NSF.

De bestaande spraycourtlaag is verwijderd. De onderliggende asfaltlaag is 
hersteld en oneffenheden zijn verwijderd zodat weer voldaan wordt aan de 
eisen voor wat betreft vlakheid en hoogteligging. Het D-segment is  
compleet nieuw aangebracht met een opbouw van lava, zeer open asfalt 
beton en ook voorzien van een spraycoat toplaag evenals de aanloop- 
stroken voor het polsstokhoogspringen en het verspringen. Ook is er een 
nieuw kogelstoot segment aangebracht inclusief klassikaal kogelstoten. 
Verder is er een nieuwe discuskooi, verspringbak, hoogspring- en polsstok-
hoogspringinstallatie aangebracht inclusief verrijdbare overkappingen.  
Om het onderhoud te vereenvoudigen is kunstgras langs de aanloopstroken 
aangebracht  Het middenterrein is geëgaliseerd en ingezaaid met gras.  
Alle werkzaamheden maken de nieuwe atletiekbaan tot een schitterende 
accommodatie waar ASV Eibergen weer jaren met plezier op kan sporten.   

Aanneemsom: €450.000,00
Opdrachtgever: Stichting Atletiekbaan Eibergen
contactpersoon opdrachtgever: B. Doornweerd,  
Rietmolenseweg 5f, 7151 MD Eibergen
Architect: Anacon-Infra
contactpersoon architect: D. te Nijenhuis, Korenbree 34a, 7271 LH Borculo
Aannemer: Sallandse United
contactpersoon aannemer: A. Emaus, Bloeme-Weide 23, 7448 PX Haarle
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De doelgroep van de dagen is de professional die 
direct of indirect betrokken is bij het aanleggen 
en/of onderhouden van sportvelden. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt met kennis gedeeld, met 
name door middel van praktische seminars. Dit jaar 
vinden de bijeenkomsten plaats bij GKB/Feyenoord 
(10 mei), Hendriks Graszoden in Heythuysen (11 
mei), FC Groningen (16 mei) en Go Ahead Eagles 
(17 mei). 

Seminars
De dagen starten met een ontvangst bij de betref-
fende locatie en op 10 mei bij GKB tevens een 
rondleiding. Daarna worden drie seminars ver-
zorgd. Arjan Knottnerus (Fieldturf Benelux) geeft 
een introductie op hybride velden. Daarbij wordt 
ingegaan op een stukje “ontstaansgeschiedenis”, 
de verschillende systemen, het verschil tussen 
natuurgras en hybride gras en de vraag hoe je als 
vereniging de beste keuze maakt voor een systeem 
dat bij je past.
Arno Harmsen (Grasmeesters) gaat in over de 
rol van data in toenemende digitalisering. Welke 
mogelijkheden zijn er om metingen uit te voeren, 
hoe worden data verzameld en opgeslagen en wat 
is de toegevoegde waarde voor de fieldmanager? 
De derde lezing wordt verzorgd door Ricardo 
Bleumer van Barenbrug. Vanuit het idee dat er een 
hele wereld schuil gaat achter de ontwikkeling en 
toepassing van graszaad, vertelt hij welke research 
Barenbrug doet, welke problemen het bedrijf zoal 
tegenkomt en hoe je hier met graszaad op kunt 
anticiperen. 

Demo’s
In de middag zijn demo's bij te wonen. Arno 
Harmsen toont hier (voorbeelden van) testappara-
tuur.  Daarnaast verzorgen GKB Machines en John 
Deere verschillende demo’s met onderhoudsma-
chines, rond de vraag wat je kunt doen om de 
grasmat naar een hoger niveau te tillen. Te denken 
valt aan maaien, topdressen, beluchten, verticute-
ren enzovoorts.
De GREENlivetour wordt georganiseerd door 
Fieldturf Benelux, GKB Machines, Barenbrug en de 
gezamenlijke John Deere-dealers. Zie www.green-
livetour.nl voor meer informatie en direct aanmel-
den voor gratis toegang.  

Op 10, 11, 16 en 17 mei vinden bijeenkom-

sten van de greenlivetour 2017 plaats. 

Waar de focus vorig jaar lag op het onder-

houd van kunstgras, krijgen dit jaar na-

tuurgras en hybride varianten de aandacht, 

met het thema: 'natuur- en hybridegras; 

eenvoud in onderhoud'. 

Auteur: Kelly Kuenen

In één dag kennismaken met 
onderhoud natuur- en hybride gras
Nieuwe editie GReeNlivetour staat voor de deur

ADVERTORIAL

het prOgrAmmA vAn De DAgen ZIet er 
ALS vOLgt uIt:
• 10:00-10:30: Ontvangst met koffie
• 10:30-12:30: Seminars Fieldturf Benelux, 
  Grasmeesters en Barenbrug
• 12:30-13:30: Lunch en netwerken
• 13:30-15:00: Live demo GKB Machines & 
  John Deere
• 15:00-15:30: Afsluitende borrel

Jan-Willem Kraaijeveld (GKB) geeft een demo 

tijdens de editie van 2016
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PROJECTEN

ReNoVATIe ATLeTIeKBAAN IN heeRDe

Het aanbrengen van nieuwe toplaag op 6 laans kunststof Atletiekbaan in 
Heerde. De atletiekbaan is aangelegd in 2005 en is vanwege scheurvorming 
in de kunststof toplaag vervroegd voorzien van een geheel nieuwe kunst-
stof toplaag. In juni 2016 is gestart met de werkzaamheden. Begin augustus 
kon de belijning reeds worden aangebracht en zijn de werkzaamheden aan 
de toplaag afgerond. Na enkele aanpassingen aan de technische nummers 
heeft de eindkeuring door Kiwa ISA-Sport plaatsgevonden en is de baan in 
zijn geheel goedgekeurd.  CSC heeft de garantie afgegeven voor een lang-
jarig goedgekeurde accommodatie en zal in dat kader ook het jaarlijks groot 
onderhoud uitvoeren. 

Aanneemsom: ca € 175.000
Opdrachtgever: Gemeente Heerde
contactpersoon opdrachtgever: Gertjan Dieters
toezicht/Directievoering: ASC Schuurman
contactpersoon: Thymo Schuurman, 06-43550580, info@ascschuurman.nl
Aanbesteding: Buro Noord
contactpersoon: Fred Henniphof
Aannemer: Ceelen Sport Constructies, CSC
contactpersoon aannemer: Silvio van Doorn
06-18 57 75 54 - s.vandoorn@cscsport.nl

AANLeG ATLeTIeKBAAN SPoRTLANDGoeD  

De hAAmeN IN BeeK

Als onderdeel van sportlandgoed de Haamen in Beek is een atletiek-
baan aangelegd voor de atletiekvereniging. Een opwaardering en 
verplaatsing van een halfverharde baan naar een kunststof wedstrijd-
accommodatie voor de atletiekvereniging en de andere sporters in de 
gemeente Beek.

Het sportlandgoed onderscheidt zich door een zeer open karakter  
en heeft, naast huisvesting van diverse verenigingen, een belangrijke 
functie voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. 
Voor deze mensen wordt “De Haamen” dé plaats om wekelijks te  
bewegen, te ont-moeten en te recreëren. Het sportlandgoed faciliteert 
een tal van gebruikers en biedt volop mogelijkheden voor bewegen in 
een dynamische openbare ruimte. Naast de atletiekbaan is door middel 
van een open padenstructuur het volledige landgoed ook een mooi 
gebied om te wandelen of als onderdeel van een trimloop. De paden-
structuur zorgt er ook voor dat de gerealiseerde voorzieningen goed 
bereikbaar zijn voor alle gebruikers. Gecombineerd met de asfaltbaan 
voor onder andere skeeleren en handbiken om de atletiekbaan zorgt dit 
voor de een beweegvriendelijke sportomgeving. Kragten is geselecteerd 
om voor dit ambitieuze plan het ontwerp te maken samen met 
verenigingen, omwonenden en de gemeente. 

Na het ontwerp is Kragten gestart met de technische voorbereiding 
van het sportpark. Bij de uit-voering is Kragten betrokken als project-
manager, directievoerder en toezichthouder. Een mooi project van  
A t/m Z begeleidt door Kragten.

Opdrachtgever: Gemeente Beek
contactgegevens opdrachtgever: 046-43 89 222
Adviesbureau: Kragten bv
contactpersoon adviesbureau: De heer C. ter Bogt (Christiaan)
contactgegevens architect: 088-33 66 333, info@kragten.nl

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6602

ADVERTORIAL
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Branchevereniging  
Sport en Cultuurtechniek: 
kennisvereniging of  
belangenbehartiger?
Aannemer Meijerhof: ‘BSNC lijkt op de buurtvereniging: leuk,  
maar geen persoonlijke problemen op tafel’

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) bestaat dit jaar vijftien jaar. Door de jaren heen heeft deze organisatie zich proberen  

aan te passen aan de tijd. Hoe kijken de leden aan tegen hun belangenvertegenwoordiger?

Auteur: Santi Raats

In 2002 merkten initiatiefnemers Cees Haaksman 
van Agterberg, Arjan Knottnerus (toentertijd 
werkzaam bij Arcadis), Jochem Knol van Grontmij 
en Henk Kool van Antea Group (destijds nog 
Oranjewoud) dat er animo onder de andere grote 
aannemers was om BSNC op te richten.

Oprichting
Arjan Knottnerus, directeur van Fieldturf Benelux, 
vertelt: ‘We waren in die tijd ontevreden over de 
manier waarop de belangengroep Cultuurgroep 
Gras, die onder de hoede van NOC*NSF en het 
huidige Kiwa Isa Sport opereerde, onderzoe-
ken uitvoerde. We wilden daar als aannemers 
meer inspraak in hebben, maar voelden ons 
niet gehoord.’ Haaksman, Knottnerus, Knol en 
Kool vormden al gauw het oprichtingsbestuur 
van de kersverse Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek.

De vereniging koesterde een heleboel ambities 
op het gebied van onderzoek ter verbetering van 
sportvelden. Maar er was niet voldoende financiële 
draagkracht om die ambities ten uitvoer te bren-
gen. Het bestuur kwam tot de conclusie dat men 
de andere bloedgroepen uit de sportveldenbran-
che nodig had. Enkele jaren na de oprichting stelde 

BSNC zich open voor kleinere aannemers, en later 
ook voor leveranciers. ‘We hadden meer inkomsten 
nodig, maar wilden ook uitbreiden, om iedere 
schijn weg te nemen dat we een “aannemersclubje” 
zouden zijn. De bouwfraudezaak was immers net 
afgerond’, legt de allereerste BSNC-voorzitter Cees 
Haaksman uit. Ook Henk Kool herinnert zich die 
periode nog goed. ‘Er werd toen nog met argus-
ogen naar aannemers gekeken.’

Gemêleerde achterban
Inmiddels is de achterban van de branchever-
eniging zeer divers, inclusief gemeenten, advies-
bureaus, kennisinstellingen en BVO’s. Gemeenten 
en leveranciers vinden allemaal dat BSNC een 
centrale rol speelt als het gaat om kennisdeling, 
uitvoering van onderzoeken en netwerken. 

BSNC-voorzitter Frank van der Peet: ‘Dat is precies 
de koers die BSNC de laatste jaren bewust heeft 
ingezet. We zijn een kleine organisatie met wei-
nig middelen, die werkt voor veel verschillende 
partijen. Toch moeten we zorgen dat niemand om 
ons heen kan. Dat kan alleen door van onze eigen 
kracht uit te gaan en te kijken wat alle partijen 
bindt.’

Kennis, informatie en netwerk
Bart Wijers, hoofd Turf Systems Development R&D 
bij TenCate Grass, wijst ook op de voordelen van 
een brede organisatie: ‘Hoe meer discussie, hoe 
meer expertise en dus meer geld voor onder- 
zoek er nodig is. BSNC is een goede gemeenschap-
pelijke deler van de hele branche. Veel complexe 
zaken hebben niets met specifieke TenCate-
waarden te maken en kunnen beter als groep 
opgepakt  
worden.’ 

Sportveldbeheerder Jur van Veen, die dit jaar 
afzwaait, trad toe tot verschillende commissies 
binnen BSNC vanaf het Rotterdamse lidmaat-
schap in 2006. ‘Vroeger bestond voor gemeen-
ten de Landelijke Contactraad Overdekte 
Sportaccommodaties; die hield jaarlijks een prak-

We wilden daar als  

aannemers meer inspraak in 

hebben, maar voelden ons 

niet gehoord
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tijkdag voor gemeenten. Maar deze organisatie 
zakte in elkaar. Ik vond BSNC een goede vervanger 
voor onze gemeentebelangen op het gebied 
van kennisdeling en zag voordelen in het BSNC-
netwerk. De belangen van de hele sportbranche 
worden breed gedragen door BSNC.’
Sportveldbeheerder Wim Bekkers van de gemeen-
te Schijndel (onlangs opgegaan in de fusiege-
meente Meierijstad) is het daarmee eens. ‘In de  
discussies over SBR-infill en de Green Deal zorgt 
BSNC voor samenhang. Vooral rond rubbergranu-
laat is dat nodig; wij moeten dezelfde kant op  
kijken als branche en niet in paniek raken. BSNC 
heeft zijn meerwaarde bewezen: vakmensen én 
de overheid weten ons nu te vinden. Het is een 
orgaan dat serieus wordt genomen als gespreks-
partner en waarmee afspraken gemaakt worden.’
Graszaadleverancier Jan van den Boom van 
Barenbrug is net twaalf en een half jaar lid. ‘Bij 
BSNC spreken wij onze eindafnemers, maar ook 
halen wij er kennis voor onze nieuwe medewerkers 
bij de Doorlopende Leerlijn, en profiteren wij van 
de juiste richtlijnen voor onderhoud. BSNC werkt 
ook goed samen met Plantum als het gaat om 
onderzoek naar de voordelen van natuurgras.’
Steven Wiersema van DSV Zaden zit in de 
Commissie Gras bij BSNC. ‘BSNC vult het gat op als 
het gaat om de kennis die bij veel gemeenten 
wegloopt. Ik zit ook in Next Generation, een BSNC-
netwerkgroep voor jongeren tot 35 jaar.  
De jongere generatie wisselt relatief makkelijk ken-
nis uit. Dit netwerk heeft voor ons een grote waar-
de.’ Henrie Bekkers, Fieldmanager of the Year 2016 
en sportveldbeheerder van ‘s-Hertogenbosch, zit in 
de Commissie Gras. ‘BSNC kent als kenniscentrum 
zijn gelijke niet in Nederland. De Vereniging Sport 
en Gemeenten heeft veel meer een beleidsmatige 

insteek. Bij BSNC kunnen we als gemeente veel 
beter terecht voor uitvoeringstechnische zaken.’
Ties Joosten, directeur van Kiwa Isa Sport en BSNC-
bestuurslid, trekt het unieke van BSNC nog breder 
dan Nederland: ‘Het klopt dat er in Nederland geen 
enkele branchevereniging is waar opdrachtgevers, 
aannemers, testinstituten, adviesbureaus en leve-
ranciers bij elkaar komen. Maar zelfs internationaal 
is een dergelijke samenwerking zeldzaam.’

Voor iedereen en niemand
De brede focus van BSNC heeft ertoe geleid dat de 
belangenorganisatie er voor iedereen is en tege-
lijkertijd voor niemand, zo klinkt het vooral onder 
enkele aannemers. Robin Castelijn, hoofd tender-
afdeling bij Krinkels bv.: ‘Het is een goed platform 
om brancheoverstijgende vraagstukken neer te 
leggen. Maar BSNC komt niet meer op voor de 
belangen van de sportveldbouwers als groep.’
Arjan Knottnerus deelt die mening en legt uit:  
‘Als aannemersclub willen we een vuist kunnen 
maken, gesprekspartner zijn en juridisch advies 
kunnen geven aan leden. Door de brede achterban 
en het voortdurend polderen mist BSNC specifieke 
slagkracht.’
Jacco Meijerhof van Hofmeijer bv schetst een voor-
beeld van hoe hij belangenbehartiging voor zich 
ziet: ‘Cumela, waarvan wij ook lid zijn, is écht een 
branchevereniging: een gelijkgestemde  
kennisclub van ondernemers. Hun service is duide-
lijk gericht op die ondernemers. Als je problemen 
hebt met aanbestedingen, word je daar direct 
geholpen vanuit jouw belang.’ Meijerhof trekt een 
opmerkelijke vergelijking: ‘De branchevereniging is 
zoals de buurtvereniging. In tegenstelling tot een 
sportclub, waar iedereen fanatiek aanhanger is, 
ongeacht winst of verlies, is een buurtvereniging 

een groep buren met wie je op goede voet staat. 
Bij de buurtbarbecue of een ander feestje wil je 
niet overge-slagen worden als de uitnodigingen 
de deur uit gaan, want je wilt erbij horen. Maar de 
serieuze zaken die mensen écht bezighouden,  
worden bij de buurtvereniging niet besproken.’
 
Volgens Meijerhof is de samenhang in de BSNC 
dan ook maar schijn. ‘In de praktijk werkt het altijd 
zo dat er veel voorstemmers zijn in de zaal, maar 
als die vervolgens in de auto terug naar huis rijden, 
denken ze: dat ga ik mooi niet doen. Het gros van 
de mensen staat niet op om te zeggen wat ze er 
écht van vinden.’

Platform Aannemers 
Buitensportaccommodaties
Ontevreden aannemers wilden kunnen overleggen 
over garanties, kwaliteitslabels, contracten, norme-
ringen en kwaliteitsomschrijvingen zónder dat de 
opdrachtgever of het adviesbureau over de schou-
der meekijkt. Dit leidde er eind 2014 toe dat de 
aannemers een eigen platform oprichtten onder 
begeleiding van BSNC: Paba (Platform Aannemers 
Buitensportaccommodaties).
Lijkt dit op de oprichting van BSNC in 2002? Cees 
Haaksman klinkt verbaasd: ‘BSNC is nooit een aan-

ACTUEEL10  min. leestijd
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Cees Haaksman, Agterberg Arjan Knottnerus, Fieldturf Benelux Bart Wijers, TenCate Grass
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Neem voor meer informatie contact op met KYBYS: 
vestiging Meppel: 0522-247477, vestiging Boxtel/Heemstede: 0411-678055

Vanzelfsprekend sporten we liever op echt gras!!
In 2016 is het O2-Natuurgras concept ontwikkeld om onze grasvelden op een 

nog hoger kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

Het O2-concept zorgt voor een natuurgrassportveld wat 300 uur kan worden bespeeld. 
Daarnaast wordt de grasbezetting, vlakheid en waterafvoer gegarandeerd voor maar 

liefst 10 jaar! Buiten de garanties van het sportveld wordt het ook 10 jaar lang op de meest 
duurzame manier onderhouden. 

www.o2concept.nl

Roep vanuit opdrachtgevers om 
de kwaliteit objectief 

te kunnen beoordelen op 
basis van prestaties, met 

één eindverantwoordelijke.

Gegarandeerde 
bespeelbaarheid en 

overeengekomen uitstraling op 
basis van vastgestelde bespe-

lingsuren.

Samenwerking tussen 
leverancier, adviseur en
cultuurtechnisch bedrijf. 

Zij nemen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid 

waardoor opdrachtgever 
de gewenste objectieve 

garantie krijgt.
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nemersbelangenvereniging geweest. Ze is voort-
gekomen uit een cultuurtechnische commissie, 
maar we hebben ons als BSNC-bestuur vanaf het 
begin op de gehele sportbranche gericht, of het 
nu onderzoek betrof naar beter natuurgras of naar 
kunstgras. De oprichting van Paba is dus totaal niet 
te vergelijken met het begin van BSNC.’
Paba onder BSNC-paraplu
BSNC heeft de oprichting van Paba gefaciliteerd. 
Inmiddels zijn er ook overlegorganen voor de 
andere bloedgroepen opgericht. ‘We juichen  
initiatieven zoals Paba toe; daarom hebben we ook 
de andere platforms gecreëerd’, aldus voorzitter 
Van der Peet. ‘In onze nieuwe koers leggen we er 
de nadruk op dat mensen zelf met ideeën komen 
en activiteit ontplooien. We willen een bottom-up-
organisatie zijn in plaats van top-down.’

Je zou kunnen zeggen dat BSNC genoodzaakt was 

om mee te werken aan de oprichting van subclubs, 
om te voorkomen dat partijen weglopen. In dat 
opzicht is de opzet geslaagd: de boel is bij elkaar 
gebleven. Toch had het niet veel gescheeld of de 
toekomst van de branchevereniging had er anders 
uitgezien.

Gosewin Bos, directeur Sport van Antea Group: 
‘BSNC was anders wellicht uit elkaar gevallen.’ Een 
aannemer die niet bij naam genoemd wil worden, 
heeft daarvoor met enige humor een metafoor: 
‘Failliet klinkt te negatief, maar BSNC was minstens 
toe aan een flinke renovatie.’ Meijerhof is er vanuit 
de natuurgrashoek ook duidelijk over: ‘Paba was 
voor ons noodzakelijk om lid te blijven.’
Bos ziet niet alleen voordelen in de platforms als 
het gaat om de eigen belangen als aannemer. ‘In 
de oude situatie wisten de bloedgroepen niet wat 
ze écht van elkaar vinden. Als iedereen bij elkaar 

was, hield men zijn mond maar. In de platforms 
kan elke groep zijn eigen mening formuleren en 
als groep naar buiten treden. Dat kan voor verhel-
dering zorgen.’

Meijerhof is het daarmee eens. Toch schat hij in dat 
sommige problemen nooit op te lossen zijn. ‘Neem 
de eeuwige discussie rond de laagste prijs. De bal 
ligt nu bij andere partijen, zoals de VNG, om daar 
wezenlijk verandering in te brengen.’

Geen afsplitsing van de platforms
De platforms hebben autonomie, maar afsplitsing 
van BSNC is niet aan de orde geweest, volgens Bos. 
‘BSNC is een prima plek om zaken met elkaar te 
bespreken. We maken allemaal deel uit van dezelf-
de sportveldenbranche.’ Schuijs van Traas en Ovaa 
voegt toe: ‘Paba heeft daarnaast doelstellingen die 
geld kosten. Daarom is het goed dat het platform 

Ties Joosten, Kiwa Isa Sport

Joost Schuijs, Traas en Ovaa

Martin Brummel, AFC Ajax

Gosewin Bos, Antea Group

Jur van der Veen, gemeente Rotterdam

Frank van der Peet, BSNC
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onder BSNC opereert. Ook kan Paba gebruikmaken 
van BSNC-faciliteiten en ondersteuning door het 
secretariaat. Bovendien geldt nog steeds dat ook 
deze aannemersclub elke schijn moet vermijden 
dat ze prijsafspraken met elkaar zitten te maken.’
De oprichting van Paba is al een behoorlijk eind 
op weg. Er zijn al verschillende bijeenkomsten 
geweest. ‘Maar Paba staat nog in de kinderschoe-
nen. We moeten nog zichtbaarder worden’, vindt 
Bos. ‘Dat is een kwestie van tijd.’ Volgens Schuijs is 
daarbij een van de te nemen hobbels het bereiken 
van meer eenduidigheid in de aannemersgroep: 
‘Binnen Paba is er een scheiding tussen natuur- en 
kunstgras. De kunstgrasaannemers voelen zich 
daarnaast deels leverancier. We moeten als één 
geheel naar buiten gaan treden.’

Andere platforms
Hoe ver staat het met de oprichting van de plat-
forms? Leveranciers tonen minder interesse om 
in een platform bij elkaar te komen. Jan van den 

Boom: ‘De nieuwigheden van leveranciers zijn vaak 
gebaseerd op eigen ontwikkelingen en innovatie. 
Daarom laten leveranciers liever niemand bij zich 
in de keuken kijken.’ 
Hetzelfde geldt voor adviesbureaus. Sander 
Akkerman, directeur van Kybys Meppel: ‘In eerste 
instantie waren we als adviesbureau geen voor-
stander van de oprichting van een platform voor 
adviesbureaus. Wij hoeven geen zaken te bespre-
ken met andere adviesbureaus naast de onder-
werpen die al binnen BSNC ter tafel komen. In 
essentie vinden wij het jammer en niet nodig dat 
er besturen binnen een bestuur worden gevormd. 
Wij zoeken liever de dialoog dan groepsvorming. 
We zien echter wel dat de markt in beweging is en 
in rap tempo verandert. Hier anticiperen we op en 
wellicht valt het oprichten van een platform voor 
adviesbureaus te heroverwegen. Daarom nemen 
we deel aan een platformoverleg dat binnenkort 
plaatsvindt om hierover door te praten.’ 
De gemeenten zijn al wel verschillende keren 
bijeengekomen. Volgens Bekkers van ’s-Hertogen-
bosch borduurt men daarbij min of meer voort op 
het eerdere initiatief van de zogeheten Big7, een 
coalitie van zeven grote gemeenten in Nederland. 
Deze coalitie boekte succes met het pleiten voor 
een uniform bestek voor kunstgras, maar had geen 
officiële status.

Martin Brummel van AFC Ajax is dolenthousiast 
over de platforms en ziet ook een platform voor 
BVO’s wel zitten. ‘Ik zou de oprichting daarvan 
zeker ondersteunen. BVO’s moeten zich onder 
meer als groep sterk maken voor het enthousias-
meren van jonge mensen om het fieldmanage-
mentvak op te pakken.’

Machtsbalans tussen de platforms 
Akkerman en Schuijs vragen zich af of er een even-
wicht blijft tussen de platforms. Ze doelen daarbij 
op het worstcasescenario dat Paba zich tot een 
dominante partij gaat ontwikkelen. Schuijs: ‘BSNC 
heeft de platforms mandaat gegeven om hun 
eigen standpunt in te nemen. Hoe gaat BSNC de 
boel bij elkaar houden wanneer de partijen recht 
tegenover elkaar komen te staan? Drijft de boel 
dan niet uit elkaar?’

‘In elk geval zal BSNC zich verre houden van spe-
cifieke platformbelangen’, verzekert voorzitter Van 
der Peet. ‘Wij faciliteren overleg, dragen bij aan de 
kosten, helpen mee met het opstellen van begro-
tingen, ondersteunen vanuit het secretariaat, en 
zorgen dat er geen overlap plaatsvindt, zoals op 
het gebied van onderzoek.’
Volgens BSNC-voorzitter Frank van der Peet wordt 
het de taak van BSNC om de partijen met elkaar in 
gesprek te brengen als er tegenstrijdige belangen 
opduiken tussen de platforms. ‘We zullen vooral de 
balans tussen de platforms gemeenten en aanne-
mers in de gaten houden, want zij hebben poten-
tieel de meest tegenstrijdige belangen. Ik zeg met 
nadruk potentieel, want in de praktijk merk ik daar 
weinig van. Beide partijen zijn gebaat bij kwalita-
tief goede accommodaties.’ 

Bekkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt 
het onzin om BSNC de taak van scheidsrechter 
of mediator te geven. Hij wil met het platform 
gemeenten geen Calimero-houding aannemen. 
‘Gemeenten moeten met hun platform zorgen dat 
zij net zo sterk staan als Paba. Dat kan niemand 
anders voor hen doen, alleen zijzelf. We moeten 
ook samen de balans in het oog houden. 

Jacco Meijerhof, Hofmeijer Wim Bekkers, gemeente Schijndel Jan van den Boom, Barenbrug

De brede focus van BSNC 

heeft ertoe geleid dat de 

belangenorganisatie er voor 

iedereen was en tegelijker-

tijd voor niemand
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Opdrachtgevers en aannemers zijn afhankelijk van 
elkaar als het gaat om kennis en kwaliteit.  
We moeten de platforms gebruiken om over- 
zichtelijk met elkaar in dialoog te gaan.’ Ook 
Joosten van Kiwa Isa Sport is nergens bang voor. 
‘Discussie tussen de platforms is goed; het leidt 
alleen maar tot verbetering.’

Voorzitterschap BSNC
In november 2015 werd Frank van der Peet,  
kwartiermaker Centraal Evenementenbureau bij 
de gemeente Den Haag, gekozen als opvolger van 
Pleun Lok als BSNC-voorzitter. Eerder was Van der 
Peet voorzitter van de werkgroep kunstgras. 
Het feit dat Van der Peet jarenlang sportveld-
beheerder is geweest voor de gemeente, staat 
hem niet in de weg. ‘Het bestuur moet een goede 
afspiegeling zijn van het ledenbestand en een 
voorzitter moet zelf geen belangen hebben. 

Natuurlijk heb ik in mijn tijd als sportveldbeheer-
der weleens geroepen: Mag het een steekje minder 
zijn?, maar met het vak heb ik inmiddels niets meer 
te maken.’ Hij lacht hardop: ‘Bovendien heb ik er 
nooit veel vanaf geweten.’

Hoewel er redelijk wat tegenstemmers waren bij 
de verkiezing van Van der Peet tot voorzitter, is er 
niemand die hardop commentaar heeft. Jan Vrij 
is zelfs positief. ‘Van der Peet is kritisch geweest 
in het verleden, maar hij durft tenminste wat te 
zeggen. Die eigenschap is goed voor een voorzit-
ter. Hij kent zijn rol en respecteert de mening van 
anderen.’
 
Schuijs oppert dat er wellicht ooit een voorzitter 
moet aantreden die niet uit de sportvelden- 
branche komt, maar plaatst daar meteen een kant-
tekening bij. ‘Dat zal ongetwijfeld ook nadelen met 

zich meebrengen.’ Jan Vrij is van mening dat BSNC 
zich in zijn handen mag wrijven met Van der Peet 
als voorzitter: ‘Kandidaten staan nooit in rijen van 
tien om zich aan te melden voor een functie zoals 
deze.’

Toekomst BSNC
Over hoe het voortbestaan van BSNC eruitziet, 
is iedereen het eens. Bos van Antea Group ver-
woordt dit zo: ‘Een kennis- en netwerkorganisatie, 
het smeermiddel tussen de bloedgroepen en 
gesprekspartner aan tafel.’

Moet de B van branchevereniging dan verdwijnen 
uit de naam BSNC? ‘Misschien moeten we eens 
opnieuw naar de naam kijken’, zegt Van der Peet. 
‘Dat idee is intern al eens voorbijgekomen. We 
realiseren ons dat er de laatste jaren verwarring 
bestaat over de naam branchevereniging, door de 
associatie die men nog heeft met een belangen-
partij. Maar wij zullen ons eerst moeten focussen 
op een goede uitvoering van de nieuwe koers die 
we hebben ingezet. Als dat goed uit de verf komt, 
is naamsverandering wellicht helemaal niet meer 
aan de orde.’
Bos vindt naamsverandering nergens voor nodig: 
‘BSNC heet niet voor niets Branchevereniging 
Sport en Cultuurtechniek. Deze naam staat voor 
de gehele sportbranche. Anders had het wel 
“Branchevereniging voor aannemerij en cultuur-
techniek” geheten.’

Henk Kool, Antea Group

Henrie Bekkers, gemeente ‘s- Hertogenbosch

Robin Castelijn, Krinkels

Steven Wiersema, DSV Zaden

Jan Vrij, AH Vrij
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Na anderhalf jaar is het tijd 
om door te pakken met de 
Green Deal!

 Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden zegt dit jaar te komen met publicatie 
van best practices

Na de ondertekening van de Green Deal in  
oktober 2015 bleef het lang stil. Waar heeft de 
Green Deal-organisatie zich in 2016 mee bezig-
gehouden? Enkele deelnemers, met name de 
Golfalliantie, trekken duidelijk de kar, terwijl andere 
deelnemers duidelijk minder actief leken.  
De Golfalliantie heeft direct na ondertekening werk 
gemaakt van de Green Deal, maar de sportbonden 
die onder Green Deal-partij NOC*NSF vallen, zoals 
KNVB, KNLTB, de Atletiekunie en de korfbalbond 
KNKV, hebben de Green Deal klaarblijkelijk niet 

boven aan hun prioriteitenlijst staan. Zij richten 
zich in hun beleid eerder op verenigingsonder-
steuning en het organiseren van de competities en 
topsport. Geen enkele bondswebsite, behalve die 
van de NGF, rept over de Green Deal. 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
(BSNC) is de laatste jaren wel actief geweest op 
het gebied van onderzoek naar duurzaam beheer 
(onderzoek gewasbeschermingsmiddelen), maar 
dit was niet namens de Green Deal-organisatie.  
Die grote onderlinge inspanningsverschillen 
lijken de boel behoorlijk op te houden. Ook de 
bureaucratie in de Green Deal-organisatie werkt 
vertragend.

Organisatie-inrichting
Ben Moonen, directeur van Brancheorganisatie 
Sport en Cultuurtechniek, beaamt dat de Green 
Deal-organisatie vooral intern bezig is geweest. 
Moonen: ‘De Green Deal-organisatie bestaat nu 
uit een Kerngroep Uitvoering, een Kerngroep 
Monitoring en een Stuurgroep. Ook is er een werk-
groep Communicatie van de grond gekomen.  
Alle groepen bestaan uit vertegenwoordigers van 
alle Green Deal-partijen. Ik had zelf gewild dat we 

al met inhoudelijke output hadden kunnen komen, 
maar helaas heeft die structuuropbouw veel tijd 
gekost. Kennelijk hadden we die tijd nodig.’ 

Probleemanalyse
Naast een focus op de eigen organisatie, heeft  
de Green Deal-organisatie twee andere zaken 
opgepakt: er is een probleemanalyse gemaakt  
en als tweede een monitoringstool ontwikkeld.  
De probleemanalyse beschrijft de status quo 
van het chemiegebruik op de sportvelden.  
De golfsector was daar wederom rap mee en had 
dit vorig jaar al klaarliggen. In maart 2017 heeft 
de rest van de sportsector deze analyse afgerond. 
Laatstgenoemde analyse is volgens NGF-agronoom 
Niels Dokkuma overigens zeer summier van opzet.

Monitoringstool
Vanuit de wens om te kunnen volgen of de sport-
veldensector op schema ligt in de afbouw van 
 chemische middelen, heeft het ministerie van  
I & M het RIVM in 2016 een monitoringstool laten 
ontwikkelen. Deze is er nu in de vorm van een 
online vragenlijst. Tot nu toe is deze begin maart 
door de tennisbond, de Golfalliantie en de VSG ver-
stuurd naar de beheerders binnen hun achterban. 

Op de Dag van de Sportaccommodaties in  

Houten hebben de Green Deal-partijen het 

Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden  

gepresenteerd. Zij willen daarin samen  

optrekken om innovatie te stimuleren en goede 

praktijkvoorbeelden te ontwikkelen en te delen. 

Het doel van de Green Deal-organisatie is om  

dit jaar deze best practices te publiceren. 

Auteur: Santi Raats
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Het is de bedoeling dat de andere Green Deal-
partijen hun vragenlijsten snel de deur uit doen.

Richard Jacobs van NOC*NSF was tot en met 
maart van dit jaar aangesteld als coördinator van 
de Kerngroep Uitvoering. Zijn taak bestond onder 
andere uit het neerzetten van de organisatie-
structuur, het coördineren van de voortgang en 
het werken aan de urgentie voor de Green Deal-
doelstellingen bij de sportbonden. Hij spoort 
iedereen die de vragenlijst heeft gekregen aan om 
deze in te vullen en te retourneren. 

Sinds het begin van de Green Deal is duurzaam-
heidsadviseur Geert Cuperus erbij betrokken  
vanuit de golfsector; hij trekt momenteel als 
coördinator het Innovatienetwerk Green Deal 
Sportvelden. Cuperus: ‘Dit is het moment waarop 
fieldmanagers en greenkeepers echt wat kunnen 
doen. Door mee te werken aan de monitoring,  
ontstaat er een goed beeld van het huidige  
middelengebruik en kan het ministerie goed  
volgen of het middelengebruik wordt verlaagd.’ 

Innovatienetwerk verzamelt best practices 
Maar het lijkt erop dat fieldmanagers en green-
keepers op de korte termijn vooral wat hebben 
aan het zojuist geïntroduceerde Innovatienetwerk 
Green Deal Sportvelden. Het Innovatienetwerk 
Green Deal bestond al drie jaar in de golfsector.  
De nieuwigheid is dat de golfsector zich heeft 
opengesteld voor samenwerking met de andere 
takken van sport.

Jacobs: ‘We gaan met het netwerk bijeenkomsten 
houden en willen daar goede praktijkvoorbeelden 
op het gebied van duurzaam beheer verzamelen: 
best practices en best tools. Best practices zijn werk-
methodes of processen voor het terugdringen  
van chemische middelen. Een voorbeeld: een plan 
voor het managen van nutriënten. Best tools  
kunnen apparaten of middelen zijn, bijvoorbeeld 
een bepaald middel om nutriënten te doseren. 
Men kan alle goede praktijkvoorbeelden ook  
aandragen via de op te richten website of via  

coördinator Geert Cuperus. Geschikte output uit 
kennisdeling met de Natuur- en Milieufederatie 
(NMF) en Vewin (waterschappen) nemen we ook 
mee.’

Volgens Jacobs gaat een team van deskundigen 
zich buigen over de producten, methoden en 
technieken die geschikt zijn om te publiceren. 
Bovendien worden al deze praktijkvoorbeelden 
begeleid door een toetsing van deze deskundigen: 
‘Dit betreft een toelichting, waarin staat welke 
best practice of best tool zonder meer goed is, en 
bij welke nog kanttekeningen geplaatst moeten 
worden.’

Gelden boerenwijsheden ook als best practice?
Het aanmelden van een best practice of best tool 
kost 250 euro. Ben Moonen, voorzitter van de 
BSNC: ‘De deskundigen die in het expertpanel  
zitten om de inzendingen vervolgens te  
kwalificeren, doen dit naar verwachting vrijwillig.’ 
Het is de vraag hoe dit systeem gaat uitpakken. 
Enerzijds is een bedrag van 250 euro te overzien. 
Maar is een dergelijk systeem niet juist meer 
gericht op de commerciële partijen? Zij kunnen 
makkelijk geld neertellen om hun product of 
methode te laten ‘kwalificeren’, maar hoe zit het 
met de methodes die zich al eeuwenlang bewezen 
hebben? 
 
Een gemiddelde fieldmanager of greenkeeper zal 
niet opstaan om boerenwijsheden zoals beluchten, 
minder water of minder mest als goed praktijk-
voorbeeld aan te dragen. Laat staan dat hij er  
250 euro voor overheeft. 

Jacobs is er desondanks van overtuigd dat de 
goede praktijkvoorbeelden vanzelf zullen komen 
bovendrijven. ‘Vooral tijdens bijeenkomsten van 
het Innovatienetwerk zullen bezoekers aange-
spoord worden om hun kennis te delen door zich 
aan te melden.’

Best practice-publicatie op de toekomstige 
Green Deal-website
Volgens Moonen worden de verzamelde  
best practices en best tools aan het eind van 2017 
gepubliceerd. Jacobs denkt dat het ook wel moet 
lukken om de best practices en best tools voor 
beheerders zelfs eerder te publiceren. Wel staat 
vast dat de goede praktijkvoorbeelden en alle 
andere uitkomsten van het innovatienetwerk  
zullen verschijnen op een nog op te richten  
Green Deal-website. ‘Een werkgroep communicatie 
is bezig met het oprichten daarvan’, aldus Jacobs.
Gezien het bureaucratische proces rond de  
oprichting van de organisatie, dat ruim anderhalf 
jaar heeft geduurd, vraagt vakblad Fieldmanager 
zich ernstig af of de publicatie in de loop van dit 
jaar gaat lukken. Er is tot nu toe immers vooral veel 
over de oprichting van de Green Deal gepraat en 
weinig over de inhoud. Bovendien: gaat het om 
wetenschappelijk doordachte oplossingen?  
Een dergelijke verzameling tot stand brengen  
kost nu eenmaal een hoop werk en nog meer 
afstemming. Uit de reactie van Jacobs blijkt dat de 
best practices en best tools toch vooral informatieve 
verhalen zijn, ook al komt er een commissie van 
experts aan te pas. ‘Het zijn beschrijvingen van 
goede resultaten die in het verleden behaald zijn 
op een bepaalde plek en in een bepaalde context. 

ACHTERGROND7  min. leestijd

Geen enkele bondswebsite, 

behalve die van de NGF, rept 

over de Green Deal

Ben Moonen, directeur BSNC
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Deskundigen geven er een oordeel over. Het is aan 
anderen om te kijken of deze methode of tool ook 
in hun situatie werkt.’

Taak van de sportbonden
Jacobs hoopt dat de sportbonden hun taak goed 
oppikken: ‘Hoe eerder beheerders beschikken over 
hun best practices en best tools, des te sneller ze 
deze kunnen uitproberen in hun eigen omgeving. 
Het is daarvoor van belang dat alle sportbonden 
via de verenigingsbesturen hun achterban – dus 
de clubvrijwilligers en beheerders bij de gemeente 
of aannemer – stimuleren om naar deze bijeen-
komsten te komen om hun ervaringen te delen 
binnen het Innovatienetwerk Green Deal. Ook is 
het belangrijk dat de sportbonden de output van 
het Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden 
terugkoppelen naar hun gehele achterban, door 
de informatie te vertalen naar hun specifieke  
doelgroep.’

Zelf blijven nadenken
Ook heeft de golfsector al een heleboel gedaan 
op het gebied van duurzaamheid. De rest van de 
sportsector kan volgens Greenkeeper of the Year 
Vincent de Vries niet per definitie profiteren van 
deze kennisvoorsprong. ‘Vuistregels zijn sowieso 
onmogelijk. De meeste greenkeepers sturen aan 
op minder water, minder mest en het sterk houden 
van de gewenste grassen. Maatregelen zoals  
minder water geven hebben als resultaat dat de 
greens harder worden en dat is gewenst door de 
golfer. Maar ik denk niet dat een harde ondergrond 
bij elk ander type sportveld gewenst is; integen-
deel. Naast informatie delen, moeten we dus voor-
al kijken wat de eigen grassen nodig hebben.’ 

Fieldmanager of the Year Gerard Verweijen staat 
ook achter kennisdeling én zelf blijven nadenken. 
‘Ik gebruik helemaal geen chemie meer, maar dat 
komt omdat ik met robotmaaiers werk. 

In oktober 2015 tekende de sportsector de Green Deal, die een tijdelijke uitzonderingspositie voor 
sportvelden betekende op het verbod per 1 november 2017 van chemisch middelengebruik in de 
openbare ruimte. Tot 2020 hebben sportveldbeheerders een uitzonderingspositie gekregen om naar 
chemievrij beheer toe te werken. Per 2020 eindigt de Green Deal-periode, en daarmee de tijdelijke  
uitzondering op het verbod. 

De Green Deal-ondertekenaars zijn de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, 
NOC*NSF (en daarmee alle sportbonden), de Nederlandse Golffederatie (NGF), de Nederlandse 
Greenkeepers Associatie (NGA), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), branche- 
verenigingen Cumela Nederland, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de 
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 

Geert Cuperus, coördinator Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden Richard Jacobs, coördinator kernteam Uitvoering

‘Hoe eerder die publicatie 

best practices verschijnt,  

hoe beter’

‘Er blijven situaties waarin 

we wel de hoogst haalbare 

kwaliteit willen halen’
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Die zet ik vlak na het inzaaien al op het veld, wat 
de grasgroei stimuleert. De mat wordt snel dicht 
en dik, waardoor onkruid geen kans krijgt. Onze 
velden hebben dus ook geen last van zware ban-
dendruk. Hoe andere sportveldbeheerders chemie-
gebruik terugdringen, hangt af van hun specifieke 
situatie. Ik ben wel erg benieuwd naar hoe anderen 
het aanpakken en kan niet wachten tot de publica-
tie met best practices verschijnt.’

Cuperus: ‘Klopt, elke sport moet voor zichzelf  
bekijken welke toepassingen het beste aanslaan. 

Maar daarnaast verzamelen we onderliggende  
best practices die voor iedereen bruikbaar zijn.  
Dit zullen technische goede voorbeelden zijn, 
maar ook best practices voor de organisatie van het 
beheer, zoals doelen stellen ten aanzien van de 
graskwaliteit en duurzaamheid.’

Eerst zien, dan geloven
Nu de plannen voor invulling van de Green Deal 
zijn gepresenteerd, is het vooral afwachten of ze 
ook werkelijk tot de eerste resultaten leiden, 
 

dit jaar. Intussen blijft de politieke druk onver-
minderd hoog, ook na de vorming van het nieuwe 
kabinet. Dit liet Lukas Florijn, beleidsambtenaar 
bij het ministerie van I & M, weten in zijn praatje 
bij de presentatie van het Innovatienetwerk 
Green Deal Sportvelden op de Dag van de 
Sportaccommodaties. Moonen: ‘Florijn was er 
duidelijk over dat dit topic in een volgend kabinet 
eerder méér dan minder aandacht zal krijgen.’
Cuperus reageert: ‘We moeten gewoonweg  
kunnen aantonen dat we fors minder gebruiken. 
Kunnen we dat niet, dan hebben we een moeilijke 
positie wanneer de Green Deal-periode afloopt.  
Ga ervan uit dat wij als sportsector niet eeuwig  
een uitzonderingspositie behouden! In 2020 loopt 
die tijdelijke uitzondering af.’

Verbod haalbaar?
Toch vindt Cuperus het lastig om in te schatten of 
een totaal verbod haalbaar is. ‘In sommige situaties 
is een beeld van minder hoge kwaliteit een oplos-
sing. Maar er blijven situaties voorkomen waarin 
we de hoogst haalbare kwaliteit wél willen halen. 
Te denken valt daarbij aan topsportwedstrijden of 

andere kampioenschappen. Daarom moeten we in 
de eerste plaats ons uiterste best doen bij de  
registratie en reductie van ons middelengebruik  
en pas daarna bezig gaan met de onderbouwing 
van gewenste uitzonderingen.’ 

Greenkeeper of the Year Vincent de Vries wil ook 
eerst het onderste uit de kan halen en niet bij voor-
baat al inzetten op uitzonderingen: ‘Als je denkt: 
het lukt toch niet, dan lukt het inderdaad niet.  
De instelling moet zijn: we gaan ervoor!’

Greenkeeper of the Year Vincent de Vries is enthousiast over het Innovatienetwerk Green Deal. 
‘Greenkeepers en fieldmanagers, meld u aan en ga erheen! De kennis komt niet aangevlogen; 
 je moet erop uit om die te vergaren. Ik overleg zelf met de andere dertien hoofdgreenkeepers binnen 
De Ridder, maar ook met de hoofdgreenkeepers van de golfbanen De Pan, Hilversumsche Golfclub, 
Rosendaelsche Golfclub, Lage Vuursche en Eindhovensche Golf. Ik denk dat er over duurzaam beheer 
nog te weinig kennisuitwisseling op eigen initiatief plaatsvindt onder sportveldbeheerders. Met het 
Innovatienetwerk is het eenvoudiger voor de sportsector om een flinke slag te slaan op dit gebied.’

Gerard Verweijen, Fieldmanager of the Year 2017 Vincent de Vries, Greenkeeper of the Year 2017
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diverse uitvoeringen. 

Werkbreedtes van 
1,90m tot 5,50m.

De maaimachines die 
lage kosten combineren 
met hoge capaciteit!



69www.fieldmanager.nl

Het hele jaar voetballen 
op natuurgras:
dat is vanaf nu mogelijk met het O2-natuurgrasconcept

Als beheerder van natuurgrassportvelden bent u het hele jaar bezig om het gras in een optimale conditie te houden. U zaait, maait en beregent. 

Desondanks komt het voor dat na alle inspanningen wedstrijden en trainingen worden afgelast. Omdat het veld te nat is, te modderig of kapot. En dat 

is jammer. Om dit te voorkomen, is het O2-natuurgrasconcept ontwikkeld. Met dit concept kan gegarandeerd minimaal 300 uur worden gespeeld op 

natuurgras van een hoog kwaliteitsniveau.

Auteur: Bart Bongers

Bij aanleg en onderhoud van een natuurgras- 
sportveld zijn meerdere partijen betrokken.  
Er is een opdrachtgever (gemeente of sport- 
vereniging), een adviesbureau, een cultuurtech-
nisch bedrijf en een leverancier. Bij problemen met 
een veld is niet altijd direct duidelijk wat de oor-
zaak hiervan is en bij wie de verantwoordelijkheid 
ligt. Bij het O2-natuurgrasconcept wordt door alle 
partijen samengewerkt en zijn er één eindverant-
woordelijke en één aanspreekpunt voor de aanleg 
en het onderhoud. 

Door de kennis van de partijen te bundelen, wordt 
voor een juiste afstemming en samenwerking 
gezorgd. De partijen beslissen gezamenlijk wat 
de juiste aanleg en het juiste onderhoud voor 
elk natuurgrasveld is. Het O2-concept zorgt voor 
een natuurgrassportveld dat minimaal 300 uur 
kan worden bespeeld. Ook worden de grasbezet-
ting, vlakheid en waterafvoer gegarandeerd voor 
maar liefst tien jaar! Naast deze garantie wordt het 
sportveld ook tien jaar lang op de meest duurzame 
manier onderhouden. Voor de aanleg- en onder-
houdskosten geldt een vast bedrag, zodat onaan-
gename verrassingen tot het verleden behoren.

Wat is O2-natuurgras?
Door bij de aanleg van een natuurgrasveld de 
krachten en de kennis van alle partijen te bunde-
len, wordt het beste resultaat bereikt. Want wat 
wil een opdrachtgever nu echt? Een veld dat exact 
volgens de normen is gebouwd, of een veld waar-

van de prestaties zijn gegarandeerd? Een veld kan 
volgens de normen worden aangelegd, maar het 
blijft een natuurproduct. Alle elementen kunnen 
weliswaar aansluiten bij de norm, maar ze moeten 
ook onderling matchen. Bij de ontwikkeling van 
het O2-natuurgras zijn duurzaamheid en een 
gegarandeerde bespeelbaarheid bij nagenoeg alle 
weertypen de doelstelling. 
Door het gebruik van specifiek geselecteerde 
lava en het optimaliseren van de groeiplaats zal 
zowel de cultuurtechnische als de sporttechnische 
kwaliteit van het sportveld sterk verbeteren. De 
grasplant kan zich beter ontwikkelen als de groei-
plaats optimaal is en wordt weerbaarder tegen 
ziekten. Hierdoor zal er een dichtere zode ontstaan 
met minder open plekken, waardoor straatgras 
en onkruiden minder kans krijgen. Met het oog 
op de Green Deal Sportvelden wordt hiermee de 
toepassing van chemische middelen aanzienlijk 
gereduceerd.

Doordat dit vijf keer per jaar 

gebeurt, kan tussentijds  

bijgestuurd worden
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Kwaliteitsmetingen
Om de kwaliteit van een sportveld te borgen bij 
aanleg en in de toekomst, wordt het gras onder 
supervisie van alle betrokken deskundigen aan-
gebracht. Gedurende de onderhoudsperiode 
wordt vijf keer per jaar een kwaliteitsmeting 
uit-gevoerd, verspreid over de vier jaargetijden. 
Doordat dit vijf keer per jaar gebeurt, kan tussen-
tijds bijgestuurd worden. Tevens wordt twee keer 
per jaar gezamenlijk met de opdrachtgever een 
inspectie uitgevoerd. Hierdoor kan direct voor de 
winter worden bijgestuurd op het onderhoud en 
wordt de wijze van groot onderhoud bepaald.  
Van alle kwaliteitsmetingen en inspecties worden 
de resultaten en afspraken vastgelegd in overzich-
telijke rapportages. In deze rapportages worden de 
cultuurtechnische én de sporttechnische aspecten 
van het sportveld beoordeeld. 

Deskundigen
Het unieke van dit concept is de samenwerking 
tussen de adviseur, de leverancier en het cultuur-
technisch bedrijf. Om het voor beheerders over-
zichtelijk te houden, is er één aanspreekpunt, 
namelijk de adviseur. Het O2-natuurgrasconcept 
is ontwikkeld door Dcm, Kybys, Bras Fijnaart, 
Hofmeijer, Wencop Hoveniers, G. v.d. Holst & Zn., 
Bouma Sport en Groen, De Ridder en Rooden.  
Het resultaat is een gegarandeerde bespeelbaar-
heid van het natuurgrassportveld en daarmee  
volledige ontzorging van de opdrachtgever.

ACHTERGROND3 min. leestijd

WAArOM O2-NATUUrGrAS?
O2-natuurgrasvelden onderscheiden zich door:
- grote speelzekerheid door optimale ontwatering
- goede grasbezetting door optimale luchthuishouding
- goede vlakheid door optimale stabiliteit
- minder beluchten en bezanden
- positieve bijdrage aan het milieu; lage CO2-footprint
- tien jaar garantie op het O2-concept en op de speelzekerheid
- garanties door toonaangevende bedrijven in de markt
- één aanspreekpunt voor aanleg en onderhoud

Door bij de aanleg van een natuurgrasveld  

de krachten en de kennis van alle partijen  

te bundelen, wordt het beste resultaat bereikt

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6605

Bart Bongers
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ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6605

VGR Groep levert de verschillende machines van 
SISIS in Nederland en België, waarbij Ruud de 
Deugd als vertegenwoordiger verantwoordelijk is 
voor de verkoop. Naast de Quadraplay heeft SISIS 
ook machines als de Singleplay, Twinplay en Triplay 
in zijn assortiment. De Deugd legt de werkwijze 
van de SISIS Quadraplay uit: ‘De Quadraplay doet 
het slitten, de kriebelingen, het rollen en het bor-
stelen allemaal in één werkgang. De slitter snijdt 
de graszoden, wat voor betere beworteling zorgt. 
De kriebeleg trekt het dode materiaal los, zodat 
er zuurstof bij komt, wat op zijn beurt de afbraak 
weer bevordert. De roller drukt het geheel aan en 
de achterste borstel maakt de grasmat rul, verwij-

dert eventuele mossen- en algengroei en zorgt 
voor een mooie afwerking.’ Kortom: een toplaagbe-
luchter die de grasmat zijn wekelijkse onderhouds-
beurt geeft.

Onmisbare combinatie
De SISIS Quadraplay biedt de snelst mogelijke 
manier om onderhoud en verzorging van gras 
en verharde poreuze oppervlakken uit te voeren, 
waarbij in één werkgang een vlak en stevig, maar 
niet te hard speelveld wordt verkregen. Vier ver-
schillende werkzaamheden kunnen tegelijkertijd 
worden uitgevoerd met dit eenvoudige maar veel-
zijdige werktuig. De Quadraplay is een universeel 
frame, dat in elke conventionele driepuntshef past. 
‘Het frame heeft tevens een platform waarop aller-
lei kleine werktuigen, gereedschappen en bijvoor-
beeld zaaigoed kunnen worden meegenomen. Er 
is een uitgebreid assortiment werktuigen lever-
baar, die onderling allemaal onafhankelijk omhoog 
kunnen worden gedraaid indien ze niet gebruikt 
worden’, aldus De Deugd.

De Deugd vervolgt: ‘De elementen zijn onderling 
in hoogte instelbaar, waardoor je bewerkingen 
agressiever kunt zetten of helemaal kunt uit-
schakelen. Er zijn maar liefst twaalf elementen te 
implementeren in de Quadraplay. Kortom: voor 
elke ondergrond een werkgang. De Quadraplay is 
een onmisbare combinatie die bij elke grounds-
man in zijn machinepark hoort.’ De machine 

bestaat uit een universeel frame van 120, 183 of 
244 centimeter. De optimale rijsnelheid is afhanke-
lijk van de ondergrond, maar geadviseerd wordt te 
beginnen met een snelheid van 5 tot 6,5 kilometer 
per uur. 

SISIS staat bekend om zijn doeltreffende 

machines. Het bedrijf maakt machines voor 

cricket, hockey, voetbal, honkbal en golf. 

Eigenlijk kan gesteld worden dat overal 

waar gesport wordt op (kunst)gras, SISIS 

kan worden ingezet. Meerdere werkgangen 

ineen, dat is waar de SISIS Quadraplay om 

de hoek komt kijken: een multifunctionele 

machine die meerdere combinaties moge-

lijk maakt. 

Auteur: Nino Stuivenberg

De snelst mogelijke 
manier van onderhoud
SISIS Quadraplay: voor elke ondergrond een werkgang

ADVERTORIAL

Ruud de Deugd

DE QUADrAPlAy IN HET KOrT: 
• Kan tot vier handelingen tegelijkertijd 
  uitvoeren 
• Voor gebruik op natuur- en kunstgras en 
  harde poreuze oppervlaktes 
• Agri-jacks maken zowel lichte als meer 
  agressieve bewerking mogelijk 
• Werkbreedte van 120 cm, 183 cm of 244 cm 
• Een draagplatform voor het vervoeren van 
  bijvoorbeeld handgereedschap of graszaad
• Kan op elke driepuntshef
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lees dan hieronder meer over het nieuwe 
cursusaanbod van HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen.

Cursus Smart & Clean beheer 
Bent u verantwoordelijk voor het beheer van 
sportvelden (natuurgras) en heeft u behoefte 
aan verdieping van uw kennis en het vergroten 
van uw inzicht op het gebied van precisie 
technieken en robotisering? Dan is de cursus 
Smart & Clean beheer wat voor u!

Bij het beheer van de grasmat wordt steeds  
indringender de vraag gesteld waar, wanneer en 
hoeveel er beregend, bemest en bewerkt moet 
worden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden 
wordt steeds meer gebruik gemaakt van  
precisietechnieken en robotisering. Na de twee-
daagse cursus Smart & Clean beheer bent u weer 
op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen en 
kunt u deze toepassen in de praktijk. Iedere cursus-
dag heeft een eigen hoofdthema. De eerste dag is 
gericht op groei en ontwikkeling van een gezonde 

grasmat en de tweede cursusdag gaat in op het 
sturen en interpreteren van data door middel van 
precisietechnieken en robotisering. De cursus is 
onderdeel van de opleiding Hoofd Greenkeeper. 

Cursus Optimale vitaliteit en  
Kwaliteit van de grasmat
De basis van een vitale grasmat is een duur-
zaam beheerde uitgebalanceerde bodem.  
Wilt u meer inzicht krijgen hoe u de grasmat 
vitaal en bespeelbaar houdt? Dan is de cursus 
Optimale Vitaliteit en Kwaliteit voor u geschikt!

De cursus start in maart 2017 bestaat uit 4 dagen 
en gaat in op de volgende onderwerpen: gras- 
fysiologie, microklimaat, bodemfysiologie,  
bodemchemie en biologie van de bodem.  
Met de opgedane kennis over de grasmat en de 
groeiplaats bent u in staat problemen in het sport-
veld te signaleren, heeft u kennis om de oorzaak 
vast te stellen en bent u in staat om uw beheer 
hierop af te stemmen. De cursus is onderdeel van 
de opleiding Expert Natuurgras. 

Klaar voor het toekomst- 
bestendig beheer van 
sportvelden?
Kennis over het beheer van sportvelden is volop in ontwikkeling. Denk hierbij aan bezuinigingen die ons dwingen efficiënter te werken, 

de invoering van de greendeal en daarmee het streven naar chemievrij beheer én de ontwikkelingen rondom GPS (sensoring) en precisiebeheer. 

ADVERTORIAL

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze cursussen  
op www.haskennistransfer.nl (zie bij het 
opleidingsaanbod ‘GROEN’).
Of neem contact op met Lamiaa Fareh, 
Projectmanager Bedrijfsopleidingen via 
T: (088) 890 3774 
E: L.Fareh@has.nl 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6448
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Het wordt druk op de 
Nederlandse kunstgrasmarkt
De Chinese kunstgrasgigant CC Grass staat klaar om een deel van de Nederlandse 
markt te veroveren

Nederland is sterk in kunstgras. Veel van 

de grote aanbieders komen uit Nederland 

of hebben Nederlandse roots. 

Daarbij wordt snel vergeten dat ook China 

verschillende grote aanbieders kent. CC 

Grass uit Nanjing is zelfs al verschillende 

jaren actief op Euopese markt en heeft met 

Antea Group, CSC Sport en De Sallandse 

verschillende projecten gerealiseerd. 

Inmiddels is het bedrijf klaar om een 

groter deel van de koek bemachtigen.

Auteur: Hein van Iersel 

Het is koud, zelfs bitter koud in Landgraaf. Ik heb 
met deputy general manager Johanna Lee en haar 
marketing-collega Nimo Chen een afspraak in het 
uiterste zuiden van Nederland op een zes jaar oud 
kunstgrasveld van UOW 02, de lokale club van dit 
Limburgse dorp, net op de grens met Duitsland. 
Een bordje op het hekwerk verraadt wie destijds 
verantwoordelijk was voor de aanleg van het veld: 
Oranjewoud, de oude naam van Antea Group 
Sport. Dat gekozen is voor dit veld in Landgraaf, 
is volgens Nimo Chen voor een groot deel toeval. 
Bij de aanbesteding in 2011 is niet alleen een veld 
gerealiseerd voor UOW 02, maar ook één voor KVC 
Oranje in Kerkrade en één op Sportpark Carisborg, 
dat wordt bespeeld door RK VV Haanrade.  

Toeval of niet: het veld van UOW 02, dat is aange-
legd als Fifa One Star-veld, ligt er goed bij. Op de 
keper beschouwd zelfs heel goed.  De staat van het 
onderhoud is misschien niet helemaal je dat, door-
dat er te weinig infill is ingestrooid, maar het veld 
lijkt weinig geleden te hebben onder dit achter-
stallige onderhoud en de jaren bespeling. Als ikzelf 
zou moeten gokken, is op dit veld relatief weinig 
gespeeld. Dat blijkt volgens voorzitter Andrew 
Simons van UOW 02 niet te kloppen. De club zelf 
gebruikt de velden 1100 uur per jaar en dat is 
nog exclusief het gebruik door de Landgraafse 
jeugd. Overigens is voorzitter Simons het meteen 
eens met mijn opmerking dat de staat van het 
onderhoud matig is. Er is al een afspraak gemaakt 

met een onderhoudsteam van J & E, om het veld 
eens duchtig onder handen te nemen en extra 
SBR-infill in te strooien. Simons is enthousiast over 
zijn kunstgrasveld en zegt, terwijl hij wijst op een 
clubje jongens die een balletje aan het trappen 
zijn rondom een van de doelen: ‘Dit veld is zeven 
dagen per week open en wordt daardoor intensief 
gebruikt. De jeugd speelt liever op dit kunstgras-
veld dan op een van de twee natuurgrasvelden. 
Het was een uitkomst voor ons toen wij in 2011 dit 
veld kregen. Daarvoor hadden wij vaak met afge-
lastingen te maken. Door dit veld hebben we daar 
geen last meer van, hebben de natuurgrasvelden 
meer tijd om te herstellen en kunnen we onbe-
perkt trainen.’
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Simons is enthousiast over zijn velden, maar is 
tegelijk ook kritisch. Hij heeft het idee dat vooral 
de oudere spelers de laatste tijd meer last hebben 
van blessures. ‘Oudere spelers kunnen lastiger swit-
chen van het ene naar het andere veld. Ze vinden 
het lastig om vandaag op kunstgras te spelen en 
morgen op een natuurgrasveld.’ 

Partners
In totaal heeft CC Grass in de laatste tien jaar 
ongeveer vijf velden gerealiseerd met drie verschil-
lende aannemers. De bedoeling is om dit aantal 
stevig op te schroeven; het Chinese bedrijf lijkt 
zich daarbij te realiseren dat dit alleen kan met een 
sterke vertegenwoordiging op de Europese markt. 
CC Grass is op dit moment bezig met een eigen 
vestiging in het Duitse Frankfurt. Deze vestiging 
wordt nu nog bemand door Chinese medewerkers, 
maar uiteindelijk moeten hier Europese mede-
werkers de markt gaan ontwikkelen. Vanuit deze 
nieuwe vestiging in Duitsland zal ook Nederland 
worden bediend. Johanna Lee lijkt echter haarfijn 
te beseffen dat dit maar een deel van de oplossing 
is. Om succesvol in Nederland te zijn, is het nodig 
dat het bedrijf samenwerkt met een aantal lokale 
aannemers. Op dit moment wordt alleen samenge-
werkt met De Sallandse, maar het ideaalbeeld van 
manager Lee is een uitgebreider netwerk van aan-
nemers – partners, noemt Lee ze – die ieder hun 
eigen verzorgingsgebied hebben. Wie dat precies 
gaan worden weet Johanna Lee nog niet, maar ze 
voegt er wel aan toe dat gegadigden zich bij haar 
kunnen melden.

USP 
De belangrijkste vraag is natuurlijk: waarom zou-
den Nederlandse opdrachtgevers een Chinees veld 
moeten kopen? Johanna Lee realiseert zich dat 
Made in China voor kunstgras op dit moment niet 

automatisch een kwaliteitskeurmerk is. Volgens Lee 
gaat dat echter niet op voor de constructies van 
CC Grass, en de ervaringen van UOW 02-voorzitter 
Simons en de conditie van het veld in Landgraaf 
lijken haar daarin te bevestigen. CC Grass wil zich 
daarbij vooral focussen op duurzame kwaliteit, dus 
goede en kwalitatief hoogstaande velden die voor-
al lang meegaan. Een belangrijke plus wordt daar-
bij volgens de manager gevormd door de backing, 
die niet, zoals bij veel andere aanbieders, is voor-
zien van latex om de vezels vast te zetten, maar 
van polyurethaan. Polyurethaan zorgt voor een 
sterkere hechting van de kunstgrasvezels aan de 
backing. Heel revolutionair is dat niet. Veel andere 
fabrikanten gebruiken dit procedé al jaren. Blijft 
het feit dat dit procedé volgens de experts belang-
rijke duurzaamheidvoordelen heeft, zowel in het 
gebruik, doordat de mat langer mee zou gaan, 
als tijdens het fabricageproces. Een van de grote 
voordelen van een PU-backing is de afwezigheid 
van water in het productieproces. Daardoor is er 
minder energie nodig om de vulstof te drogen in 
de coatingstraat. De PU-backing is een belangrijke 
plus, volgens Johanna Lee, maar technisch gezien 
niet de enige. Volgens Lee zou de nieuwste gene-
ratie kunstgrasmatten zijn voorzien van betere en 
duurzamere vezels dan de zes oude matten.

Prijs
Een ander belangrijk pluspunt van de velden van 
CC Grass is de aantrekkelijke prijsstelling. Volgens 
insiders levert het bedrijf matten die al gauw een 
tot twee euro per vierkante meter goedkoper zijn. 
Dat is groot geld in een markt die al jaren rode 
cijfers draait en waar keihard gevochten wordt 
voor iedere aanbesteding die op de markt komt. 
Tegenover de aantrekkelijke prijs staat het nadeel 
van de productie in China. De Nederlandse markt 
wordt gekenmerkt door productie op maat. Veel 

opdrachtgevers willen – al dan niet ingefluisterd 
door hun adviesbureau – hun eigen specifieke mat. 
En hoewel er een trend is ingezet dat de opdracht-
gever meer voor bewezen standaardproducten 
kiest, is de markt naast competitief ook zeer kri-
tisch en wordt van leveranciers een hoge mate 
van flexibiliteit verwacht. Voor CC Grass zou dat 
geen probleem moet zijn. Johanna Lee: ‘Iedereen 
denkt dat China ver weg is. Dat is helemaal niet zo. 
Het duurt vier weken om een mat van China naar 
Nederland te verschepen.’ Daarnaast meldt Lee dat 
ook bij de nieuwe vestiging in Frankfurt voorraad 
zal worden aangehouden.
Over de SBR-discussie heeft Johanna Lee geen 
uitgesproken mening. Zij kent de discussie en 
begrijpt dat die speelt in de Nederlandse markt. 
Enerzijds is Lee van mening dat een mat die wordt 
ingevuld met SBR uit het oogpunt van sportfunc-
tionele eigenschappen de beste prestaties geeft 
tegen de beste prijs. Anderzijds biedt CC Grass ook 
constructies aan die ingevuld kunnen worden met 
andere vormen van infill. 
Al met al lijkt CC Grass daarmee niet de meest 
revolutionaire of toonaangevende aanbieder op de 
markt. De vraag is overigens of dat altijd gewenst 
is. Op het belangrijkste aspect waar een mat aan 
moet voldoen, lijkt CC Grass te scoren: duurzame 
kwaliteit, dus een mat die er zes jaar na oplevering 
nog gewoon goed uitziet. 

ACTUEEL4  min. leestijd

Andrew Simons Johanna Lee
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Uw veld voldoet niet meer aan de normen en dient 
te worden gerenoveerd. Maar hoe pakt u dit aan? 
En waar hebben gemeente en vereniging alle-
maal mee te maken bij een renovatie? Zo is onder 
andere het Besluit Bodemkwaliteit en de arbowet-
geving van toepassing. Maar ook de vraag of de 
bestaande onderbouw van het veld sporttechnisch 
en materiaaltechnisch geschikt is voor eventueel 
hergebruik moet worden beantwoord.  
Kortom: een goed begin is het halve werk. Want 
bij de projectstart wordt de basis gelegd voor het 
nieuwe veld. En dus is het zaak dat u vanaf het 
begin van het project met de juiste partijen aan 
tafel zit. Indien het u (op onderdelen) aan kennis 
ontbreekt, doet u er goed aan een extern  
adviseur bij het project te betrekken. Daarmee 
haalt u namelijk de benodigde kennis en expertise 
in huis omtrent de relevante wet- en regelgeving, 
de markt en de laatste (product)ontwikkelingen. 
Ook kan deze deskundige u gedurende het proces 
begeleiden en adviseren over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden.  

Bepalen projectkaders 
Bij de projectstart worden eerst de projectkaders 
vastgesteld. Dit betreft onder andere de omvang 
en reikwijdte van de renovatie, de planning  
inclusief deadlines en het financiële plaatje.  

Hierbij gaat het om vragen als: heeft de renovatie 
alleen betrekking op een kunstgrasveld of is er de 
wens om meteen nog wat andere zaken op het 
sportpark aan te pakken? Is er een vastgesteld 
budget? En welke kwaliteit is gewenst? 
Ook de inventarisatie van de huidige situatie vormt 
een belangrijk onderdeel van de projectstart.  
Dit betreft een visuele beoordeling van het veld, 
een onderzoek naar de kwaliteit van de onder-
bouw (zowel sporttechnisch als milieuhygiënisch) 
en de bereikbaarheid van het veld voor de aanvoer 
van het materieel. De kwaliteit en de samenstelling 
van overige vrijkomende materialen komen hierbij 
ook aan bod. U bent immers wettelijk verplicht om 
dit aan te tonen. 

Resultaat van de projectstart is dat alle benodigde 
gegevens bekend zijn om aan de slag te kunnen 
met de volgende fase: het programma van eisen. 

 Eisen en wensen
In het programma van eisen (PvE) wordt onder 
andere vastgelegd wat de wensen van de gemeen-
te en vereniging zijn, aan welke eigenschappen 
de kunstgrasmat moet voldoen en of er nog 
aanvullende zaken op het sportpark worden mee-
genomen. Een belangrijk onderdeel van het PvE is 
een voorlopig ontwerp dat de gewenste situatie 
visualiseert, om te toetsen of dit past binnen de 
beschikbare ruimte. Daarmee geeft het voorlopig 
ontwerp een duidelijk en overzichtelijk beeld van 
de nieuwe situatie. Om grip te houden op de kos-
ten, wordt voor de verschillende fasen een raming 
opgesteld. Hiermee zijn de uitgangspunten van 
het PvE financieel inzichtelijk gemaakt. Daarnaast 
is een belangrijk aandachtspunt dat het nieuwe 
kunstgrasveld op de sportvloerenlijst van NOC*NSF 
moet staan. Hierdoor is geborgd dat een juiste en 
bewezen constructie wordt aangebracht.  

Resultaat van het PvE is dat de eisen en wensen 
van zowel de gemeente als de vereniging bekend 
en verwerkt zijn. Het voorlopig ontwerp geeft een 
beeld van het resultaat. Ook is het benodigde  
budget voor het project inzichtelijk, zodat kan  
worden getoetst of de eisen en wensen passen 
binnen het budget. 

Als u pakweg een jaar of acht geleden een kunstgrassportveld heeft laten aanleggen bij uw voetbal-, hockey-, tennis- of korfbalvereniging, krijgt u er 

onvermijdelijk mee te maken: een keuringsresultaat waaruit blijkt dat het veld volgend seizoen niet meer voldoet aan de normen die gesteld worden 

aan het gebruik voor competitie. Om ervoor te zorgen dat het kunstgrasveld aan het begin van volgend seizoen wel geschikt is om competitie te spelen, 

is het nodig dat het veld wordt gerenoveerd. In dit artikel nemen wij u mee in de aanpak van zo’n renovatieproject.   

Auteur: Bart Bongers en Rick van den Helder (KYBYS)

Renovatie kunstgras
Waar krijgt u mee te maken als uw kunstgrasveld niet meer 

voldoet aan de normen?

Bij de projectstart wordt 

de basis gelegd voor het 

nieuwe veld
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Contractkeuze
Het vastgestelde PvE en het voorlopig ontwerp 
vormen de basis voor het contract. Afhankelijk van 
het project kan de keuze voor een contractvorm 
worden gemaakt, zoals een traditioneel RAW-
bestek, een geïntegreerd contract of bijvoorbeeld 
een bouwteam. Het opstellen van een contract is 
belangrijk om appels met appels te kunnen ver-
gelijken. Met een contract worden de uitvoerings-
kaders vastgesteld, zodat iedere inschrijver gelijke 
kansen krijgt. Bij de keuze voor een bepaalde  
contractvorm is het van belang dat u zich goed 
laat voorlichten over de diverse ins en outs en 
voor- en nadelen, zodat u een weloverwogen 
keuze kunt maken betreffende de contractvorm 
die het beste bij uw renovatieproject past. 
Resultaat is dat het PvE is vertaald naar een aan-
bestedingsgereed contract. 

Aanbesteding
Afhankelijk van de aard en omvang van het  
renovatieproject en het gemeentelijk inkoop-
beleid wordt vaak de keuze gemaakt voor een 
meervoudig onderhandse inschrijving dan wel 
een openbare inschrijving. Naast de keuze voor de 
procedure zijn ook de gunningcriteria van belang. 
Zo is het mogelijk dat kwaliteitsaspecten deel 

uitmaken van de beoordeling. In dat geval wordt 
gesproken over een aanbesteding op basis van de 
beste prijs-kwaliteitverhouding (EMVI). Op vooraf 
gedefinieerde onderdelen kan een hogere kwaliteit 
worden aangeboden, wat voor de opdrachtgever 
een meerwaarde biedt. In sommige situaties is het 
werk echter zo gestandaardiseerd dat geen aanvul-
lende kwaliteitsaspecten gewenst zijn. In dat geval 
wordt alleen op de laagste prijs geselecteerd. 
Resultaat is dat een opdrachtnemer op basis  
van een transparant aanbestedingstraject is  
geselecteerd voor de uitvoering van de renovatie-
werkzaamheden.  

Uitvoering van de renovatie
Om te komen tot een goed eindresultaat is een 
adequate uitvoeringsbegeleiding bij de uit- 
voering van de renovatiewerkzaamheden van 
groot belang. De uitvoeringsbegeleiding houdt  
in dat toezicht op het werk wordt gehouden,  
controles plaatsvinden en keuringen worden uit-
gevoerd. Dit stelt u namelijk in staat om te borgen 
dat wat in het contract staat ook daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. De intensiteit van de uit- 
voeringsbegeleiding is met name afhankelijk van 
de gekozen contractvorm. In het geval van een 
RAW-bestek zijn de uitvoeringsbegeleiding en de 

controle op de werkzaamheden intensiever dan bij 
een geïntegreerd contract op basis van de UAV-gc, 
waarbij de opdrachtnemer meer verantwoordelijk-
heid heeft voor het eindresultaat en de rol van de 
opdrachtgever terughoudender is.

Resultaat van de uitvoering is dat de vereniging 
weer over een nieuw en goedgekeurd kunstgras-
veld beschikt, dat weer jarenlang bespeeld kan 
worden.  

 

Bart Bongers (KYBYS)

Rick van den Helder (KYBYS)

Daarmee geeft het voorlopig 

ontwerp een duidelijk en 

overzichtelijk beeld van  

de nieuwe situatie
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Wij willen als sportbond 
de krachten in de branche 
bundelen
Atletiekunie vormt partnership met marktpartijen bij kwaliteitsbegeleiding van 
atletiekbanen

De Atletiekunie gaat de aanleg, renovatie en het onderhoud van atletiekbanen intensief begeleiden. De sportbond wil daarmee een flinke inhaalslag 

maken wat betreft de kwaliteit van de atletiekbanen. Daarnaast beoogt de bond een verdubbeling van het aantal indooratletiekbanen. 

Auteur: Santi Raats
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NOC*NSF heeft de sportbonden opgedragen om 
meer producten en diensten te gaan ontwikkelen. 
De atletiekbond wil zich ondernemender opstel-
len en tegelijkertijd de kwaliteit van bestaande en 
toekomstige atletiekbanen naar een hoger niveau 
tillen. Dit gaat de bond enerzijds doen door het 
geven van advies, anderzijds door de invoering 
van een classificatiesysteem op het gebied van 
sporttechnische eisen. De organisatie gaat hier-
voor samenwerken met een ingenieursbureau, een 
aanleg- en onderhoudspartij en een inrichtings-
specialist.

Atletiekbanen als specialisme
Atletiekbanen zijn geen rechttoe rechtaan sport-
veld, waarbij belijning en indeling vaststaat. 
Wanneer een discus- of kogelslingerbak wordt 
aangelegd, moet rekening worden gehouden met 
de plaats waar de discus of kogel belandt. Er zijn 
in atletiek acht verschillende onderdelen, die in 

een ontwerp niet met elkaar mogen botsen, maar 
ook niet met de omliggende omgeving. Dat maakt 
het ontwerpen en aanleggen van een atletiekbaan 
tot specialistisch werk. Ook op het gebied van 
veiligheid gelden strenge eisen. In de discus- en 
kogelslingernetten mogen geen gaten zitten en 
ze moeten goed vastzitten. De afzetbalken in de 
verspringbak mogen niet rot zijn en moeten goed 
vastliggen; hetzelfde geldt voor de opstaande ran-
den van de kogelstootbak. De steeplechasebakken 
kunnen te vol met water staan en de baan zelf kan 
glad zijn door algen. Bij speerwerpen kan de kunst-
stof ondergrond loslaten en bij het (polsstok)hoog-
springen moeten er goede en ook niet te kleine 
matten liggen. Het is dit jaar weer voorgekomen 
dat een sporter naast de mat viel, die te klein bleek 
te zijn. Ook werd een atletiekbaan opgeleverd 
waarbij een meterkast vlak naast de polsstokhoog-
mat stond.

Bob Thomassen, accountmanager bij de 
Atletiekunie, verklaart: ‘Een atletiekbaan is geen 
voetbalveld. De Atletiekunie houdt veiligheid 
scherp in het oog, maar op sporttechnische kwa-
liteit valt nog winst te behalen. De Atletiekunie 
liet tot nu toe eenmalig keuren bij de aanleg door 
Kiwa Isa Sport of SGS Intron. Daarnaast lieten wij 
periodiek keuren op wedstrijdeisen en veiligheid, 
eenmaal in de drie jaar. Twee jaar geleden rees de 
vraag: wat kunnen we nog meer betekenen voor 
de kwaliteit van de banen?’

Gemiddeld lage baankwaliteit qua 
sporttechnische eisen
De Atletiekunie deed vervolgens onderzoeken naar 
de huidige staat van de banen en de behoeften 
van verenigingen. ‘Uit het onderzoek bleek dat er 

van de twaalf banen die in 2015 zijn gerenoveerd, 
zeven niet in orde waren. In 2016 zijn tien banen 
gerenoveerd, waarna er bij de Atletiekunie acht 
dispensatievragen zijn binnengekomen voor het 
keuren van de sporttechnische waarden in ver-
band met afkeuring door de keuringsinstantie. 
Dan praten we nog niet eens over het voldoen 
aan de eisen van het wedstrijdreglement en voor 
de veiligheid’, vertelt Thomassen. Jaap Schaap van 
de gemeente Katwijk staat versteld van het aantal 
afkeuringen.

Hoe kan het kwaliteitsniveau zo beneden pari 
zijn? Daarvoor zijn volgens Thomassen meerdere 
redenen aan te wijzen. ‘De kennis bij gemeenten 
loopt terug. Keuringsmeesters bij onze organisatie 
werkten vijftien jaar geleden met ambtenaren die 
fulltime atletiekbanen beheerden en kennis over 
aanleg en onderhoud hadden. Nu werken ze met 
ambtenaren die vier uur op sportaccommodaties 
zitten, inclusief alle andere sportvelden, maar ook 
sporthallen. Daarnaast is de atletiekmarkt klein. 
Er zijn in Nederland 298 atletiekverenigingen en 
193 atletiekbanen, waarvan 164 kunststof. Per jaar 
worden er tien tot twaalf banen gerenoveerd. Een 
aantal jaren geleden waren er nog acht of negen 
aannemers gespecialiseerd; nu is dat aantal nog 
maar vijf. Dat kun je de aannemerij niet kwalijk 
nemen, want er is veel meer werk in de aanleg van 
kunstgrasvelden en dan verschuift de expertise 
logischerwijze in die richting.’ 

Silvio van Doorn, die namens CSC Sport in meerde-
re bouwteams met de Atletiekunie heeft samenge-
werkt bij de aanleg van atletiekbanen, vertelt dat 
het vooral bij een renovatie lastig kan zijn om pre-
cies aan alle eisen te voldoen. ‘De eisen voor een 

ACHTERGROND6  min. leestijd

Presentatie van Bob Thomassen namens de Atletiekunie tijdens de Dag van de Sportaccommodaties.
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atletiekbaan zijn sowieso een stuk ingewikkelder 
en een veelvoud van de eisen voor een gewoon 
sportveld. Een baan moet bijvoorbeeld afschot 
vertonen. Maar bij een renovatie weet men vooral 
niet altijd goed hoe de exacte onderbouw erbij ligt 
qua sporttechnische eigenschappen en of die vol-
doet aan de eisen. Afkeuringen vinden regelmatig 
plaats op basis van fouten in de bestaande onder-
bouw. Dat kan ook komen doordat er bij de aanleg 
destijds dispensatie is verstrekt.’

Partnerschap begeleiding en advies
Uit de onderzoeken bleek ook dat verenigingen 
behoefte hadden aan een sterkere leiders- en 
begeleidersrol van de Atletiekunie. De sportbond 
ging om de tafel met aannemers, adviesbureaus, 
atleten, leveranciers en opdrachtgevers om te 
brainstormen over een oplossing. ‘We willen als 
verschillende bloedgroepen allemaal hetzelfde: 
een atletiekbaan van goede kwaliteit. Als die niet 
goed is, kost het de opdrachtgever en de aanne-
mer extra geld en de gebruikers kunnen niet op de 
baan, of ze kampen met inkomstenderving omdat 
er geen wedstrijden georganiseerd kunnen wor-
den. Uit deze brainstormsessie is een partnerschap 
voortgevloeid tussen de Atletiekunie, een ontwer-
per van atletiekbanen, een adviesbureau met een 
civieltechnische achtergrond en een leverancier. Al 
deze partijen kunnen begeleiden vanaf de teken-

tafel tot aan het programma van eisen, toezicht en 
oplevering’, vertelt Thomassen.
De samenwerking ging per 1 januari dit jaar in 
en werd op de Dag van de Sportaccommodatie 
bekrachtigd met handtekeningen. De marktpar-
tijen zijn Siebenga Teken- en Adviesbureau, Odin 
Wenting Bouwadvies bv en Tamminga Sports 
(technische inrichting). In het Gelderse Gendringen 
bij Atletico ’73 is dit jaar een eerste pilot gehouden 
door het partnerschap en aannemer CSC Sport. 
‘De baan werd direct goedgekeurd op alle aspec-
ten en iedereen was tevreden’, aldus Thomassen. 
Silvio van Doorn voegt toe: ‘De eindgebruiker weet 
voor de aanvang van de atletiekbaan wat hij kan 
verwachten. Het vergt vooraf wel de nodige tijd 
om alle puzzelstukjes op hun plek te krijgen, maar 
het loont dubbel en dwars aan de achterkant. Alle 
expertise zit aan tafel. Omdat wij de afgelopen 
jaren het merendeel van de aanleg van de atle-
tiekbanen voor onze rekening hebben genomen, 
hebben we veel kennis in huis. De andere partijen 
in het bouwteam waren ook gespecialiseerd op het 
gebied van atletiekbanen. Dat is ook nodig voor 
een goede kwaliteit.’

Ambitie verdubbeling indoorbanen
Naast het bieden van begeleiding en advies streeft 
de Atletiekunie naar een verdubbeling van het 
aantal indoorbanen. Op de Dag van de Atletiek op 

‘Zeven van de twaalf 

gerenoveerde atletiekbanen 

uit 2015 voldeden niet aan 

de eisen’

Jaap Schaap, gemeente Katwijk

Silvio van Doorn, CSC Ceelen Sport Constructies
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18 maart heeft de sportbond zijn plan daarvoor 
gepresenteerd. Uit de gehouden onderzoeken naar 
de behoeften van verenigingen bleek namelijk dat 
leden meer binnen willen sporten. Er zijn echter 
maar tien indoorbanen in Nederland. ‘We willen 
naar 25 indoorbanen, de komende jaren’, aldus 
Thomassen. ‘Het is gebleken dat per vereniging 
gemiddeld 110 leden behalve van de buitenbaan 
ook gebruikmaken van een indooratletiekbaan 
om te sporten. Zij zijn bereid om daar flink voor 
te reizen. In de grensprovincies bestaan complete 
reisschema’s waarmee kinderen naar indoorbanen 
in Duitsland worden gereden om te trainen. Dat 
moet veranderen: talenten moeten dichter bij huis 
kunnen trainen. Wij onderkennen ook dat binnen 
sporten vooral in de winter aangenamer is, en ook 
veiliger als het gaat om het voorkomen van bles-
sures door snel afkoelen van de spieren.’
Inzet op multidisciplinaire binnensport voor 
indooratletiek

Staat de breedtesport wel te springen om de bin-
nensportaccommodaties te delen met atletiekver-
enigingen? Thomassen antwoordt: ‘Als we niets 
ondernemen, denk ik van niet. Maar wij willen bij 
de breedtesport appelleren aan het nut van multi-
functionaliteit en meedenken in het beter exploita-
bel maken van de binnensportaccommodatie.’ 
De bond heeft daarvoor voorbeeldtekeningen 

gepresenteerd op de Dag van de Atletiek. Daarin 
is te zien dat een L-vorm van een binnensportac-
commodatie bouwtechnisch het goedkoopste 
is. Thomassen oppert: ‘Maar binnen een L-vorm 
ontstaat ook ruimte. Men kan er een rechthoek uit 
laten ontstaan door die ruimte op te vullen met 
faciliteiten voor verschillende sportdisciplines, 
waarvan atletiek er een is, maar ook voor diensten 
zoals revalidatietrainingen door fysiotherapeuten 
of activiteiten van de buitenschoolse opvang en 
scholen.’ De tekeningen laten bijvoorbeeld zien 
hoe fitnessapparaten goed langs een sprintbaan 
of (polsstok)hoogspringbaan te plaatsen zijn. 
Thomassen: ‘Inpassing van atletiek en andere disci-
plines in binnensportaccommodaties is goed voor 
de breedtesport, maar ook voor de topsport op het 
gebied van atletiek.’

Nieuw classificatiesysteem
‘De voorwaarden voor een atletiekaccommodatie 
moeten erop gericht zijn dat er op niveau gesport 
kan worden. In redelijkheid mag verwacht worden 
dat ook geruime tijd na de aanleg nog steeds op 
niveau gesport kan worden. Dit is nu niet goed 
geborgd’, zo legt Thomassen de reden voor het 
nieuwe classificatiesysteem uit. ‘Er wordt nu niet 
op lange termijn bewaakt hoe een constructie zich 
houdt in relatie tot de sportvloerenlijst. Wanneer 
de sporttechnische eigenschappen of het wed-

strijdreglement anders kunnen zijn, zoals bij een 
hercoating, zal opnieuw getoetst worden aan de 
eisen.’

Het nieuwe classificatiesysteem houdt in dat 
er voortaan periodiek, eenmaal in de zes jaar, 
gekeurd zal worden op sporttechnische eisen. 
Thomassen toont in zijn presentatie dat er een 
klasse A bestaat en een klasse B. Dit is volgens de 
Atletiekunie niet te vergelijken met de Fifa One- en 
Two Star-systemen. Thomassen reageert namens 
de Atletiekunie: ‘Voor classificatie hoeft men geen 
licentie te kopen als onderdeel van een verdienmo-
del vanuit de Atletiekunie. Het classificatiesysteem 
is in het belang van de sporter en staat simpelweg 
voor meer keuzevrijheid en versterking van de 
sport per onderdeel. Een eigenaar of vereniging 
kan ervoor kiezen om een professionele baan te 
hebben of een baan die eerder voor de breedte-
sport geschikt is, maar die nog wel gegarandeerd 
voldoet aan alle eisen na een vastgestelde periode. 
Hiermee is zowel voor de aannemer als voor de 
opdrachtgever altijd inzichtelijk hoe het met de 
sporttechnische kwaliteiten van de baan gesteld is 
en kunnen beide partijen makkelijker sturen in de 
richting van de wensen en behoeften. De nieuwe 
normen geven weer waar een baan na zes jaar nog 
aan moet voldoen.’

Silvio van Doorn, die met CSC Ceelen Sport 
Constructies al behoorlijk wat ervaring heeft opge-
daan in de aanleg van atletiekbanen, voegt toe: 
‘De hardheid van de baan luistert nauw: sprinters 
willen een harde baan, langeafstandlopers willen 
een zachtere baan. De hardheid is een compromis 
tussen deze twee behoeften. Een baan moet onder 
andere ook voldoen aan criteria voor absorptie, 
de juiste hoogteligging, vlakheid, verticale vervor-
ming, schokabsorptie, energierestitutie, stroefheid, 
uniformiteit en noem maar op.’ 

Volgens Thomassen zijn er al veel positieve reacties 
binnengestroomd op de koerswijziging van de 
Atletiekunie, van gebruikers, aannemers, gemeen-
ten en eigenaren. ‘De markt moet uitwijzen of wij 
de juiste partij zijn om deze krachtige begelei-
dende rol op ons te nemen’, zo sluit Thomassen af. 
‘Maar ik denk dat het ons aardig is gelukt om alle 
krachten in onze branche te bundelen.’

Bob Thomassen, Atletiekunie
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Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.
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Natuurlijk!  De meest vitale
gewassen van topkwaliteit.
Kies voor Osmocote, de meststof met het beste resultaat! Jarenlange ervaring, onderzoek en

continue kwaliteitscontroles dragen bij aan uw resultaat; gezonde en vitale planten van topkwaliteit.

Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.

www.icl-sf.nl
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Stad nog niet klaar 

voor klimaatextremen...
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Stad + BlauwStad + Blauw
HÉT VAKBLAD OVER WATER IN DE OPENBARE RUIMTE
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HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

Hoe verder wanneer stof rondom de 
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Kunstgras 3.0
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Kunstgrasrecycling 
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HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE
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Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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Er wordt vaak gezegd dat we moeten innoveren. Maar wie gaat hiermee 
beginnen: sportveldbeheerders, aannemers of adviesbureaus? 
Aannemers doen meestal wat ze normaal ook doen en werken met de machi-
nes die ze zelf hebben. Adviesbureaus presenteren een mooi plan, dat vaak 
ook veel kost. Dat geld hebben de meeste verenigingen niet. Dan blijven 
de sportveldbeheerders over; zij weten wat voor velden ze hebben en welk 
onderhoud die velden nodig hebben. Innoveren is ook nadenken over de 
vraag: waarom doe ik dit? of: moet ik dit wel doen? Het is geen standaardplan, 
maar ‘meten is weten’ en van daaruit een plan maken. Kijk in de bodem, zie 
wat het probleem is en los dit gericht op. 

Bij mij was de komst van de robot een innovatie. Een betere mat, minder ver-
dichting. De tweede innovatie die daaruit voortkomt, is minder kilo’s bemes-
ten; de gemaaide snippers vormen immers ook een goede bemesting. Wat 
er ook nog bij komt kijken, is de Green Deal; met minder bemesten en veel 
minder onkruid in de velden ben je hier beter op voorbereid. Zo haal je met 

een verandering in de vorm van robots twee besparingen, wat nog beter is 
voor het milieu ook. Maar innoveren kan voor iedereen anders zijn. Als ieder 
bij zichzelf te rade gaat, kom je voor jezelf ook dingen tegen die voor 
verbeteringen zorgen. Erover nadenken is al een goed begin!
Ataro is begin vorig jaar zelfstandig geworden. We beheren alle sportvelden 
van de gemeente Zevenaar. Wij merken dat onze verenigingen blij zijn dat 
wij het onderhoud blijven doen. Zelf wilden ze het, ook met een hoeveelheid 
geld, niet doen. Ook het contact met de verenigingen is een stuk beter 
geworden. 
We merken dat ook de omliggende gemeenten interesse hebben in samen-
werking. De gemeenten willen het liefst af van de onderhoudsverantwoorde-
lijkheid, maar privatiseren en overdragen aan de clubs is geen optie, omdat 
daar geen expertise zit. Verzelfstandiging van een gemeentelijke sportafdeling 
was bij ons de oplossing. We kunnen nu groeien en stappen zetten buiten de 
gemeente Zevenaar.
Die kans grijp ik graag aan om andere mensen en clubs te laten zien wat er 
mogelijk is en welke innovatie bij hén past.

Gerard Verweijen,
sportveldbeheerder Zevenaar 
via Ataro BV en Fieldmanager 
of the Year 2017

Innovatie

Wie moet er beginnen met innoveren? 

Sportveldbeheerders! Zij weten wat voor 

velden ze hebben en welk onderhoud 

deze nodig hebben

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6591
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NATUUR- EN HYBRIDEGRAS;

EENVOUD IN ONDERHOUD

www.greenlivetour.nl

Registreer gratis op

WIE WIJ ZIJN

GREENlive is een dynamische 
onderneming bestaande uit 
praktijkdeskundigen op het gebied van 
sportveldaanleg en -onderhoud.

WAT WE DOEN

Tijdens deze editie van GREENlive delen 
we middels praktische seminars de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van kunstgras-sportveldbeheer.

WAAROM WIJ

Als professional wilt u nu eenmaal niet 
stil staan in uw ontwikkeling. Tijdens 
GREENlive zetten we sámen met u 
de volgende stap richting een groene 
toekomst.
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