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Sportveldverlichting? Ja natuurlijk! Een mooi en gelijkmatig verlicht 
veld, dat is wat sporters en toeschouwers willen. Maar wat ons vak 
als producent nog interessanter maakt, is de vraag naar duisternis. 

Of beter gezegd; naar de combinatie van licht (op het veld) en donker (in 
de directe omgeving).

Door de jaren heen ontwikkelde AAA-LUX systemen om met LED 
enerzijds fantastisch licht op het sportveld te krijgen en tegelijkertijd de 
overlast bij omwonenden en de natuur, tot een realistisch minimum te 
beperken. Denk hierbij aan het reduceren van strooilicht, beperken van 
inkijk in de lampen of door middel van eenvoudige besturingstechniek 
alleen licht brengen waar, wanneer en op het niveau wat nodig is . . . niet 
meer dan dat.

Op deze manier dragen we samen bij aan een groenere wereld. Want hoe 
minder licht er verspilt wordt, hoe minder energie er nodig is, hoe minder 
onnodige uitstoot van CO2.

Voor advies over goed licht rekening houdend met de omgeving, contacteer 
ons:  sales@aaa-lux-lighting.com of bel: 040-782 02 72
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62 Revolutionaire 
renovatie in het 
oudste tennisstadion 
van Nederland

De Haagse Lawn Tennis Club (HLTC) de Metselaars in Scheveningen is er weer 

helemaal klaar voor. Hun centercourt, waar tot 1987 veertig keer de Nationale 

Tenniskampioenschappen (NTK) werden georganiseerd en waar tientallen Davis 

Cup-ontmoetingen hebben plaatsgevonden, is geheel onder handen genomen 

door de Oosthoek Groep. Zo werd onder meer het oude gravel vervangen door 

Gravelplus Premium en maakte één baan plaats voor een parkeerplaats. 

7www.fieldmanager.nl

HYBRIDE GRAS PIONIERS
SINDS 1989

  verticale versteviging
  duurzame oplossing
  polypropyleen vezels
  injectie-technologie

   horizontale versteviging 
   snelle oplossing
   polyethyleen vezels
   hoge fl exibiliteit

Een greep uit onze talrijke referenties:
Amsterdam ArenA • Arsenal FC • Athletic Club Bilbao 

CSKA Moskou • FC Barcelona • Juventus FC • Kazan Arena 
Manchester United • New England Patriots 

Stade de France • Tottenham Hotspur FC
Wembley Stadium

Volg ons:

Tarkett Sports BV | info@grassmastersolutions.com 

grassmastersolutions.com | 0032 52 26 24 11

Fieldmanager_magazine_april_GMS_draft.indd   1 30/03/2018   14:17:29



5 - 20188

Nieuwe engerlingen in opkomst

Sinds een aantal jaren is er een nieuwkomer in enger-

lingenland in Italië. De engerlingen van de Japanse 

kever (Japanese beetle: Popillia japonica) vormen een 

geduchte plaag voor grasvelden in Noord-Amerika, 

die zich sinds zijn introductie in 1916 vanuit New 

Jersey zeer snel heeft verspreid over het continent. In 

de jaren vijftig werd gevreesd voor het meeliften met 

vliegtuigen vanuit Amerika en werd ook in Nederland 

aandacht gegeven aan dit verschijnsel. Het is toen 

niet gebeurd, maar recent is de soort nu dus in Italië 

gesignaleerd.

Milieudiscussie infill stuit voor-
lopig op betonnen rand van 
enkele centimeters

Het meest recente hoofdstuk van de thril-

ler ‘Oorlogsverklaring aan het sporten op 

kunstgras’ heeft als thema de vermeende 

milieurisico’s van SBR. Het zink uit het rub-

bergranulaat rond de velden zou de bodem 

in trekken en het grond- en oppervlakte-

water vervuilen, luidde de Zembla-kritiek 

afgelopen najaar. Den Haag, al bekend als 

voorganger in zijn afkeer van SBR, zocht 

direct naar een oplossing voor milieuschade 

door infill. 

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
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Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
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     Linde Kruese (linde@nwst.nl)
Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout  
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     (alberto@nwst.nl)
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Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van  
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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 
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elektronisch of op welke wijze dan ook. Fieldmanager wordt  
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs  
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Exacter kun je het niet krijgen

Meten is weten en een veld keuren is ongelofelijk reken-

kundig precisiewerk, blijkt vandaag bij voetbalvereniging 

SDOUC in Ulft. Bij zomerse temperaturen voert Jacco van 

der Zalm, technisch manager bij SGS Intron, een perio-

dieke keuring uit van een veld dat in 2010 werd aange-

legd. Hij laat Fieldmanager zien hoe het in zijn werk gaat.

‘Geef ons maar de risico’s! Wij zien er kansen in’

De kwaliteit van sportvelden en -accommodaties wordt steeds meer beïnvloed 

door klimaatverandering, verlenging van het competitieseizoen en intensiever 

veldgebruik voor multifunctionele doeleinden. Om nog maar niet te spreken 

over de ontwikkelingen in natuurlijk en chemievrij beheer, vastgelegd in een 

Green Deal. Een flinke uitdaging voor het toekomstige beheer en onderhoud 

van sportvelden. Volgens Jan Vrij van AH Vrij Groen, Grond en Infra een kwestie 

van omdenken: ‘Wij en met ons veel aannemers willen best de risico’s van deze 

ontwikkelingen dragen, maar dan moeten we wel integraal aan de knoppen 

kunnen draaien. Alleen dan kunnen wij doen waar we goed in zijn: sportvelden 

duurzaam onderhouden en de kwaliteit ervan verder verbeteren.’
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Nieuwe Müthing voor 
sportvelden
GTJ komt met nieuwe driedelige klepelmaaiers: 
de Müthing MU-E/F. De Vario MU-E-modellen zijn 
uitgerust met klepels en haksellijsten voor ver-
kleining en verdeling van het gewas, ook in natte 
omstandigheden. Optioneel is een verstelbare klep 
leverbaar, waarmee de zuigende werking kan wor-

den ingesteld voor een egaal maaibeeld bij kort 
gras. De machines zijn leverbaar in werkbreedtes 
van 3,6, 4,6 en 5,6 meter. De combinaties zijn ver-
krijgbaar als getrokken versie met drie units achter, 
of als opbouwuitvoering met één front en twee 
achtermachines in driepuntsmontage. 

Optioneel is elektrische bediening leverbaar, 
waarbij de maaiers afzonderlijk kunnen worden 
bediend. Omdat de maaiers zijn uitgerust met een 
koppeling, kunnen de units separaat worden opge-
tild tijdens het maaien, om obstakels te ontwijken 
of smalle stroken te maaien. 

De standaard traploze maaihoogteregeling draagt 
eraan bij dat de machines in te zetten zijn in hoger 
gras, openbaar groen en op sportvelden. De 
machines worden door GTJ gepresenteerd tijdens 
de Agrotechniek Holland-beurs in Biddinghuizen.

Onderzoek naar 
opruimen kunstgras 
Eredivisie
De Eredivisie CV heeft een adviesbureau ingehuurd 
om te onderzoeken of het kunstgras kan worden 
opgeruimd. Dit meldt VI. Het bureau The Stadium 
Consultancy uit Naarden moet in kaart brengen wat 
het kost om de kunstgrasmatten in de Eredivisie te 
verwijderen. De zes kunstgrasclubs in de hoogste 
voetbalafdeling eisen een compensatie indien ze op 
natuurgras moeten overstappen.

Veel concurrenten protesteren hiertegen, omdat zij 
wel jarenlang in een natuurgrasmat hebben geïn-
vesteerd. Nu zouden ze clubs die al die tijd van het 
goedkope kunstgras hebben geprofiteerd, ook nog 
schadeloos moeten stellen. Daarnaast zijn de werke-
lijke kosten vooralsnog onduidelijk.

Een externe partij zal nu met een rapport komen 
om de situatie te verhelderen. Directeur Jacco 
Swart van de Eredivisie CV heeft laten weten dat de 
opdracht is om met een objectieve onderbouwing 
te komen over de impact van het overstappen van 
kunstgras op natuurgras. Volgens hem gaat het om 
de eenmalige kosten, de onderhoudskosten en de 
eventuele derving van inkomsten, omdat sommige 
clubs momenteel hun kunstgrasmat exploiteren. Hij 
stelt dat de gevolgen voor bijvoorbeeld Heracles 
verschillen van die voor VVV. Swart stelt dat het doel 
is dat uiteindelijk 'appels met peren' kunnen worden 
vergeleken. Het rapport moet rond eind september, 
begin oktober klaar zijn.

Sportvelden hersteld 
na extreme droogte
Na een mooie zomer met veel zon en hoge tem-
peraturen is begin september het voetbalseizoen 
weer begonnen. Het was nog een hele uitdaging 
om de velden op tijd bespeelbaar te krijgen. 
Door de aanhoudende droogte was er schade 
ontstaan. Door op tijd en vakkundig in te grijpen, 
is het De Enk Groen & Golf gelukt om bijna alle 
250 velden die het in de noordelijke provincies in 
onderhoud heeft op tijd speelklaar te krijgen. 
Al tijdens de zomerstop werd duidelijk dat de 
lange droge periode in juli en augustus zijn weer-
slag zou hebben op de natuur en dus ook op de 
natuurgrasvelden van de sportclubs in Noord-
Nederland. De grasvelden waren niet egaal groen 
en hadden kale plekken. Met de start van een 
nieuw seizoen in zicht, heeft De Enk in samen-
spraak met de beheerders daarop geanticipeerd 
en de velden doorgezaaid en bemest waar nodig. 
Met man en macht, met de inzet van mensen en 
machines en met de medewerking van de zaden-
leverancier is de crisis bezworen. 

Doorzaaien is het zaaien van gras in bestaande 
zoden. Met de Vredo-doorzaaimachine zijn dunne 
sleuven gemaakt, waarin het graszaad is gezaaid 
om de grasmat te verjongen. Gekozen is voor 100 
procent Engels raaigras. Dat is een stevige, snel-
groeiende grassoort die snel wortelt. 

'Normaal gesproken doen wij dit aan het begin 
van de zomerstop. We zorgen er dan alvast voor 
dat de velden er weer keurig bij liggen voor 
het najaar. Op sommige velden hebben we de 
behandeling door het extreme weer dit jaar twee 
keer uit moeten voeren', vertelt regioleider Peter 
Koop van de vestiging Drachten. De ingrepen 
vielen midden in de vakantieperiode en de 
zomerstop van de voetbalclubs. Er moest dus wel 
geregeld worden dat er voldoende capaciteit was 
om deze 250 velden omvattende klus te klaren. 
Dankzij een strakke planning is dat allemaal 
gelukt.



11www.fieldmanager.nl

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS

DLF neemt PGG 
Wrightson Seeds over
Graszaadbedrijf DLF en het Nieuw-Zeelandse 
bedrijf PGG Wrightson Seeds hebben een over-
eenkomst gesloten voor de overname van PGG 
Wrightson Seeds door DLF. De overname moet 
nog wettelijk goedgekeurd worden, maar de trans-
actie zal naar verwachting binnen zes maanden 
worden afgerond. DLF-directeur Truels Damsgaard 
ziet de overname als een belangrijke strategische 
stap, aangezien PGG Wrightson Seeds de leidende 
speler is op de voedergrassenmarkt in Nieuw-
Zeeland, Australië, Uruguay, Argentinië en Brazilië. 
‘Door deze overname kunnen we onze klanten 
wereldwijd onze producten aanbieden’, vertelt 
Damsgaard. PGG Wrightson zal volgens chief exe-
cutive Ian Glasson profiteren van het feit dat het 
deel gaat uitmaken van een wereldwijd gevestigd 
bedrijf met een divers aanbod aan gewassen. 
PGG Wrightson Rural Services zal het strategische 

partnerschap met Seed and Grain voortzetten en 
het bedrijf zal voor landbouwdiensten in Nieuw-
Zeeland blijven. John McKenzie, group general 
manager van PGG Wrightson Seeds, kijkt ernaar 
uit om met DLF samen te werken: 'De afgelopen 
maanden heb ik DLF en het management leren 
kennen als een toegewijde speler voor de lange 
termijn in de groen- en grassector.'

Veilige doelen voor 
PSV
PSV heeft voor een Eredivisie-primeur gezorgd in 
het Philips Stadion. Vorige week zijn daar de tra-
ditionele aluminium grondramen onder de grond 
verdwenen. Keepers en spelers kunnen daardoor 
niet meer op deze stangen vallen en bovendien 
vindt de club dat de nieuwe goals een fraaier 
aanzicht hebben. De nieuwe doelen maakten hun 
debuut in de play-offwedstrijd van de Champions 
League tegen BATE Borisov. Trainer Mark van 
Bommel kwam met het idee om de constructie, 
die in Duitsland al bij Bayern München en Red Bull 
Leipzig in gebruik is, ook in het Philips Stadion te 
plaatsen. Hij vindt het systeem, dat al in gebruik 
genomen is bij zijn voormalige club Bayern, veili-

ger en ook mooier. In overleg tussen directie 
en technische staf bij PSV is er vervolgens voor 
gekozen om de doelen met het verzonken gron-
draam te laten aanleggen. Door twee aluminium 
palen achter de doelen blijven de netten toch 
strak hangen. De nieuwe verzonken grondramen 
komen uit het assortiment van W&H Sports. In het 
verleden kwamen blessures door een val op een 
doelstang incidenteel voor. In 2013 belandde de 
Poolse keeper Przemyslaw Tyton, destijds keeper 
van Roda JC, na het keren van een vrije trap met 
zijn hoofd op het aluminium. De keeper lag er 
daarna enkele weken uit. In april van dit jaar ging 
Hirving Lozano van PSV tijdens een doelpunt 
tegen ADO Den Haag tegen de vlakte óp een 
doelstang. De Mexicaan liep geen blijvend letsel 
op, maar moest wel vroegtijdig gewisseld worden.
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Lumosa LED
Ekkersrijt 7055

5692 HB Son en Breugel
T: +31499785063
info@lumosa.eu
www.lumosa.eu

Holland Sport Systems B.V.
Postbus 67 - NL-3958 ZV  

AMERONGEN
Bezoekadres: Storkstraat 1c 
NL-3905 KX  VEENENDAAL

T: +31 343 461 199 
www.hollandsportsystems.nL

www.hss-online.nl

Nootenboom Sport B.V.
Achterzeedijk 57 unit 7

2992 SB Barendrecht

Bezoekadres:  
Achterzeedijk 57 unit 3b

T: 0180-820320

Intergrass b.v.
Wethouder Kuijersstraat 7 
7951 SL Staphorst
T: +31 522 463250
M: +31 652171515
F: +31 522 461055
E: rolfkorterink@intergrass.nl

Kieskurk
Lombardenstraat 22   

4611 VZ  Bergen op Zoom     

06 - 53 150 351

www.kieskurk.nl

Happy Feet Sportsystem
Burg. Martenssingel 29

2806CL Gouda
Nederland

T: 06 480 633 61
E: henk@happyfeetsports.nl

Verlengde Hoogeveense vaart 58
7864 TC Zwinderen, Nederland

T: 0524 291 222
E: info@tennistotaal.nl
www.allfor.nl/tennis

Tegra Nederland BV
Rob Bolsius
Passestraat 35, 8081 VJ Elburg
T: 0650 - 203 250

MILATI GRASS MACHINES BV
Buitendijks 49  -  3356LX Papendrecht  -  Nederland

ATCO 
ONDERDELEN 

NODIG?

www.milati.nl

Milati H&T BE 2016.indd   1 21-01-16   10:26

MILATI GRASS MACHINES BV
Buitendijks 49  -  3356LX Papendrecht  -  Nederland

ATCO 
ONDERDELEN 

NODIG?
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LMB Sports BV

T +31(0) 475 488 580
M +31(0) 621 603 970

arthur.bink@lmb-sports.com
www.lmb-sports.com

Huisman 
Sportveldinnovatie BV

Lisse
0252-418141

www.huismansportveldinnovatie.nl

connecting
green professionals

Ton de Rooij Tennis 
Think.Feel.Tennis.

Europaweg 1A
2381 GR  Zoeterwoude-Dorp
(071) 58 02 491 
www.tonderooij.nl 
facebook: tonderooijtennis
twitter: thinkfeeltennis

Graniet Import 
Benelux B.V.

Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam

The Netherlands
+31 (0)20 33 44 868

info@graniet-import.nl

Zonna B.V.
Markt 12, 9411 KP Beilen
T: 0593-582 444
E: info@zonna.nl
www.zonna.nl

AHA de Man
uw golfbaan op zijn best

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Klaas van Ommen 
beregeningstechniek

Zuiderzeestraatweg 541
8091CP Wezep
06 - 20456702

www.klaasvanommen.com

GRANIET IMPORT
B E N E L U X  B V
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Nieuw kunstgrasveld 
sportclub Brummen 
geopend
Gistermiddag is op sportpark de Hazenberg in 
Brummen het gerenoveerde kunstgrasveld geopend. 
Het veld moest worden vernieuwd, omdat de oude 
mat na dertien jaar intensief gebruik was versleten. 
De opening vond plaats door sportwethouder 
Margriet Wartena, Bert Garssen (voorzitter Sportclub 
Brummen), Jan Willem Boon van Gras Advies en 
Rutger Schuijffel van CSC Sport. De afgelopen weken 
is de fundering aangepast en de versleten kunst-
grasmat vervangen. Op een aantal plaatsen werden 
hekwerken en ballenvangers geplaatst. Zowel door 
de gemeente als Sportclub Brummen werden woor-
den van dank uitgesproken voor de aannemer. De 
extreme weersomstandigheden deze zomer maakten 
het werk aan de velden niet eenvoudig. Sportclub 
Brummen heeft de nieuwe kunstgrasmat de afge-
lopen week al in gebruik genomen voor de eerste 
trainingen van het nieuwe wedstrijdseizoen. Met de 
Evolution Pro-grasmat van Greenfields en de aanpas-
singen die rondom zijn gedaan, voldoet het voetbal-

veld weer aan de eisen van deze tijd. De komende 
tien jaar zal het veld door de sportclub weer worden 
gebruikt voor trainingen en wedstrijden.

Merit Turf vanaf 
december niet meer 
toegelaten
Vanaf 19 december 2018 komt de toelating van het 
strooigranulaat Merit Turf te vervallen. De Europese 
Commissie heeft hiertoe besloten. 
Vanaf het volgende seizoen kan het bestrijdings-
middel ter behandeling van de grasmat niet meer 
worden ingezet. Het middel bestrijdt engerlingen, 
waardoor schade aan de grasmat wordt voorkomen. 
Volgens de fabrikant hebben engerlingen weinig 
last gehad van de langdurige warme en droge 
periode. Behandeling van schadeplekken dit jaar 
kan de kwaliteit van de grasmat voor volgend jaar 
verhogen.

NIEUWSNIEUWS

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 

WIJ REGISSEREN  
UW SPORT 
ACCOMMODATIE  
IN TOP CONDITIE

DAGNL.
de adviesgroep
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FC Weesp vervangt en recyclet oud kunstgras
FC Weesp heeft onlangs het oude kunstgrasveld vervangen. De club koos bewust voor duurzame en 
gegarandeerde recycling van het oude kunstgrassysteem. In krap twee dagen werd er tweeënhalf veld 
opgeruimd bij de voetbalclub. Volgens Don Lauritsen van Re-match is het oude kunstgrassysteem ver-
volgens volledig gerecycled in de Re-Match-fabriek en is de voor 99,9 procent zuivere TPE-infill terug-
geleverd aan de club. 'We zijn een aantal weken geleden begonnen met het oprollen van het veld. 
Het TPE is afgelopen vrijdag weer in het veld gestrooid. Zo bespaart de club kosten en CO2. Het is een 
prachtig voorbeeld van hoe we circulair met onze schaarse grondstoffen kunnen omgaan.'
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‘Veel veldbeemd en zo min 
mogelijk kunstgras’
Duurzaam sportveldbeheer in de gemeente Velsen

De afgelopen jaren heeft de gemeente Velsen flink geïnvesteerd in sportvoorzieningen. De oude Nota sportaccommodaties liep af in 2016 en 

inmiddels is er een nieuwe Agenda Sportaccommodaties 2018-2022 tot stand gekomen. Velsen gaat voor duurzame sportaccommodaties, het liefst 

klimaatneutraal, om de negatieve effecten voor het milieu zoveel mogelijk te beperken. Sleutelwoorden zijn: zoveel mogelijk veldbeemd en zo 

min mogelijk kunstgras.

Auteur: Job Steunenberg, Advanta/Limagrain, namens Plantum

De politiek in Velsen vindt sport zeer belangrijk. 
‘Sportaccommodaties hebben echter een bredere 
maatschappelijke waarde dan alleen sportbeoefe-
ning’, stellen Dennis de Wit, beleidsadviseur sociaal 
domein, en Dick Koster, coördinator sportaccom-
modaties. ‘Ze hebben een grote invloed op de 
omgeving en leefbaarheid.’

Gras heeft enorme meerwaarde
De sportvelden liggen als een groene verbindings-
zone in de gemeente. ‘Om die reden willen we als 
Velsen de biodiversiteit rond en tussen sportvel-
den vergroten’, zegt Dennis de Wit. ‘We omarmen 
de laatste jaren ook de enorme meerwaarde van 
grasvelden als het gaat om wateropvang en het 
tegengaan van het hitte-eilandeffect in verstede-
lijkt gebied; gras absorbeert warmte en geeft ver-
koeling.’ De overloop van regenwater gebruikt de 
gemeente om de velden gefaseerd te hydrateren. 
Daarom zijn er op diverse sportparken extra water-
opvang en drainage aangelegd.
‘Ons beleid is om zo min mogelijk kunstgrasvelden 
aan te leggen’, benadrukt Dennis de Wit. 

Hoog aandeel veldbeemd
Velsen heeft 27 grassportvelden en de gemeente 
voert het dagelijks onderhoud geheel in eigen 
beheer uit. Alleen het groot onderhoud wordt 
uitbesteed. ‘In 2015 is het grasbestand van alle 
speelvelden geïnventariseerd’, vertelt Dick Koster. 
‘Daaruit bleek dat de groeivoorwaarden voor 
veldbeemdgras zeer gunstig waren. We hebben 
toen besloten om gebruik te maken van doorzaai-
mengsels met een hoog aandeel veldbeemd.’ De 
keuze voor veldbeemd heeft alles te maken met 
de goede droogtetolerantie, sterke zodevorming 
en hoge betredingstolerantie van deze grassoort. 
Dick de Wit: ‘Om de slagingskans nog verder te 
vergroten, zaaien we de laatste jaren door volgens 
het Vredo DDS-principe. En uiteraard gebruiken we 
daarbij alleen mengsels met rassen die zijn opge-
nomen in de Grasgids!’

Droogte goed doorstaan
Dat de ingeslagen weg succesvol was, blijkt uit 
het feit dat de velden er uitmuntend bij liggen, 
ondanks de recente lange periode van droogte. Dit 
is te danken aan het hoge aandeel veldbeemdgras 

en de voortdurende zorg voor tijdige beregening, 
bemesting en onderhoud. Sinds een aantal jaren 
wordt in Velsen zelfs een alternatieve meststof 
toegepast: steenmeel. Dit draagt bij aan een nog 
hogere kwaliteit van de sportvelden en een ver-
laging van het gebruik van overige organische 
meststoffen.

Dick Koster en Dennis de Wit (rechts) van de 

gemeente Velsen zien de grote meerwaarde 

van gras als het gaat om wateropvang en het 

tegengaan van het hitte-eilandeffect.

De aanwezigheid van veel veldbeemdgras zorgt voor een 

goede droogtetolerantie, sterke zodevorming en hoge 

betredingstolerantie. 
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Kunstgrasindustrie gaat 
Europese vuist maken 
Aanstelling Stefan Diderich als voorzitter moet ESTO definitief op de kaart zetten 

De aanstelling van Stefan Diderich als nieuwe voorzitter van de European Synthetic Turf Organisation (ESTO) moet helpen om een nieuwe wind door de 

Europese kunstgrasmarkt te laten waaien. Wat zijn zijn plannen en wat staat ons te wachten?

Auteur: Guy Oldenkotte

Sinds 1 juni dit jaar is Stefan Diderich de opvolger 
van Nigel Fletcher als voorzitter van de European 
Synthetic Turf Organisation (ESTO). De aanstel-
ling is er een die zeker niet lang onopgemerkt zal 
blijven en ook niet mag blijven. In tegenstelling 
tot zijn voorganger, die vooral naam maakte als 
de man die het Fifa Quality Turf-concept gestalte 
gaf en daarna jarenlang bezig was dat concept in 
stand te houden, is Diderich een man uit de kunst-
grasmarkt zelf (zie kader). ‘Ik ken veel mensen in 
de industrie, heb bij diverse bedrijven gewerkt en 
met heel veel mensen uit de kunstgrasindustrie te 
maken gehad als klant of als concurrent. Daarnaast 
begrijp ik de industrie en weet ik wat er verlangd 
wordt’, zo rechtvaardigt hij zijn aanstelling. Die 

kennis, contacten en kwaliteiten zullen hem van 
pas komen nu de kunstgrasindustrie in Europa, én 
daarbuiten, meer dan ooit vraagt om een Europees 
antwoord op nationale uitdagingen. 

Eén organisatie
De Europese kunstgrasindustrie ‘stuurloos’ noe-
men, gaat een beetje ver, maar duidelijk is wel 
dat de kunstgrasmarkt in Europa momenteel in 
roerig water verkeert. Het WK voetbal in Rusland 
werd ooit gezien als de eerste mogelijkheid om 
kunstgras te gebruiken als ondergrond op een 
Fifa-WK. Het heeft er echter alle schijn van dat het 
huidige succes van hybridevelden ertoe zal leiden 
dat kunstgras nooit meer een Fifa-eindtoernooi zal 

halen. En met een beetje pech wordt het gerucht 
als zou kunstgras verboden worden in de eredivisie 
ook nog eens bewaarheid. Mocht dat zo zijn, dan 
zou Diderich nog een stokpaardje kunnen zien 
wegvallen. Het zal lastig zijn om het tij te keren, 
omdat er momenteel een negatieve perceptie 
rond het product hangt. De kunstgrasindustrie 
in bijna heel Europa zucht onder de druk van de 
discussie omtrent de veiligheid van SBR-granulaat. 
De presentatie van onderzoeksresultaten in de 
VS, Nederland en Frankrijk zou daar vanaf juli een 
einde aan kunnen maken of, erger, die druk juist 
kunnen verhogen. 

Maar Diderich voelt zich aan alle kanten gesteund. 
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‘Zowel de ESTO als de Europese tak van de 
Synthetic Turf Council (STC) vroeg mij begin dit 
jaar om me beschikbaar te stellen om hun orga-
nisatie in Europa te leiden. Ik heb gezegd dat ik 
daartoe bereid ben als de organisaties samen 
optrekken. Brancheverenigingen moeten naar mijn 
mening niet concurreren, maar juist samen één 
vuist maken’, zegt hij daarover. Het lijkt erop dat 
Diderich inmiddels zijn eerste slag heeft geslagen. 
Nog voordat zijn aanstelling officieel bekend werd 
gemaakt, ondertekenden de ESTO en de STC in 
april een intentieverklaring, waarin beide partijen 
uitspraken hun krachten voortaan te bundelen. 
Een mooiere manier om van start te gaan onder 
een verenigde vlag kan hij zich niet wensen. 

Balanceeract
Diderich wijst erop dat het voor de hand ligt dat 
de ESTO en de STC intensiever moeten samen-
werken. ‘De industrie wordt steeds internationaler. 
Partijen zoals Fifa en de FIH bepalen de wereldwijd 
geldende eisen voor kunstgrasvelden voor hun 
sport. Ook World Rugby gaat steeds internationaler 
werken. De industrie ontkomt er dus niet aan om 

in die trend mee te gaan.’ De industrie ontkomt er 
ook niet aan om van collega’s in andere landen te 
leren. Nadat het Nederlandse televisieprogramma 
Zembla als eerste vraagtekens had geplaatst bij 
de kwaliteit en veiligheid van SBR-granulaat, ver-
spreidde de hier aangezwengelde discussie zich 
ook naar België, Engeland en Frankrijk. Het is aan 
de sportveldenbouwers en gemeenten in die lan-
den om zelf met een antwoord te komen op vele 
prangende vragen. 

‘Dat gaan we veranderen door actiever en meer 
informatie te verspreiden. Kennisuitwisseling en 
netwerken worden belangrijke speerpunten van 
het beleid’, zegt de ESTO-voorzitter, wiens spar-
ringpartner straks het Europees Parlement in 
Brussel zou moeten zijn. ‘Op dit moment is dat niet 
mogelijk; we zijn nog te klein als organisatie om 
bij belangrijk overleg te mogen aanschuiven. Maar 
daar wil ik snel verandering in brengen door meer 
leden te werven.’

De afgelopen jaren is het ledental redelijk gelijk 
gebleven, omdat er een aantal beperkingen gold 
voor bedrijven die lid wilden worden van de ESTO. 
Eén van die beperkingen was dat aspirant-leden 
een kantoor of fabriek in Europa moesten heb-
ben. ‘Om die reden kon bijvoorbeeld Mattex Yarn 
lange tijd geen lid worden, omdat deze organisatie 
gevestigd was in de Verenigde Arabische Emiraten. 
Dat is natuurlijk vreemd, omdat vezels van Mattex 
in veel kunstgrasmatten in Europa zijn verwerkt.’ 
Diderich wil de ESTO laten groeien door zich 
nadrukkelijker op beslissers te richten. ‘We willen 
een grotere organisatie met veel leden, en vooral 
uitbreiding met leden zoals architecten en instal-

lateurs. Die groep is momenteel zwaar onderverte-
genwoordigd.’ 

Om dat te bereiken, wil Diderich ook intensiever 
gaan samenwerken met landelijke partijen, zoals 
de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
(BSNC) en diens Britse evenknie, Sapca. ‘De ESTO 
moet veel meer een netwerkorganisatie worden, 
waarin partijen samenkomen om te overleggen en 
te plannen’, zo is zijn redenering. ‘Om het aantrek-
kelijk te maken om lid te worden van de ESTO, is 
de contributie straks gerelateerd aan de omzet 
van het bedrijf. Maar bij een stemming weegt elke 
stem even zwaar.’ 

Sterk team
Om alles in goede banen te leiden, heeft Diderich 
ondersteuning van vicevoorzitters Friedemann 
Söll van Polytan en Hein Heerink van TenCate 
Grass. Daarnaast is er een bestuur, dat bestaat uit 
Frenk Stoop (Alveo Sport), Luca Girelli (Trocellen), 
Aurélien Leblan (Labosport), Massimo Seghezi 
(Radici), Gert-Jan Kieft (Kiwa Isa-Sport), Paul Fraser 
(Tarkett Sports) en Jaroslav Buda (Juta). Dat zijn 
zeker niet de minsten. ‘Dat is belangrijk, want het 
moet om de leden en de industrie gaan, niet om 
de voorzitter van het platform’, zo merkt hij op. ‘Het 
doel is om waarde toe te voegen aan de organisa-
tie en de industrie.’ 

Met zo’n sterke basis hoopt Diderich ook meer te 
kunnen bereiken met de werkgroepen. De ESTO 
kent momenteel zes werkgroepen, die zich stuk 
voor stuk richten op bepaalde aspecten van het 
kunstgrassysteem. In de vorige editie kon u lezen 
hoe de werkgroep shockpads eind vorig jaar een 
document heeft gepubliceerd dat moet helpen 
om de kwaliteit van shockpads te beoordelen. De 
ESTO heeft echter ook een infill-werkgroep, een 
werkgroep die zich richt op het milieu, een kunst-
graswerkgroep, een werkgroep voor zaken omtrent 
het onderhoud van kunstgras en een landscaping-
werkgroep. Want laten we vooral niet vergeten dat 
kunstgras ook breed voor landscaping wordt inge-
zet. ‘De ESTO vertegenwoordigt ook zeker deze 
groep. Voorheen was de ESTO alleen toegankelijk 
voor bedrijven die in Europa gevestigd waren én 
die een Fifa-licentie hadden. Van beide eisen zijn 
we afgestapt om het voor bedrijven makkelijker te 
maken lid te worden van de ESTO, zodat we een 
betere mix hebben en een groter bereik krijgen.’ 

Betere communicatie
De combinatie van een sterk team en een verte-
genwoordiging namens een grote organisatie zou 
op termijn moeten leiden tot betere communi-

De aanstelling is er een die 

zeker niet lang onopgemerkt 

zal blijven en ook niet 

mag blijven
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catie. ‘Duidelijke communicatie met de markt is 
noodzakelijk. Je ziet bij de hele discussie omtrent 
SBR-granulaat dat er teveel verdeeldheid is. We 
moeten stoppen met elkaar beconcurreren en 
juist op zoek gaan naar samenwerking.’ Het was 
tenslotte de discussie vanuit de rubbergranulaatin-
dustrie over de pak-normen die voor SBR-granulaat 
voor kunstgrasvelden zouden moeten gelden, die 
voor de programmamakers van Zembla aanleiding 
was om in de materie te duiken. ‘We moeten juist 
het debat durven aangaan en de feiten op tafel 
leggen. We moeten uitleggen wat de alternatieven 
zijn en de gevolgen van de keuze voor een ander 
product. Om dat goed te kunnen doen, moeten 
we een classificatie voor infill opstellen. Daarvoor 
is een goede samenwerking met bijvoorbeeld de 
BSNC belangrijk.’

De hele kunstgrasindustrie voor sport, maar ook 
daarbuiten, profiteert ervan als het onderwerp 
goed op de agenda wordt gezet. ‘Je ziet dat de 
discussie omtrent SBR-granulaat ertoe heeft geleid 
dat kunstgras een slechte naam heeft gekregen. 
Ook de landscape-markt heeft daar last van, terwijl 
daar niet eens SBR-granulaat wordt gebruikt.’ Die 
discussie omtrent de milieuveiligheid zit Diderich 
hoog. ‘Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp; 
daarom ga ik ervoor knokken dat het op de agen-
da komt. Het is belangrijk om problematiek zoals 
microplastics en de impact daarvan op de industrie 
te bespreken, omdat dat ons in de portemonnee 
kan raken. Maar bovenal hebben we een verant-
woordelijkheid met betrekking tot het milieu.’ 

Schaduw vanuit de VS?
Diderich spreekt namens de ESTO, maar zal ook de 
standpunten van de STC moeten meewegen. Deze 
van oorsprong Amerikaanse organisatie heeft soms 
andere belangen. Bovendien hebben Amerikanen 
er soms een handje van om bedrijven in Europa 
te overschaduwen. Toch verwacht Diderich dat hij 
dit alles zal kunnen managen. ‘In Amerika worden 
aan veel producten beduidend lagere kwaliteits-
eisen gesteld dan in Europa. Dat geldt ook voor 
de eisen die ze daar stellen aan kunstgrasvelden. 
In dat opzicht lopen we hier in Europa voorop en 
kunnen de Amerikanen iets van ons leren.’ Dat 
neemt niet weg dat Diderich waakzaam moet blij-

ven. ‘Amerikanen willen dingen vaak sneller dan 
Europeanen. We moeten oppassen dat we daarbij 
geen concessies doen wat betreft de kwaliteit van 
kunstgrasvelden.’ 

De aanstelling van Stefan Diderich moet de ESTO 
een zetje in de juiste richting geven. De nieuwe 
voorzitter heeft zich voorgenomen zijn plannen 
tijdens het ESTO-congres op 4 september verder te 
onthullen. Daarna is het zaak om de ‘vuist’ verder 
vorm te geven, zodat de Europese kunstgrasindu-
strie eindelijk op die Europese tafel kan slaan. 

WiE iS STEFAN DiDERiCH?
Voor de meeste lezers van Fieldmanager zal 
de naam Stefan Diderich misschien niet direct 
een belletje doen rinkelen. Maar met veertien 
jaar ervaring in marketing en salesfuncties 
voor diverse kunstgrasvezelfabrikanten, 
kan gesteld worden dat Diderich gepokt 
en gemazeld is om zijn nieuwe uitdaging 
aan te pakken. Zijn eerste ervaringen in de 
kunstgrasindustrie waren in augustus 2004, 
toen hij aan de slag ging als salesmanager bij 
Ten Cate Thiolon, de huidige TenCate Grass 
Group. Ruim drie jaar later stapte hij over 
naar Bonar Yarns, waar hij als commercieel 
directeur werd aangesteld. Tussen juli 2013 
en september 2016 hield hij zich bezig met 
de marketingactiviteiten van Bonar Yarns, 
voordat hij in september 2016 de marke-
tingactiviteiten van Mattex Yarns onder zijn 
hoede nam toen de kunstgrastak van Bonar 
Yarns in Mattex Yarns was opgegaan. Begin 
dit jaar staakte hij zijn activiteiten bij Mattex 
Yarns, om vanaf 1 juni voor de ESTO aan de 
slag te kunnen gaan.

‘Dat gaan we veranderen 

door actiever en meer 

informatie te verspreiden’
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‘Geef ons maar de risico’s! 
Wij zien er kansen in’
Van ad hoc onderhoud naar assetmanagement van sportvelden

De kwaliteit van sportvelden en -accommodaties wordt steeds meer beïnvloed door klimaatverandering, verlenging van het competitieseizoen en 

intensiever veldgebruik voor multifunctionele doeleinden. Om nog maar niet te spreken over de ontwikkelingen in natuurlijk en chemievrij beheer, 

vastgelegd in een Green Deal. Een flinke uitdaging voor het toekomstige beheer en onderhoud van sportvelden. Volgens Jan Vrij van AH Vrij Groen, 

Grond en Infra een kwestie van omdenken: ‘Wij en met ons veel aannemers willen best de risico’s van deze ontwikkelingen dragen, maar dan moeten we 

wel integraal aan de knoppen kunnen draaien. Alleen dan kunnen wij doen waar we goed in zijn: sportvelden duurzaam onderhouden en de kwaliteit 

ervan verder verbeteren.’

Auteur: Hein van Iersel
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Sportverenigingen willen zoveel mogelijk kun-
nen trainen, wedstrijden spelen en toernooien 
organiseren. In weer en wind en bij voorkeur op 
tijden dat het de sporters uitkomt. Uitval van vel-
den door een slechte conditie dient te allen tijde 
te worden voorkomen. Evenals uitval van sporters 
door blessures of ongelukken, bijvoorbeeld door 
kuilen, pollen of overtollige bladeren. Met het oog 
op de klimaatverandering is dat geen sinecure. 
Weerextremen zoals de overmatige hitte van de 
afgelopen periode of juist enorm grote hoeveel-
heden neerslag in korte tijd, stellen hoge eisen 
aan de bodemgesteldheid, de beworteling van het 
gras en de afwatering van een veld. Tel hierbij op 
de wettelijke maatregelen voor het gebruik van 
chemische middelen in de openbare ruimte én de 
afspraken voor natuurlijk beheer uit de Green Deal 
Sportvelden, en de vraag rijst hoe we de sportvel-
den in de toekomst optimaal bespeelbaar houden.
 
Andere invulling
Weerextremen en wettelijke maatregelen brengen 
risico’s met zich mee voor de bespeelbaarheid van 
velden. En bij het beheersen van risico’s denken 
opdrachtgevers al snel in termen van extra onder-
houdswerkzaamheden en meer kosten. Bij AH Vrij 
ziet men de oplossing in een andere invulling van 
de onderhoudscontracten: een contract waarin 
de aannemer zelf de regie in handen heeft en zelf 
bepaalt welke vorm van onderhoud nodig is. ‘In 
de huidige RAW-bestekken kunnen we onze meer-
waarde niet kwijt’, aldus Jan Vrij. ‘De kracht zit hem 
in het omdenken. Opdrachtgevers moeten niet 
langer vingerwijzend (deel)opdrachten verstrekken 
volgens de in het bestek voorgeschreven taken 

en vastgestelde kostprijzen. Wanneer zij het totale 
veldbeheer inclusief de risico’s en het onderhouds-
budget aan ons overdragen, kunnen wij met onze 
specifieke kennis en de kaders die de Green Deal 
ons stelt, zelf aan de knoppen draaien en doen 
wat nodig is om velden preventief en duurzaam te 
beheren. Opdrachtgevers hoeven dan slechts de 
kwaliteit van velden te controleren aan de hand 
van normen die wij bij aanvang van een contract 
met elkaar hebben vastgesteld.’

Assetmanagement
Deze invulling is vergelijkbaar met assetmanage-
ment in andere sectoren, waarbij de opdrachtne-
mer het beheer van een bedrijfsmiddel integraal 
van de opdrachtgever overneemt en hem daarmee 
ontzorgt. Contracten zijn hierbij gebaseerd op 
functionele specificaties in plaats van op een 
frequentiebestek. De prestaties, risico’s en kosten 
worden vooraf gedefinieerd door een ‘asset owner’ 
en vervolgens gerealiseerd door een ‘assetmana-
ger’. AH Vrij heeft ervaring met deze aanpak bij 
het onderhoud van sporen. Daar is het inmiddels 
de gewoonte om een uitvraag te doen op basis 
van de te leveren prestatie. Ook bij de onkruidbe-
heersing op verharding zijn parallelle bewegingen 
zichtbaar. Opdrachtgevers stappen hier massaal 
over van frequentiebestekken naar prestatiecon-
tracten, waarin de aannemer zelf de onkruidbe-
heersmethode bepaalt, volledig verantwoordelijk-
heid is voor het resultaat en afgerekend wordt op 
het eindbeeld.
Volgens Jan Vrij is dit een-op-een te vertalen naar 
het sportveldonderhoud: ‘Een sportveld is feitelijk 
ook een bedrijfsmiddel dat alle dagen van het 

jaar moet voldoen aan de kwaliteitsvraag van de 
gebruikers. Wij benoemen binnen ons bedrijf een 
deskundige assetmanager. Eigenlijk een soort 
interne opdrachtgever, die bepaalt welke werk-
zaamheden er op welk sportveld moeten gebeu-
ren en die zorgt dat deze op het juiste moment 
worden uitgevoerd.’ Hiervoor stelt AH Vrij zelf per 
veld een maatwerk-onderhoudsplan op. De aan-
nemer heeft immers de mogelijkheid (middelen en 
machines) om snel te schakelen en om de risico’s te 
dragen. Met deze aanpak worden twee vliegen in 
één klap geslagen: een sportveld wordt duurzaam 
onderhouden én de bespeelbaarheid van het veld 
verbetert. Dat gaat niet van de ene op de andere 
dag, geeft Vrij toe: ‘De truc is om de bodem zo 
vruchtbaar te maken dat het gras harder groeit dan 
het onkruid. Bij AH Vrij hebben we veel ervaring 
met het produceren van bomenzand, grond en 
granulaat. Bij deze productie starten we met struc-
tuurloos materiaal (zand) en weten we bodemle-
ven en structuur te kweken. Deze kennis willen 
we inzetten bij het onderhoud van sportvelden. 
En eerlijk is eerlijk: dat zal de eerste paar jaar niet 
meevallen. Maar de ervaring leert dat de kwaliteit 
steeds verder vooruitgaat en dat deze vorm van 
onderhoud uiteindelijk niet duurder uitpakt.’

Sportveld-in-één-pakket
AH Vrij heeft deze vorm van assetmanagement 
gegoten in een sportveld-in-één-pakket, waarmee 
het bedrijf binnenkort de markt op gaat. Met dit 
integrale pakket neemt AH Vrij de verantwoorde-
lijkheid voor het beheer en onderhoud van sport-
velden, inclusief de communicatie daarover met 
relevante stakeholders, volledig van zijn opdracht-
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gevers over. De start van elk contract is het geza-
menlijk vaststellen van het eindbeeld en de te 
leveren prestaties binnen een vaststaand budget, 
waarbij de basis wordt gevormd door parameters 
als het type veld, de bespelingsgraad, de gewenste 
contractduur en de geldende normen van de ver-
schillende sportbonden. Hieruit vloeit per veld een 
maatwerk-beheer- en onderhoudsplan voort. Jan 
Vrij geeft aan: ‘Doordat wij de rol van beheerder 
overnemen, zijn we in staat dit integraal aan te 
pakken. Een bestek beperkt zich tot taken boven 
de grond, terwijl de Green Deal vereist dat we ons 
ook richten op ontwikkelingen onder de grond. 
Met andere woorden: we voeren niet alleen onder-
houdswerkzaamheden gericht op de korte termijn 
uit; we hebben ook de kennis in huis om ons te 
richten op verbetering van de ondergrond die 
van belang is voor de veldkwaliteit op de langere 
termijn. Daarbij nemen wij het financiële risico van 
kwaliteitsverlies van de opdrachtgever over. Wij 
worden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
velden en opdrachtgevers rekenen ons hierop af. 
De sportveldkwaliteit borgen we periodiek, door 
elk kwartaal een kwaliteitsopname te doen. En 
omdat we uiteraard niet als een slager ons eigen 

vlees willen keuren, laten we jaarlijks een veldkeu-
ring doen door een onafhankelijke partij.’ 

Voordelen
De voordelen van het sportveld-in-één-pakket 
gaan verder dan alleen het zorgen voor optimale 
kwaliteit van de velden. Ook de communicatie met 
relevante stakeholders, waaronder klachtenafhan-
deling, wordt overgenomen van opdrachtgevers. 
Zij krijgen daarmee één partner voor beheer, 
onderhoud én service. AH Vrij fungeert als centraal 
aanspreekpunt voor alle partijen, wat de commu-
nicatie eenvoudiger maakt en de uitvoering ten 
goede komt. Om de afspraken inzichtelijk te hou-
den voor alle partijen, wordt toegang geboden tot 
een centraal registratie- en communicatiesysteem. 
Jan Vrij: ‘Met onze aanpak zijn we in staat om snel-
ler te handelen en niet eerst een (deel)opdracht 
van de opdrachtgever af te wachten. De contacten 
met de stakeholders worden veel directer, waar-
door we beter kunnen anticiperen op de specifieke 
wensen van gebruikers.’ 

Meerwaarde
Met deze integrale benadering van veldonder-

houd, beheer, communicatie en een onafhankelijke 
kwaliteitsborging wil AH Vrij zijn opdrachtgevers 
in de toekomst meerwaarde bieden bij het op het 
gewenste kwaliteitsniveau brengen en houden van 
sportvelden. Daarin is het bedrijf niet het eerste 
en ook niet het enige. Jan Vrij: ‘Geluiden dat een 
andere aanpak nodig is, zijn niet nieuw. De tijd om 
die aanpak concreet vorm te geven, begint echter 
te dringen. Als partijen een beetje durven omden-
ken en bereid zijn andere contractvormen aan te 
gaan, is het slechts een kleine stap om risico’s om 
te buigen in kansen.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/26972/geef-ons-maar-de-
risicos-wij-zien-er-kansen-in

INTERVIEW
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Nieuwe engerlingen 
in opkomst
In het noorden van Italië werd de Japanse kever in 2015 ontdekt

Sinds een aantal jaren is er een nieuwkomer in engerlingenland in Italië. De engerlingen van de Japanse kever (Japanese beetle: Popillia japonica) 

vormen een geduchte plaag voor grasvelden in Noord-Amerika, die zich sinds zijn introductie in 1916 vanuit New Jersey zeer snel heeft verspreid over 

het continent. In de jaren vijftig werd gevreesd voor het meeliften met vliegtuigen vanuit Amerika en werd ook in Nederland aandacht gegeven aan dit 

verschijnsel. Het is toen niet gebeurd, maar recent is de soort nu dus in Italië gesignaleerd.

Auteur: Henk Vlug, Insect Consultancy

In het noorden van Italië, in de omgeving van 
Turijn, werd de Japanse kever in 2015 ontdekt in 
grasvelden. Vermoedelijk zijn de engerlingen mee-
gekomen met plantmateriaal met aanhangende 
kluit. Het feit dat ze nu al een populatie gevormd 
hebben die schade veroorzaakt, betekent dat ze 
er al minstens vier jaar aanwezig moeten zijn. De 
eerste jaren na introductie worden ze nauwelijks 
of niet opgemerkt, maar de populatie ontwikkelt 
zich gedurende de volgende vier à vijf jaar. We zijn 
nu alweer twee jaar verder en de uitbreiding (en 
schade) is toegenomen. In Italië is een onderzoek 

op gang gekomen om de populaties te volgen 
en in kaart te brengen. De bestrijding gaat zeer 
moeizaam en de middelen zijn beperkt. In Noord-
Amerika wordt al sinds de jaren twintig van de 
vorige eeuw veel onderzoek gedaan naar deze 
plaag en nog steeds staat de Japanse kever volop 
in de belangstelling. Naast chemische bestrijding 
wordt veel aandacht besteed aan natuurlijke vijan-
den, zoals de introductie van een verwante soort 
van onze Tiphia femorata (rozenkeverdolkwesp) en 
de van nature voorkomende Tiphia-soorten. Met 
wisselende resultaten wordt een – voor de Japanse 

kever specifiek – bacteriepreparaat (Paenibacillus 
popilliae) ingezet, dat milky disease veroorzaakt 
bij de engerlingen, wat uiteindelijk tot de dood 
leidt. Dit preparaat heeft (nog) geen toelating in 
Nederland. In de jaren negentig heeft de auteur in 
laboratoriumexperimenten getracht met deze bac-
terie de rozenkever en de junikever te bestrijden. 
Dit is zonder succes gebleven.

De volwassen kever (foto 1) is een mooie kever, 
die enigszins lijkt op onze rozenkever. Ze is 8-11 
mm lang en 5-7 mm breed. Over het geheel geeft 



25www.fieldmanager.nl

ACHTERGROND3 min. leestijd

de bovenzijde de indruk van een groene metaal-
glans met dekschilden die koperkleurig bruin zijn. 
Opvallend zijn de zes witte plukjes haar aan weers-
zijden van de dekschilden en een wit plukje op het 
juist zichtbare deel van het achterlijf, dat net iets 
uitsteekt achter de dekschilden. De engerling is 
een karakteristieke engerling zoals wij die kennen 
van de hier voorkomende soorten. De onderschei-
dende kenmerken zitten zoals gebruikelijk aan de 
onderzijde van het laatste en voorlaatste achter-
lijfsegment, waarbij opgemerkt moet worden dat 
er een oppervlakkige overeenkomst bestaat tussen 
deze soort en de rozenkever (fig. 1).

Wat hebben wij te vrezen van de Japanse kever?
De verspreiding van de Japanse kever in Noord-
Amerika is zeer snel gegaan en de soort komt 
ook voor in gebieden waar de omstandigheden 
vergelijkbaar zijn met die in Noordwest-Europa. 
De engerlingen leven van de wortels van een 
groot aantal grassoorten en veroorzaken hierbij de 
bekende engerlingenschade. In tegenstelling tot 

de hier voorkomende volwassen rozenkever (die 
ook wat bladschade veroorzaakt) vreet deze kever 
aan een groot aantal soorten bomen en struiken 
(in Amerika meer dan 3000 plantensoorten). Bij 
deze kevervraat wordt veel schade aangericht, 
vooral aan bloeiende planten, zoals rozen, maar 
ook ernstige bladvraat (foto 2). De schade beperkt 
zich dus niet tot grasvelden! Op dit moment is de 
kever aanwezig in het noordwesten van Italië en 
vermoedelijk ook al in het aangrenzende deel van 
Zuid-Frankrijk. Met het huidige intensieve verkeer 
van plantmateriaal door heel Europa is het een 
kwestie van afwachten totdat de soort ook hier 
opduikt. Op een Nederlandse fotosite is al een 
foto te vinden van een kever die verdacht veel 
lijkt op de Japanse kever. De foto is echter niet 
duidelijk genoeg om met zekerheid vast te stellen 
dat het om deze soort gaat. Introductie van de 
engerlingen van deze kever met plantmateriaal is 
niet de enige mogelijkheid. Verkeer vanuit Italië 
kan onbedoeld bevruchte vrouwtjes meenemen, 
die, eenmaal hier ter plekke, eieren kunnen leg-
gen in gras. Het ‘meeliften’ gaat gemakkelijk in de 
vakantieperiode, als je beseft dat kampeerders op 
grasvelden staan. 

De Japanse kever heeft één generatie per jaar, 
maar in koelere gebieden kan het voorkomen dat 
één generatie zich ontwikkelt in twee jaar. Dit ver-
schijnsel doet zich bij meer soorten voor, zoals bij 
de meikever, die zich in drie jaar ontwikkelt, maar 
soms ook in vier jaar en in Scandinavië zelfs in vijf 
jaar. Als de Japanse kever in Nederland aangetrof-
fen wordt, zullen de volwassen kevers naar ver-
wachting aan het eind van juni en het begin van 
juli uit de grond komen.

Het verdient aanbeveling om op een aantal plaat-
sen in ons land feromoonvallen te plaatsen om de 
aanwezigheid van de Japanse kever vast te stellen. 
Te denken valt hierbij aan grote grasveldobjecten 
zoals sportterreinen en golfterreinen. Particulieren, 

gemeenten, fieldmanagers en greenkeepers 
moeten goed letten op onbekende bladvraat. 
Maatregelen om de kever buiten onze grenzen te 
houden, zijn niet denkbaar. Uitbreiding voorkomen 
is eveneens een moeilijke zaak. Net als de bij ons 
voorkomende rozenkever is ook deze soort gevoe-
lig voor sterk verdrogende grasvelden en kan op 
deze wijze schade voorkomen worden. Actieve 
bestrijding kan uitgevoerd worden met behulp 
van insectenparasitaire nematoden (aaltjes), o.a. bij 
de rozenkever. In het Handboek Grasveldinsecten 
staat een nadere toelichting van de methoden om 
engerlingen te bestrijden door middel van droogte 
en het gebruik van aaltjes. 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Insect 
Consultancy (h.j.vlug@hetnet.nl). 

Rasters van engerlingen. Links Japanse kever, rechts 

rozenkever.

Henk Vlug

In Italië is een onderzoek op 

gang gekomen om de 

populaties te volgen en in 

kaart te brengen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/26973/nieuwe-engerlin-
gen-in-opkomst
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Revolutionaire renovatie in 
het oudste tennisstadion 
van Nederland
De Haagse Lawn Tennis Club (HLTC) de Metselaars in Scheveningen is er weer helemaal klaar voor. Hun centercourt, waar tot 1987 veertig keer de 

Nationale Tenniskampioenschappen (NTK) werden georganiseerd en waar tientallen Davis Cup-ontmoetingen hebben plaatsgevonden, is geheel onder 

handen genomen door de Oosthoek Groep. Zo werd onder meer het oude gravel vervangen door Gravelplus Premium en maakte één baan plaats voor 

een parkeerplaats. 

Auteur: Sylvia de Witt

Ivo Pols is erg trots op 'zijn' nieuwe centercourt.
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Wanneer ik uit de auto stap op de gloednieuwe 
parkeerplaats van HLTC De Metselaars, kortweg 
‘de Mets’, dringt de zilte zeelucht mijn neusgaten 
binnen. Wat een luxe om gratis te kunnen parkeren 
op slechts 500 meter van de boulevard. Maar het 
is natuurlijk vooral fijn voor de leden van deze ten-
nisclub, die hier nu op hun gemak een balletje kun-
nen slaan en wat eten en drinken na afloop, zonder 
bang te zijn dat de meter ‘afloopt’. Op weg naar 
het clubhuis kom ik langs de Gravelplus Premium-
banen die vijf jaar geleden zijn aangelegd door 
de Oosthoek Groep. Het mooie weer brengt veel 
mensen op de baan. 

In zijn kantoor wil parkdirecteur Ivo Pols mij graag 
wat over de rijke geschiedenis van zijn club vertel-
len. Tennis was al in de 19e eeuw enorm populair 
in Den Haag. Op een deel van deze locatie werd 
er zelfs voor die tijd al gespeeld; hij heeft er nog 

een foto van waarop mannen en vrouwen te zien 
zijn in lange witte broeken en jurken. In de jaren 
20 van de vorige eeuw ontstond de behoefte aan 
een complex waar ook tenniswedstrijden konden 
worden gehouden, want zoiets was er nog niet in 
Nederland. 

‘Tweehonderd aandeelhouders, grotendeels adel, 
van jonkheren tot baronessen, legden voor het 
nieuw aan te leggen complex ieder 500 gulden in, 
een godsvermogen in die tijd, omdat het nationale 
en internationale tennis daarmee was gebaat. 
Ze hadden ook gratis entree tot alle tenniswed-
strijden.’ Hij wijst op een poster aan de muur: een 
abonnement (passe-partout) kostte in die jaren 40 
gulden. ‘Het weekloon van een ambachtsman.’ 

Prinses Juliana
Met 100.000 gulden werd het complex 
Mets Tennisbanen opgericht. Mets staat 
voor Maatschappij tot Exploitatie Tennisbanen 
Scheveningen. De opening vond plaats op 31 juli 
1926 en vanaf 1928 was dit dé locatie voor nati-
onale en internationale wedstrijden. Tijdens de 
Olympische Spelen in 1928 werd op de Mets een 
tennisolympiade georganiseerd, waaraan vrijwel 
alle grote namen uit de tenniswereld deelnamen, 
en in de jaren 30 kwam prinses Juliana regelmatig 
hiernaartoe voor een potje tennis of voor interna-
tionale wedstrijden. Hier werden tot 1987 veertig 
keer de Nationale Tenniskampioenschappen (NTK) 
georganiseerd. Ook vonden er tientallen keren 
Davis Cup-ontmoetingen plaats en wordt er sinds 
1993 jaarlijks de ATP Challenger Scheveningen 
georganiseerd (tegenwoordig The Hague  
Open genoemd). 

De toren van Pisa
‘Dit was de tennistempel van Nederland’, zegt 
Pols. ‘Het oude centercourt bestond uit drie 
banen met rondom viploges en tribunes met een 
capaciteit voor meer dan 3000 toeschouwers. Dat 
was voor die tijd een enorm aantal. De Nationale 
Tenniskampioenen gingen vanaf 1985 het land in 
en bestaan inmiddels in die opzet niet meer. De 
Davis Cup-wedstrijden werden zo’n twintig jaar 
geleden steeds groter qua opzet en bezoekersaan-
tallen; dat waren de jaren van Krajicek, Haarhuis, 
Eltingh. Daarvoor werden in  verschillende steden 
grote stadions gebouwd, want dit complex werd 
niet meer geschikt geacht voor zulke grote eve-
nementen. Langs de tribunes op het centercourt 
stond een muur, die net zo scheef was als de toren 
van Pisa. In 2004 vonden we dat daar wat aan 
moest gebeuren. Wij lieten tribunes verwijderen, 
de muur slopen, keerwanden plaatsen en een del 

op straatniveau brengen. Ook werd er een miniten-
nisbaan aangelegd. Tot afgelopen voorjaar was dit 
de situatie van het centercourt.’ 
 
Centercourt met voeten in het water
Vijf jaar geleden liet de Mets vijf gravelbanen op 
het complex vervangen door Gravelplus Premium-
banen. Dit werd uitgevoerd door de Oosthoek 
Groep. Omdat Pols erg tevreden was over hun 
werkzaamheden, zocht hij vorig jaar september 
opnieuw contact met Piet Oosthoek, want ook op 
het centercourt moest Gravelplus Premium komen. 
Pols: ‘De financiële haalbaarheid was nog enigs-
zins in nevelen gehuld en wij hadden hulp van 
de gemeente Den Haag nodig. Het centercourt 
lag zo’n 1,80 meter beneden straatniveau, en 
het waterschap Delfland en de gemeente Den 
Haag hadden eind vorige eeuw bedacht dat ze 
het grondwaterpeil wel wat konden laten stijgen. 
Eigenlijk stond het centercourt daardoor met zijn 
voeten in het water, want het grondwaterpeil lag 
hier slechts 30 centimeter onder de tennisbanen. 
Het was dus het hele jaar door vochtig, waardoor 
de banen heel hard en glad werden. Eigenlijk 
vonden we allang dat je bij een internationaal 
toernooi, waar veel geld mee gemoeid is, niet 
afhankelijk mag zijn van zo’n centercourt, maar de 
middelen ontbraken om daar wat aan te doen.’

Veertig parkeervergunningen
Ook het parkeren vormde een groot probleem. 
Begin deze eeuw voerde Den Haag het betaald 
parkeren in om de parkeerdruk in Scheveningen te 
verminderen. Eerst was er alleen aan de boulevard 
betaald parkeren. Daarop gingen de strandgangers 
in de woonwijken parkeren en rond 2003 moest 
men ook in de Berkenbosch Blokstraat, waar de 
tennisclub ligt, betalen om te kunnen parkeren. 
Met medewerking van twee wethouders werd voor 
de Mets een speciale parkeerregeling in het leven 
geroepen: de club kreeg veertig parkeervergunnin-
gen tegen een bezoekerstarief. 

‘Daarmee konden wij in de straat en aan de ach-
terzijde van het park veertig auto’s van onze leden 
kwijt’, legt Pols uit. ‘Maar de gemeente wilde eind 
2017 een uniform parkeerbeleid over de hele stad 
uitrollen. Die uniformiteit was een bedreiging voor 
ons, want binnen de uniforme regeling pasten 
geen Mets-parkeervergunningen meer.’ De Mets 
ontving een brief van de gemeente waarin stond 
dat de Mets-regeling hoe dan ook zou verdwijnen, 
maar niet voordat er een goed alternatief zou zijn. 

Gifangel
In september vorig jaar kwam op uitnodiging van 
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Pols een aantal betrokken gemeenteambtenaren 
op bezoek. Als de Mets-regeling zou verdwijnen, 
zouden leden tussen de 1,75 en 2,25 euro per uur 
moeten betalen; een paar uurtjes tennissen zou 
dan een kostbare zaak worden. 
‘Maar wat nog veel erger was, en daar zat de gif-
angel: je mag maximaal twee uur parkeren. Je kon 
dus niet binnenkomen, gezellig een kopje koffie 
drinken, wat gaan tennissen en na afloop een 
hapje eten. Voor 10 tot 15 procent van onze leden 
werd het tennissen op de Mets op deze manier 
onaantrekkelijk, en nieuwe aanwas van leden kon 
je ook wel vergeten. De problematiek voor de club 
werd duidelijk: met het nieuwe parkeerbeleid zou 
de tennisclub niet overleven. De enige oplossing 
was parkeren op eigen terrein. Hiermee zouden 
we twee vliegen in één klap slaan: we waren 
verlost van de grillen van het parkeerbeleid van 
de gemeente Den Haag, en als we dan toch van 
een deel van het centercourt een parkeerterrein 
zouden maken, konden we meteen ook de banen 
aanpakken.’

Zelf een potje
Er kwam echter wat vertraging in het project, 
omdat de wethouder van Sport eerst nog een 
ultieme poging wilde wagen om oplossingen 
op straat te vinden. Het opofferen van vierkante 
meters sport voor een parkeervoorziening leek 
hem geen goede zaak. Maar medio oktober werd 
Pols alsnog verzocht ‘het parkeren op eigen ter-
rein uit te werken en daar een prijskaartje aan te 
hangen’. De gemeente zou bezien welke financiële 
middelen er waren om het plan mogelijk te maken. 

De Mets liet tekeningen maken en Oosthoek werd 
uitgenodigd offerte uit te brengen. De gemeente 
besloot 60 procent van de kosten te subsidiëren 
en gelukkig had de tennisclub zelf geld opzijgezet 
om het resterende deel te bekostigen, omdat er 
toch ooit iets aan het centercourt moest gebeuren. 
Pas begin februari 2018 gingen de seinen op groen 
en belde Pols Piet Oosthoek met de woorden: ‘Zit 
je goed? Het project gaat door en je moet over 
een maand starten.’ ‘Uiteindelijk begonnen de 
werkzaamheden op 7 april. Alles moest snel gere-

‘Die uniformiteit was een 

bedreiging voor ons; 

binnen een uniforme 

regeling pasten geen Mets-

parkeervergunningen’

ACTUEEL
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Maakt uw voetbalvelden winterklaar
■	 Rustige groei tot de start van de winter
■	 Langwerkende kalium (K) ideaal voor afharden van de grasmat
■	 Extra magnesium en ijzer, voor diepgroene graskleur
■	 Organisch: voedingselementen worden gedurende 75-100 dagen vrijgesteld 

door het bodemleven voor een continue rustige groei en minder uitspoeling

Mg + Fe
diepgroene  
graskleurK

afharden van grasmat

DCM GRASS-CARE
NPK 6-3-20 + 3 MgO + Fe - MINIGRAN® TECHNOLOGYdosis: 200-300 kg/ha

TL2498_adv_Grass-Care_190x135.indd   1 11/06/18   14:07

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

VOOR DE PERIODIEKE KEURING VAN UW KUNSTGRAS VOETBALVELD
VANAF 2018 MOETEN KUNSTGRAS VOETBALVELDEN VANAF ACHT JAAR OUD PERIODIEK WORDEN GEKEURD

De KNVB heeft bepaald dat voetbalverenigingen in Nederland alleen nog competitiewedstrijden 
mogen spelen op kunstgras voetbalvelden die voldoen aan een aantal minimumeisen, zoals 
benoemd in gebruiksnorm NOC*NSF-KNVB-2-18. Velden vanaf acht jaar oud moeten sinds 2018 
periodiek worden gekeurd op de gebruiksnorm door een NOC*NSF erkend keuringsinstituut. 
Voorbeelden van eisen uit de norm zijn de schokabsorptie, stroefheid en hoogteligging. Neem 
nog vandaag contact op met SGS INTRON Certificatie voor meer informatie.

SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2
4105 JH Culemborg
088 - 214 51 33
nl.intron@sgs.com
www.sgs.com/sportvloeren
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aliseerd worden, want op 1 april startte het tennis-
seizoen, het internationale toernooi kwam eraan 
en op 1 juni zou de nieuwe parkeerregeling voor 
de tennisclub ingaan.’ 

Liefde voor het vak 
Er werd aangevangen met alleen een plattegrond; 
tijdens de bouw werden de details bepaald. Dat is 
redelijk bijzonder, vindt Pols. ‘We hadden weliswaar 
een offertebegroting, maar dat werd een open 
begroting. Ik had echter zoveel vertrouwen in 
Oosthoek, dat ik dit wel aandurfde. Er werken zeer 
ervaren vakmensen die nog echt liefde voor het 
vak hebben. Als ik hier ’s morgens kwam en er was 
een probleem, dan zei uitvoerder Frans dat hij de 
avond ervoor thuis op de bank al had nagedacht 
over een oplossing.’  

Met Oosthoek werd de afspraak gemaakt dat Pols 
de kosten tijdens de rit goed in de gaten zou hou-
den. Dit betekende wel dat hij er twee maanden 
lang bovenop zat, maar omdat hij projectleider is 
geweest in de bouw, weet hij wat een bouwproces 
inhoudt. 
De machines kwamen op straatniveau binnen; 
daarom werd er allereerst een hellingbaan gecre-
eerd om bij het lager gelegen centercourt te kun-
nen komen. 

Daarna kon het parkeerterrein op hoogte worden 
gebracht met 2000 kuub zand. Pols lacht als hij 
eraan terugdenkt. ‘Midden op het centercourt 

stond een vrachtwagen zand te lossen. De chauf-
feur zei: “Dit is nou bijzonder. Drie jaar geleden 
keek ik vanaf die tribune naar de internationale 
wedstrijden en nu sta ik hier met mijn vracht-
wagen.” De vereniging draaide in de tussentijd 
gewoon door; de competitie was begonnen en er 
werden wedstrijden gespeeld.’

Schelpen
De banen waren half mei al bespeelbaar en de 
parkeerplaats, die plaats biedt aan 38 auto’s, was 
op 5 juni klaar. Het parkeerterrein is gedeeltelijk 
bestraat en gedeeltelijk bedekt met schelpen. 
Dit past binnen het gemeentebeleid, in die zin 
dat de gemeente niet meer toestaat dat er in 
Scheveningen op eigen terrein alleen verharding 
komt. Het regenwater moet in de schelpenvakken 
wegzakken. De omzoming, de klimop die in 2004 is 
geplant, is gehandhaafd. 

‘Omdat het centercourt verlaagd ligt, komt er inci-
denteel veel regenwater terecht’, vertelt Pols. ‘Zo 
stroomt er veel water van de trappen van de oude 
tribunes die langs de banen liggen. Er moesten dus 
voorzieningen komen om dit water af te voeren. Er 
is drainage gelegd, er zijn twee putten aangelegd 
met pompen erin en die zijn weer aangesloten op 
het riool. Voorheen stond het centercourt na een 
fikse regenbui in een mum van tijd blank, maar in 
de nieuwe situatie kan er binnen 20 minuten weer 
worden gespeeld. De tribunecapaciteit zal straks 
goed zijn voor 1500 man. Er moeten nog wat werk-

zaamheden worden uitgevoerd, maar ik heb de 
indruk dat alles binnen de begroting is gebleven.’
Oosthoek: ‘We werken met de RAW-systematiek en 
hadden een begroting gemaakt voor de gemeente. 
Maar van die oorspronkelijke begroting is tijdens 
de uitvoering niet veel overgebleven. Er moest 
enorm veel worden aangepast, maar we zijn heel 
transparant ten opzichte van elkaar geweest wat 
betreft de kosten.’

Altijd oplossingen die een ander niet heeft
Er ligt nu dus Gravelplus Premium op de banen van 
het centercourt. In het verleden legde Oosthoek 
diverse van deze banen aan voor BHS Sportservice, 
maar dit bedrijf werd verkocht en Oosthoek had 
geen licentie meer om Gravelplus-tennisbanen aan 
te leggen. 

Oosthoek: ‘Pols was het niet eens met deze beper-
king en nam contact op met de leverancier van 
het gravel. Tenslotte hadden wij bij de Mets al de 
eerste Gravelplus Premium-testbaan aangelegd.’ 
En vier jaar later renoveerde de Oosthoek Groep 
nog eens vijf tennisbanen. Oosthoek heeft al zo’n 
honderd tennisbanen gerenoveerd en Pols wilde 
per se met Oosthoek werken: ‘Hij vond dat wij 
altijd oplossingen hebben die een ander niet heeft. 
Bij de aanleg van de Gravelplus Premium-banen in 
2013 hadden we uiteraard discussies. Pols had bij-
voorbeeld gerekend met een buis naar het hoofd-
riool van 125 centimeter doorsnee. Wij zeiden 
toen: leg er nou maar een van 160 centimeter in; 
daar kun je alles zonder problemen op aansluiten. 
Hij vond dat wij het onnodig duur maakten met 
die buis van 160 centimeter, maar na een stortbui 
was hij toch blij met die grotere diameter, want 
het water was zo weg. Met de oplossingen die we 
destijds aandroegen, hebben we kennelijk zoveel 
vertrouwen gekweekt bij Pols dat hij bij voorkeur 
niet met een andere aannemer wilde werken bij de 
renovatie van het centercourt.’

Oosthoek wil kwaliteit leveren en niet dingen ‘afraf-
felen’. ‘Mijn vader zei altijd: De ergernis over slechte 
kwaliteit duurt langer dan de vreugde van een lage 
prijs. Als je goede naam kapot is, duurt het herstel 
daarvan langer dan het volmaken van een lege 
portemonnee.’ En zo zijn er toch maar weer een 
paar prachtige banen en een parkeerterrein gecre-
eerd op het centercourt van deze legendarische 
tennisclub.

Ivo Pols bij het nieuwe parkeerterrein.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/26964/revolutionaire-reno-
vatie-in-het-oudste-tennisstadion-van-nederland
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Hockeyclub Kromme Rijn bestaat vijf jaar. In die 
relatief korte tijd is het ledenaantal snel opgelopen 
tot 500. Dat is best een prestatie, vindt bestuurslid 
accommodatie Ronald Michels: ‘In deze omge-
ving is hockey een erg populaire sport. Clubs als 
Kampong en SCHC zitten hier dichtbij. Bij die 
grote clubs zijn vaak wachtlijsten, dus toen wij 
begonnen, zijn veel mensen die op een wachtlijst 
stonden bij ons komen hockeyen.’ De groei van het 
ledenaantal heeft ervoor gezorgd dat een tweede 
hockeyveld al snel nodig was. ‘In 2013 hebben we 
een zandveld aangelegd, een aantal jaar geleden 
wilden we heel graag een nieuw kunstwaterveld.’ 

Cake bakken en auto’s wassen
De keuze is gevallen op een Edel ID-hockeygras 
van Edel Grass, gelegd door aannemer Antea 
Group Sport. Na twee jaar is het gelukt om het 
veld te laten aanleggen. Een groot deel van het 
benodigde bedrag werd door vrijwilligers en leden 
bij elkaar gebracht: ‘Kromme Rijn is een hockeyclub 
waar plezier maken bovenaan staat. Het is een 
hechte groep die samenwerkt om dingen voor 
elkaar te krijgen. Zo hebben we er met zijn allen 
voor gezorgd dat we een nieuw clubhuis konden 
bouwen. Voor het nieuwe kunstgrasveld zijn statie-
geldflessen opgehaald, cakes gebakken en auto’s 

gewassen. Iedereen is blij en trots dat het met zijn 
allen is gelukt.’

Uitstekende kwaliteit
Door de snelle groei van de hockeyclub bleek het 
nieuwe waterveld geen overbodige luxe te zijn.
De leden groeiden letterlijk uit het ene veld dat er 
al lag. Michels: ‘In het begin hadden we veel jeugd-
leden. De jonge kinderen spelen op een kwart van 
het veld. Naarmate de eerste generatie spelers 
ouder werd, was er meer capaciteit nodig. We heb-
ben het nieuwe veld kunnen plaatsen op wat eerst 
een voetbalveld van de nabijgelegen voetbalclub 

De relatief jonge hockeyclub Kromme Rijn in Bunnik is flink aan het groeien. Het ledenaantal stijgt alleen maar en toen de club uit z’n voegen begon te 

barsten, ontstond de behoefte aan een tweede kunsthockeyveld. Na een periode waarin vrijwilligers en leden zich belangeloos inzetten om het nieuwe 

waterveld te kunnen realiseren, is de Edel ID-mat van Edel Grass vorig jaar eindelijk in gebruik genomen. Tot grote blijdschap van de sporters.

Auteur: Linde Kruese

Ronald Michels, bestuurslid accommodatie 

bij hockeyclub Kromme Rijn

Langverwacht kunstgrasveld 
van Edel Grass verademing 
voor hockeyclub Kromme Rijn
‘Onze leden zijn erg blij dat ze op dit waterveld mogen hockeyen’
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was.’ Kromme Rijn had al een zandveld, maar een 
waterveld stond al lang op het verlanglijstje. ‘Op 
het zandveld rolt de bal traag, wat vooral bij de 
kinderen rond de tien jaar merkbaar is. Zij zijn 
natuurlijk nog niet zo sterk.’ 

Aanpak en kwaliteit
Na lang beraad is de keuze voor de aanleg van 
het veld gevallen op Antea Group Sport. Voor 
Michels gaf de goede, dagelijkse communicatie de 
doorslag. ‘Antea Group Sport is in de praktijk een 
prettige uitvoerder. Tijdens de aanleg was er elke 
dag iemand aanwezig met wie we in de ochtend 
bespraken wat er die dag zou gaan gebeuren. Dat 
vergde wel wat van ons, aangezien er elke ochtend 
iemand aanwezig moest zijn. Maar door deze 
manier van werken zijn er geen fouten gemaakt en 

bij onvoorziene omstandigheden waren we er snel 
bij.’ De keuze voor het Edel ID-hockeygras van Edel 
Grass kwam volgens Michels door de combinatie 
van de aanpak en de kwaliteit van het veld. ‘Er zijn 
een hoop eisen waar het veld aan moet voldoen, 
van de dikte van de lijnen tot hoe hoog de bal 
mag stuiteren. Edel Grass heeft een veld geleverd 
dat aan alle eisen van NOC NSF voldoet. Tijdens de 
aanleg kwamen een aantal keer keurders langs om 
te controleren of alles volgens de regels verliep. Er 
zijn nooit problemen geweest. Naast de verplichte 
elementen hebben we zelf de verlichting, doelen 
en dug-outs uitgezocht.’ 

Eén druk op de knop
Met het nieuwe veld kwamen een aantal leuke 
technische snufjes. De verlichting van het veld is 

gemakkelijk te bedienen met een app. Michels laat 
zien hoe makkelijk dat gaat: met één druk op de 
knop springen alle lampen aan. ‘We hebben een 
app meegeleverd gekregen waarmee men ver-
schillende functies op het veld met de telefoon kan 
uitvoeren. Met één druk op de knop gaan de lam-
pen bij het veld aan en uit, we kunnen de sproeiers 
ermee bedienen en tijdens wedstrijden houden we 
met de app de score bij op het scorebord. Het is 
erg handig dat trainers in de avond zelf de lampen 
aan en uit kunnen doen. Er zitten wel restricties 
aan: er is maar één selecte groep mensen die de 
sproeiers aan kan zetten; we willen niet dat de 
sproeiers de hele dag aan staan natuurlijk.’

Laag watergebruik
Het verschil tussen het zandveld en het Edel 
ID-waterveld is goed te merken, vindt Michels. ‘Het 
waterveld hockeyt fijner. Het schuurt minder en 
door de snelheid van de bal wordt het spel over 
het algemeen aantrekkelijker om te zien. Het veld 
ligt er nu een jaar en alle wedstrijden worden erop 
gespeeld. Onze leden zijn erg blij dat ze op dit veld 
mogen hockeyen. De kwaliteit van het veld is uit-
stekend. De mat is erg watervast, wat ons sproeien 
scheelt. Bij oude velden was het nog wel eens 
nodig om zelfs tijdens de rust van wedstrijden te 
sproeien, bij dit veld gebeurt dat veel minder.’ Dat 
het Edel ID-veld water goed vasthoudt, is één van 
de vele kwaliteiten van de mat. Het veld kan zelfs 
droog bespeeld worden. Ook brengt Edel Grass op 
een unieke manier de krul aan in de vezel van de 
kunstgrasmat. Deze techniek wordt de knit-d-knit 
technology genoemd. Hierdoor blijft de kunstgras-
vezel langer en beter in krul, wat de duurzaamheid 
verhoogt.

ADVERTORIAL

Be social 
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kunstgrasveld-van-edel-grass-verademing-voor-hockey-
club-kromme-rijn
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De voordelen op een rij:

✓ Sporttechnisch superieur
✓ Blijft presteren onder alle weersomstandigheden
✓ Lage uitstoot van CO2
✓ Besparing van schaarse grondstoffen
✓ Materiaal opnieuw bruikbaar
✓ Eenduidige adviesregels voor aanleg en onderhoud
✓ Veilig en verantwoord om op te sporten
✓ Laagste aanleg- en beheerkosten

Na een mooie zomervakantie is bij de meeste voetbalverenigingen het nieuwe seizoen van start gegaan. 
De eerste bekerwedstrijden zijn alweer gespeeld. De zomerperiode is bij uitstek de periode waarin nieuwe 
velden worden aangelegd en bestaande velden die aan renovatie toe zijn onder handen worden 
genomen. Zeventig procent van de gemeenten blijft hierbij kiezen voor rubbergranulaat als infill op de 
sportvelden, omdat het ‘veilig en sporttechnisch superieur’ is. Rubbergranulaat is hierdoor een belangrijk 
onderdeel in de circulaire keten die ervoor zorgt dat van gebruikte autobanden nieuw materiaal met een 
nieuwe bestemming wordt gemaakt.

Het nieuwe sportseizoen 
is weer begonnen

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.

Telefoon (070) 444 06 32 | fax (070) 444 06 61 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

Uit diverse onderzoeken, nationaal en internationaal, is 
gebleken dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij het 
sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Het 
RIVM publiceerde op 3 juli haar rapport over de impact 
van het gebruik van SBR-rubberkorrels (korrels gemaakt 
van oude autobanden) op het milieu. “Alle soorten infill 
in kunstgras kennen het probleem van verspreiding in de 
bermen langs de velden. Dit is niet alleen voorbehouden 
aan SBR-korrels. Hoewel het RIVM-rapport laat zien dat 
er geen urgent milieuprobleem ontstaat door deze 
verspreiding, moeten er wel nieuwe manieren moeten 
worden gevonden om die korrels op een eenvoudige 
wijze op te ruimen”, stelt Kees van Oostenrijk, bestuurder 
van de Band en Milieu organisatie. RecyBEM, regieorgaan 
voor de inzameling en recycling van autobanden, stelde 
zo’n tien jaar geleden al vast dat infilllkorrels buiten de 
velden terechtkomen, door wind, meedragen door spelers 
en onderhoudswerkzaamheden. Daarom stelde zij in 
samenwerking met de overheid een zogenoemd 
‘zorgplichtdocument’ op, waarin wordt beschreven hoe 
de velden moeten worden aangelegd en welke ‘good 
housekeeping’-maatregelen nodig zijn om de verspreiding 
buiten de velden zoveel mogelijk te voorkomen.  
“Blijkbaar heeft dit nog onvoldoende impact gehad.  
Het infill wordt niet goed opgeruimd. Verspreiding van 
infillmateriaal is niet wenselijk, of dit nu kurk (behandeld 
met chemicaliën), TPE (plastic), EPDM (kunststof) of 
SBR (gemalen autoband) is. Hoewel dit niet leidt tot 
gevaar voor mens of dier, zorgt het wel voor milieudruk, 
zoals het RIVM aangeeft. De infill komt in de bermen 
terecht en dit is dus een vorm van verontreiniging die op 
een gegeven moment moet worden opgeruimd”, zegt 
Kees van Oostenrijk. 

“Bij correcte aanleg en good housekeeping is SBR-
granulaat ook veilig voor het milieu, dat tesamen met de 
sporttechnische eigenschappen, de bijdrage aan de 
circulaire waarde van banden en relatief lage aanleg- en 
beheerkosten zijn voldoende redenen voor veel 
gemeenten om te blijven kiezen voor rubberkorrels als 
infillmateriaal”, besluit Van Oostenrijk. 

Meer dan € 100.000 vrij voor voorzieningen in de  
gemeente én een nieuw kunstgrasveld met SBR

Een nieuw kunstgrasveld met SBR is een 
besparing van CO2 gelijk aan de emissie van  
1,5 miljoenautokilometers (37 keer de aardbol 
rond) of de aanplant van 1.500 nieuwe bomen
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Het meest recente hoofdstuk van de thriller ‘Oorlogsverklaring aan het sporten op kunstgras’ heeft als thema de vermeende milieurisico’s van SBR. Het 

zink uit het rubbergranulaat rond de velden zou de bodem in trekken en het grond- en oppervlaktewater vervuilen, luidde de Zembla-kritiek afgelopen 

najaar. Den Haag, al bekend als voorganger in zijn afkeer van SBR, zocht direct naar een oplossing voor milieuschade door infill. Betonplaten met 

opstaande randen, die de kurkkorrels bij regenbuien op het veld houden, zouden weleens redding kunnen bieden. De eerste resultaten van een 

onlangs gehouden proef met een nieuw type betonplaat zijn hoopgevend. John van der Laan van de gemeente Den Haag: ‘Deze oplossing kan het 

milieu in veel gemeenten ten goede komen.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Den Haag en kunstgras met rubber infill: het is 
al tijden geen gelukkig huwelijk meer. Tien jaar 
geleden besloot de hofstad − als een van de eerste 
gemeenten in Nederland − om geen kunstgrasvel-
den met SBR meer aan te leggen. In februari vorig 
jaar (na de Zembla-uitzending met zebravisjes) rie-
pen de Haagse raadsfracties van D66, GroenLinks 
en de Haagse Stadspartij voetballers op om kunst-
grasvelden met rubbergranulaat te mijden, zelfs 
bij uitwedstrijden. Nu loopt Den Haag opnieuw 
voorop met een proef om alle infill (die momenteel 
varieert van TPE en kurk tot een mengsel van kurk 

en EPDM) zoveel mogelijk op het veld te houden 
met een opsluitband.

Infill in de drainage
John van der Laan is namens de gemeente Den 
Haag werkvoorbereider en technicus van de afde-
ling buitensport van OCW Sportvoorzieningen. 
Den Haag heeft al jaren geleden het milieu voorop-
gesteld bij de aanleg van sportcomplexen, vertelt 
hij. ‘Den Haag kiest voor het milieu. We hebben 
vanuit dat oogpunt Sweco benaderd om een 
onderzoek uit te voeren bij de kunstgrasvelden in 

de gemeente. Bij de beplanting kwamen ze SBR, 
TPE en kurk tegen dat langs het veld was geblazen. 
Ook in het oppervlaktewater en in de drainage 
vonden ze resten van infill. We hebben ons ver-
volgens afgevraagd: wat kunnen we − om milieu-
schade tegen te gaan − na een flinke regenbui nog 
meer bedenken dan met een bladblazer rond het 
veld te lopen? Eén zo’n hoosbui en de infill stroomt 
immers van het veld af. We zijn er eens goed voor 
gaan zitten om daarvoor een oplossing te beden-
ken.’ Vervolgens kwamen de betrokkenen al gauw 
uit bij het enige object naast het veld dat infill zou 

Milieudiscussie infill stuit 
voorlopig op betonnen rand 
van enkele centimeters
Haagse pilot met betonplaten met opstaande rand succesvol verlopen
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kunnen tegenhouden: de betonplaat. ‘We hebben 
drie partijen benaderd of ze wilden meewerken 
aan een pilot. Van die drie reageerde Zwaagstra 
Beton het snelst; ze wilden graag meewerken. Ook 
de KNVB werd erbij betrokken.’

Een flink probleem
André Veerkamp werkt als verkoper buitendienst 
bij Zwaagstra Beton, dat al jaren bezig is met de 
fabricage van betonplaten. Volgens hem was 
iedereen bij het betonbedrijf meteen enthousiast 
over dit project. Het nut van de betonplaten met 
opstaande rand behoefde ook geen uitleg. ‘Toen ik 
de twee kunstgrasvelden bij Quick zag, was ik ver-
baasd over de hoeveelheid infill die daarin moet. 
Er stond een enorme hoeveelheid van tientallen 
bigbags met kurkgranulaat. Als dat het veld af 
spoelt, heb je een flink probleem. Een interessante 
klus dus voor ons om maatregelen te treffen om 
al die kurk op het veld te houden, en voor clubs 
zowel qua kostenbeheersing als het tegengaan van 
eventuele milieuschade.’

Proefopstelling met de KNVB
Vervolgens werden de koppen bij elkaar gestoken. 
Er werden wat hersenspinsels op papier gezet en 
tekeningen gemaakt. Na overleg maakte de beton-
fabrikant een proefopstelling, die met de gemeen-
te Den Haag en Patrick Balemans van de KNVB aan 
een uitvoerige test werd onderworpen. Veerkamp: 
‘Half februari van dit jaar hebben we in Hoogeveen 
een proefopstelling uitgevoerd met aan weerszij-

den vijf betonplaatjes van 50 x 100 x 14 cm. Aan 
de ene kant vijf “gewone” betonplaatjes en aan de 
andere kant vijf varianten met de opstaande rand. 
We hebben draadhekwerk geplaatst, kunstgras 
uitgerold en met een bal de veiligheid op het veld 
voor sporters en bezoekers getest.’ Na overleg met 
de KNVB werd er bij de betonplaten aan de voor-
kant voor een schuine rand gekozen in plaats van 
een opstaande rand. ‘De rand heeft nu een hoek 
van zo’n 38 graden. Op die manier stuit de bal niet 
zodanig weg dat het publiek er last van heeft.’

Vervuiling van de berm
Nadat de rand zijn definitieve vorm had gekregen, 
werd de pilot bij twee Haagse clubs uitgerold: 
RKSV GDA uit Loosduinen en Koninklijke Haagsche 
Cricket en Voetbal Vereeniging Quick. Het resul-
teerde in twee verschillende betonplaten. GDA 
legde betonplaten van 100 bij 100 bij 14 cm met in 
het midden van de plaat een opstaande rand; het 
hekwerk werd in de plaat geboord. Quick instal-
leerde betonplaten van 100 bij 50 bij 14 cm met 
een opstaande rand aan een lange zijde.

Tijdens de proefopstelling werd de rand getest op veiligheid voor sporters en bezoekers.

‘Den Haag kiest 

voor het milieu’
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Marcel van der Meer van Kybys.ing werkt op 
interimbasis voor de gemeente Den Haag als pro-
jectleider sportvoorzieningen. Naast het bekende 
verhaal over schadelijke microplastics in de grond 
is ook de vervuiling van de bermen een probleem, 
vertelt hij. ‘Bij het ontwerp was de eerste vraag of 
Zwaagstra Beton dit kon fabriceren, ook eventueel 
met hekwerken achter de plaat bevestigd. Dat 
bleek geen probleem.’ Over de lengte van een veld 
zijn op bepaalde plekken openingen met werk-
poorten, vertelt hij. ‘Doorgaans heeft een veld een 
werkpoort van 4 meter breed en een paar loop-
poorten van 1 meter breed. Na de Haagse pilot 
zal worden bekeken of deze betonplaten ook bij 
renovatievoetbalvelden kunnen worden toegepast. 
De betonplaten hebben een opstaande rand die 
dan binnen de uitloop valt. Hiervoor zal de KNVB 
dispensatie moeten geven.’

Mes snijdt aan twee kanten
Eind augustus volgde de lakmoesproef, toen na 

lange tijd van droogte flinke hoosbuien over 
Den Haag neerdaalden. Van der Laan: ‘De eerste 
proeven bij GDA en Quick zijn succesvol verlopen. 
Er kwam tijdens die eerste proef behoorlijk wat 
water naar beneden. Normaal gesproken drijft het 
kurkgranulaat in geval van flinke regen op het veld 
en loopt het richting de plantvakken en de kolken 
rond het veld. Nu ligt de infill op de tegelrand of 
ertegenaan. Het is netjes binnen de hekwerken 
gebleven.’ De betonrand bewees ook op andere 
manieren al zijn waarde tijdens de proef: ‘In een 
drogere periode waait het zand vaak vanaf de 
paden het veld op. Dan ligt het veld bezaaid met 
rotzooi; ook dat vuil wordt door de opstaande 
rand tegengehouden. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten.’

Tweede test met filterput
Bij GDA vond nog een tweede test plaats om te 
checken of de infill het veld niet verlaat. Van der 
Meer: ‘Mensen nemen de infill van het veld mee. 
Dat komt via de roosters in de afwatering van het 
rioolstelsel terecht en via de kolken en een nieuw 

‘MET EEN PRACHTIG VELD HET 
NIEUWE SEIZOEN IN’
Projectleider Wilma van der Neut 
van AH Vrij Groen, Grond en Infra, 
dat het veld bij RKSV GDA aanlegde: 
‘Wij waren hoofdaannemer voor de 
aanleg van het kunstgrashoofdveld. 
De opstaande rand in het midden van 
de betonplaat maakt nog deel uit van 
de totale veldconstructie binnen de 
veldafrastering. De gemeente Den 
Haag, Dienst OCW heeft in twee pro-
jecten een pilot uitgevoerd met twee 
typen betonplaten, die zij samen met 
de leverancier Zwaagstra Beton en met goedkeuring van de KNVB hebben ontwikkeld. Bij dit pro-
ject zijn er platen verwerkt van 1 x 1 meter, met in het midden de opstaande rand. Bij het project 
HVCV Quick zijn er platen toegepast van 0,50 x 1 meter, met aan de rand de opstaande rand. De 
veldafrastering en ballenvangers zijn achter de opstaande rand in de betonplaten geboord. Bij 
de poorten zijn betonplaten toegepast zonder de opstaande rand. Het verwerken van de platen 
en de bouw van het gehele kunstgrasveld zijn zeer voorspoedig verlopen. Het kunstgrasveld 
is ondertussen goedgekeurd door Kiwa Isa Sport. De vereniging kan met een prachtig veld het 
nieuwe competitieseizoen in gaan.’

‘SCHEELT EEN HOOP WERK 
EN GELD’
Projectleider Arie van Gelderen van 
Krinkels, dat het veld bij HVCV Quick 
aanlegde: ‘Naast het afroepen en 
leggen van de platen hebben wij nau-
welijks een rol gespeeld in dit verhaal. 
Ons aandeel is in ieder geval goed 
verlopen. Zwaagstra had voldoende 
platen en had er zelfs nog een paar 
extra beschikbaar. Ik denk dat deze 
betonplaat wel een goede oplossing 
is om het uitspoelen van de kurk over 
de plaat tegen te gaan. De infill komt 
door de betonrand niet in het gras of in de berm terecht, waardoor je het zou moeten bijvullen. 
Door de rand kun je de infill met een bezem en een bladblazer gemakkelijk weer terug het veld 
op vegen. Dat scheelt toch gauw een hoop werk en geld.’

De betonplaat met de opstaande rand in het midden.

De betonplaat met aan de rand de opstaande rand die bij het project 

HVCV Quick werd toegepast.

‘Het was een interessante 

klus voor ons om al die kurk 

op het veld te houden’
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geplaatste filterput in het oppervlaktewater.’ Van 
der Laan: ‘Om te onderzoeken in welke mate dit 
gebeurt, hebben we bij GDA deze filterput bedacht 
en laten plaatsen. Deze moet voorkomen dat infill 
en vezels van de paden om welke reden ook toch 
nog in het riool- of oppervlaktewater terechtko-
men. In hoeverre deze rand ook daarvoor een 
oplossing biedt, is nu nog niet te zeggen.’ Nadere 
analyse de komende twee jaar zal uitwijzen hoe-
veel verschil de opstaande randen maken qua tijd 
voor schoonmaakwerkzaamheden. De resultaten 
lijken vooralsnog hoopgevend. Van der Laan: ‘De 
vereniging ziet het verschil. Ze vinden het er netjes 
uitzien, het heeft iets aparts. Deze oplossing kan 
het milieu in veel gemeenten ten goede komen. 
Als het echt werkt, zullen we het eerst bij andere 
sportclubs in Den Haag doorvoeren. Maar mogelijk 
leidt aandacht in de media ook tot landelijke inte-
resse. En wie weet heeft de hockeybond dan ook 
belangstelling.’

‘Grote zooi verholpen’
Van der Laan denkt niet dat een betonplaat met 
een obstakel critici als het RIVM of Zembla direct 
helemaal de mond snoert: ‘Ik kan niet garanderen 
dat de infill voor honderd procent op het veld blijft 
liggen. Er kunnen altijd nog korrels via kleding, 
kousen of schoenen mee naar buiten gedragen 
worden. En als het kurk droog is en het gaat 
stormen, weet ik ook niet wat er gebeurt. Maar 

de grote zooi rond de velden hebben we er denk 
ik wel mee verholpen.’ Veerkamp ziet dit nieuwe 
type betonplaat als het juiste antwoord op het 
infill-milieuvraagstuk. ‘Of het nou om rubber of 
kurk gaat: we hebben nu een nuchtere, simpele en 
goedkope oplossing die ervoor zorgt dat de infill 
niet het veld af spoelt.’
Hoewel de kunstgrassoap met subthema’s als spel-
plezier, balstuit en de volksgezondheid misschien 
wel nooit meer eindigt, is er nu dus een kans dat 
het milieuverhaal als een nachtkaars uitdooft. 
Veerkamp: ‘De bulk blijft nu op het sportveld lig-
gen. En dat door dat ene randje van zes centimeter.’

ZEMBLA DE MOND GESNOERD?
In oktober 2017 zette het onderzoeksjour-
nalistieke programma Zembla opnieuw 
zijn tanden in het door hem gehekelde 
rubbergranulaat. Deze keer vormden niet 
de gezondheidsrisico’s van het SBR voor 
sporters het onderwerp van de uitzending, 
maar de milieurisico’s die uitloging van het 
rubber met zich mee kan brengen. Tijdens 
de uitzending met de titel ‘Op de bodem’ 
beweerde het onderzoeksprogramma dat er 
wel duizend kunstgrasvelden in Nederland 
zijn waar teveel zink in de bodem zou zitten. 
Zembla meldde dat het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu) al in 2007 in 
een onderzoeksrapport waarschuwde voor 
de mogelijke verontreiniging met zink, dat 
uit rubbergranulaat van oude autobanden 
komt. ‘Volgens het RIVM loogt het zink uit 
het rubber en kan het met het regenwater 
mee spoelen naar de onderliggende grond, 
het grondwater en het oppervlaktewater. In 
opdracht van de brancheorganisaties Vaco en 
RecyBem en verschillende sportorganisaties 
deed het onderzoeksbureau Intron (later 
SGS Intron) verschillende onderzoeken naar 
de zinkuitloging. De onderzoeken zouden 
aantonen dat de maatregelen die de kunst-
grasbranche nam om de verspreiding van 
zink tegen te gaan, afdoende zijn. Maar des-
kundigen zetten daar vraagtekens bij’, aldus 
Zembla.

‘Een filterput moet voor-

komen dat infill en vezels 

van de paden om welke 

reden ook toch nog in het 

riool- of oppervlaktewater 

terechtkomen’
Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/26968/milieudiscussie-
infill-stuit-voorlopig-op-betonnen-rand-van-enkele-
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Europa roept halt toe aan 
btw-voordeel voor 
sportaccommodaties
Nederlandse overheid gaat gemeenten vanaf 1 januari 2019 compenseren

De kogel is door de kerk: nadat begin november werd aangekondigd dat het kabinet plannen had om de sportvrijstelling per 1 januari 2019 te wijzigen, 

is het alternatief net voor het zomerreces ingediend. Het btw-voordeel waar veel accommodatiebeheerders van profiteerden, komt te vervallen. Wat 

gaat de overheid u bieden?

Auteur: Guy Oldenkotte

Een uitspraak van de Europese Commissie verplicht 
Nederland om het btw-principe in lijn te brengen 
met de Europese btw-richtlijnen. Nederland heeft 
tot 1 januari 2019 de tijd gekregen om hieraan te 
voldoen, maar de gesprekken met vertegenwoor-
digers van gemeenten en belangenorganisaties 

liepen stroever dan verwacht. De crux was de com-
pensatie van de verschillende slachtoffers van die 
gedwongen wijziging. 
Omdat gemeenten geen winstoogmerk hebben, is 
het aanbieden van de gelegenheid tot sport door 
gemeenten vrijgesteld van de heffing van btw. 

Daarnaast hebben gemeenten en bepaalde sport-
stichtingen op basis van de huidige wetgeving het 
recht op aftrek van voorbelasting van btw voor de 
kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschik-
kingstelling van sportaccommodaties aan sport-
verenigingen. Dat is allemaal vastgelegd in het 
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Dick Zeegers 

6 min. leestijd

zogenaamde Sportbesluit. Dat besluit regelt dat 
wanneer er sprake is van ‘het gelegenheid geven 
tot sportbeoefening’, een verlaagd btw-tarief van 
6% van toepassing is op de overeenkomst tussen 
de exploitant en gebruiker van een accommodatie. 
Voorwaarde is wel dat de afnemer de accommo-
datie alleen gebruikt voor de sportbeoefening. 
Die afnemer mag zelf de sportbeoefenaar zijn, of 
iemand die anderen laat sporten onder zijn leiding. 
Van de exploitant wordt vervolgens verwacht 
dat hij ervoor zorgt dat de accommodatie wordt 
onderhouden en schoongemaakt. Daarnaast is de 
exploitant van de accommodatie verantwoordelijk 
voor de beveiliging ervan. Hij kan ervoor kiezen 
om zaken (gedeeltelijk) uit te besteden, maar de 
belastingdienst staat niet toe dat bijvoorbeeld de 
sportvereniging de schoonmaak voor zijn rekening 
neemt. 

Aantrekkelijke mogelijkheid
De mogelijkheid die het Sportbesluit bood, was 
aantrekkelijk voor Nederlandse sportverenigingen 
en sportaccommodatiebeheerders. Verenigingen 

die hun accommodatie hadden ondergebracht in 
een stichting, hoefden enerzijds slechts 6% btw af 
te dragen aan de belastingdienst, terwijl ze ander-
zijds 21% btw mochten opnemen in de boeken 
als kosten voor het exploiteren en verbeteren van 
de accommodatie. Dat verschil van 15% maakte 
het aantrekkelijk om de kwaliteit van de sportac-
commodatie (continu) naar een hoger niveau te 
tillen door te investeren in de accommodatie of het 
onderhoud ervan. 
Nu deze regeling komt te vervallen, heeft minister 
Bruins van Medische Zorg en Sport net voor het 
zomerreces twee voorstellen ingediend, waarvan 
de invulling op Prinsjesdag 2018 duidelijk wordt. In 
de twee kaders heeft Fieldmanager de belangrijk-
ste punten voor u op een rij gezet. 
Dat het voorstel van de minister pas eind juli is 
ingediend, heeft alles te maken met de onvrede 
die heerste bij de betrokken partijen. Sinds begin 
dit jaar hebben vertegenwoordigers van zowel 
de gemeenten en de bonden als het ministerie 
meerdere malen met elkaar om de tafel gezeten. 
Het grote discussiepunt was steeds de verdeling 

SubSiDiëring vAn gemeentelijke uitgAven AAn Sport
De regeling van de minister voor Medische Zorg van 12 juli 2018, kenmerk 1379613-177691-S: regels 
voor de subsidiëring van gemeentelijke uitgaven aan sport (Regeling specifieke uitkering 
stimulering), stelt het volgende: 
1. Activiteiten komen slechts eenmaal in aanmerking voor een uitkering op grond van het voorstel. 
   Activiteiten waarvan de kosten, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht geven op 
   aftrek van omzetbelasting dan wel recht geven op compensatie op grond van de Wet op het 
   btw-compensatiefonds, komen echter niet in aanmerking voor een specifieke uitkering. 
2. Met uitzondering van hoofdstuk 5 zijn de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van 
   toepassing op deze regeling. Wel zijn de artikelen 4:35, 4:46, 4:48, 4:50 en 4:57 van de Algemene 
   wet bestuursrecht van toepassing. 
3. De vergoeding zal ten hoogste 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten zijn en deze 
   wordt ten hoogste één jaar verleend. Een uitkering ten laste van een begroting die nog niet is 
   vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de 
   Algemene wet bestuursrecht.
4. Voor 2019 is maximaal 152 miljoen euro te verdelen. Dat bedrag zal naar rato worden verdeeld 
   wanneer het totaal aangevraagde bedrag het plafond overschrijdt. Alle aanvragen moeten voor 1 
   december 2018 zijn ingediend. 1 december is ook de einddatum voor het indienen van alle 
   aanvragen voor de jaren daarna. 
5. Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting en deze moet worden ingediend op een 
   door de minister vastgesteld formulier. De minister neemt binnen 13 weken na 1 december een 
   besluit over de vraag of de specifieke uitkering wel of niet verleend zal worden. Vervolgens zal de 
   minister laten weten voor welke activiteit de uitkering wordt verleend, wat het uitgekeerde bedrag 
   zal zijn, hoe de besteding verantwoord moet worden en binnen welke periode en op welke wijze 
   aangetoond kan worden dat de activiteiten zijn verricht. De ontvanger dient jaarlijks, uiterlijk op 
   15 juli van het jaar volgend op de verlening van de specifieke uitkering, de benodigde informatie 
   te verstrekken.
6. Eenmaal toegekend, heeft de ontvanger gedurende tien jaar na afloop van de uitkeringsperiode 
   voor de activiteiten geen recht op aftrek van de omzet op grond van de Wet omzetbelasting 1968 
   of recht op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds. Bovendien is het 
   mogelijk dat er nadere verplichtingen aan de uitkering zijn verbonden.

Minister Bruins

Omdat gemeenten geen 

winstoogmerk hebben, is het 

aanbieden van de 

gelegenheid tot sport door 

gemeenten vrijgesteld van 

de heffing van btw
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van de 241 miljoen euro compensatie die de over-
heid beschikbaar wil stellen. Na lang onderhan-
delen lijkt het erop dat de partijen akkoord zijn. 
Maar als blijkt dat er ondanks de overgangs- of 
compensatieregeling toch financiële nadelen 
dreigen te ontstaan, kan een gemeente er alsnog 
voor kiezen om bijvoorbeeld de exploitatie van 
de sportaccommodatie(s) uit te besteden aan een 
organisatie met een winstoogmerk. Dat kan een 
externe partij zijn, maar het is ook denkbaar dat 
een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht. Deze 
nieuwe rechtspersoon moet dan wel op grond van 
het statutaire doel en de concrete omstandighe-
den een winstoogmerk hebben.

gunstig voor verenigingen
Dick Zeegers van de Stichting Waarborgfonds 
Sport verwacht dat de nieuwe ontwikkelingen 
gunstig zullen uitpakken voor de kwaliteit van de 
Nederlandse sportaccommodaties: ‘Ik verwacht 
dat het een impuls zal geven aan de bouw van 
sportaccommodaties in ons land.’ Daarnaast 
voorziet hij dat de verenigingen zullen profiteren. 
‘Sportverenigingen die zelf moeten investeren en 
niet, zoals stichtingen, de mogelijkheid hebben 
om de btw te verrekenen, gaan het meest profi-
teren van deze nieuwe regeling. Op den duur zal 
dit beter werken voor de verenigingen die nu min 
of meer gedwongen zijn om hun accommodatie 
in een stichting onder te brengen. Dat geeft veel 
administratieve en juridische rompslomp, omdat 
dat een bureaucratisch proces is.’ 
Volgens Zeegers heeft SWS momenteel 1800 
dossiers in behandeling. Bij 60 procent daarvan 
is een stichting betrokken. ‘In acht van de tien 
gevallen heeft de stichting puur een fiscaal doel-
einde. Straks is er een platte subsidie die gewoon 
aanvraagbaar is. Dat zal veel eenvoudiger werken.’ 
Voor deze clubs is er een direct voordeel van maar 
liefst 20 procent. Afhankelijk van de investeringen 
die worden gedaan, kan dat zelfs oplopen tot 
maximaal 35 procent.
Het voorstel van de minister ligt momenteel dus 
bij de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag zal duidelijk 
worden of ook die akkoord gaat met de voorge-
stelde ideeën.

De overheid blijft sportclubs bijstaan die hun accommodatie willen verbeteren.

Subsidiëring van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties
De regeling van de minister voor Medische Zorg van 12 juli 2018, kenmerk 1373516-177691-S, 
houdende regels voor de subsidiëring van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en 
de aanschaf van sportmaterialen (Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties), stelt het volgende:

1. De minister kan eenmalig subsidie verstrekken voor de bouw of het onderhoud van 
   sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. 
2. Niet-winstbeogende instellingen, zoals sportstichtingen en onder voorwaarden ook bv’s, kunnen 
   een beroep doen op deze subsidiepot.
3. Op deze regeling zijn de artikelen 1.5, 3.1 tot en met 3.5, 4.3, 6.1, 7.1 tot en met 7.8 en 10.1 van de 
   Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.
4. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten en 
   maximaal 15% van de kosten van de activiteiten. Voor beide geldt dat het inclusief btw moet zijn. 
   Het maximaal aan te vragen bedrag is 2,5 miljoen euro per jaar. Subsidiebedragen onder de 5.000 
   euro worden niet verstrekt. 
5. De subsidie wordt voor hoogstens drie jaar verstrekt, maar het is mogelijk om bij hoge 
   uitzondering één jaar ontheffing te krijgen. 
6. Voor 2019 heeft de minister 87 miljoen euro te verdelen. Dat zal worden gedaan in volgorde van 
   binnenkomst van de aanvragen. 
7. Eenmaal toegekend, heeft de ontvanger gedurende tien jaar na afloop van de uitkeringsperiode 
   voor de activiteiten geen recht op aftrek van de omzet op grond van de Wet omzetbelasting 1968 
   of recht op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds. Bovendien is het 
   mogelijk dat er nadere verplichtingen aan de uitkering zijn verbonden.

De minister stelt in dit voorstel verschillende eisen, afhankelijk van het aan te vragen subsidiebedrag. 
De eisen voor een subsidieaanvraag tot 25.000 euro zijn relatief laag. Dat wordt anders voor bedra-
gen tot 125.000 euro of daarboven. Daarnaast onderscheidt de minister aanvragen voor activiteiten 
die nog gedaan moeten worden of die al voltooid zijn. 
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Chemievrij onkruidbeheer op 
sportvelden en golfbanen
Een goede basis is meer dan het halve werk 

om de gewenste speelkwaliteit te behalen, moet er worden voldaan aan de basisvoorwaarden. De grasmat moet functioneel, veilig en duurzaam zijn. 

Welke speelkwaliteit vraagt de gebruiker? ongewenste grassen en/of onkruiden worden niet geaccepteerd en kunnen conform de green Deal 

Sportvelden niet meer chemisch bestreden worden. Welke combinatie van alternatieve methoden en/of middelen is dan de oplossing? in opdracht van 

het Centre of expertise-project en de enk groen & golf werd hier onderzoek naar gedaan.

Auteurs: Youri Gijsen en Mike van Hooff 

Madeliefje onkruid op sportveld
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ACTUEEL3 min. leestijd

De vraag van het onderzoek luidt als volgt: Welke 
onkruiddetectiemogelijkheden zijn er en welke 
preventieve en curatieve methoden en/of middelen 
zijn in de sportsector praktisch toepasbaar als alter-
natief voor de gebruikte chemische middelen? De 
antwoorden komen uit interviews met beheerders 
en leveranciers. De praktische toepasbaarheid is in 
een studiebijeenkomst getoetst door aannemers 
en adviesbureaus. 

Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten toxische 
stoffen die een gevaar vormen voor mens, dier en 
milieu. De overheid heeft naar aanleiding van de 
Europese richtlijnen een verbod ingesteld voor 
het toepassen van chemische bestrijdingsmid-
delen. Met dit verbod wil de overheid een betere 
waterkwaliteit realiseren en de volksgezondheid 
beschermen. Deze maatregelen hebben ertoe 
geleid dat bestrijdingsmiddelen op verhardingen 
en overige terreinen (openbaar groen) inmiddels 

verboden zijn. Om ook het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen op sportvelden en golfbanen tegen 
te gaan, hebben betrokkenen een samenwerkings-
overeenkomst ondertekend. In de Green Deal 
Sportvelden staat vermeld dat het doel is om in 
2020 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer 
te gebruiken. 

Duidelijke richtlijnen voor de beheerder
Er zijn momenteel geen sporttechnische normen 
voor natuurgrasvoetbalvelden en golfbanen. De 
normen voor veilig gebruik en voor de belasting 
van het veld zijn niet toereikend. Voor de beheer-
ders is het belangrijk dat er duidelijke richtlijnen 
komen voor de gewenste speelkwaliteit. De vraag 
in hoeverre een bepaald percentage straatgras en/
of onkruid nadelig is voor de speelkwaliteit, vereist 
nog nader onderzoek. Duidelijk is dat de onkrui-
den grote weegbree en paardenbloem, die een 
penwortel hebben, en straatgras, dat zich snel en 
veelvuldig vestigt, het moeilijkst te bestrijden zijn.

Zorg voor een goede basis
Een gezonde, homogene en gesloten grasmat is 
het streven van iedere beheerder. Dit begint bij 
het technisch ontwerp, door in te spelen op de 
plaatselijke klimatologische, bodemkundige en 
waterhuishoudingkundige omstandigheden. Voor 

de nabije toekomst moeten we rekening houden 
met piekbuien, extreme temperaturen en een 
algemeen neerslagtekort. Piekbuien vragen om 
een goede ontwatering en afvoer. Het neerslag-
tekort vraagt om een goede watervoorziening en 
-opvang.

Ter voorkoming van ongewenste begroeiing moe-
ten we allereerst zorgen voor een goed bodem-
profiel, een goede ontwatering en een perfecte 
toplaag. Creëer een sportveld zonder storende 
lagen of oneffenheden. Een rustperiode met daar-
na een na-egalisatie voor het inzaaien is dan ideaal. 
Een goede verbinding tussen de ondergrond en 

Grote weegbree, 

paardenbloem en 

straatgras zijn het 

moeilijkst te bestrijden

De Amazone is een beproefde machine om onkruid te verwijderen uit sportvelden.



www.
LANOSPORTS

.com

artificial
grass

solutions

Lano_Sports_ISB2017.indd   1 29/08/2017   7:57:04

Intelligent One

WE CARE FOR STRAIGHT LINING 

www.milati.nl

Autonoom gps gestuurde 
  belijningsmachine

Milati Advertentie - 190x135 Intellinge One.indd   1 08-May-18   13:30:48



51www.fieldmanager.nl

toplaag is cruciaal. De toplaag kan worden verbe-
terd met stabilisatiemateriaal, bindend vermogen 
en biostimulanten, die de lucht- en waterhuishou-
ding verbeteren. Daarna zorgt een goed uitge-
voerd beheer- en onderhoudsprogramma voor het 
topje van de piramide: de gewenste speelkwaliteit.

nieuwe methoden en middelen om te 
verbeteren
Het gehanteerde standaard beheer- en onder-
houdsprogramma is zowel preventief als curatief. 
De standaard, met top- en diepbeluchten, wiedeg-
gen, verticuteren en recyledressen, is niet voldoen-
de om ongewenste grassen en/of onkruiden te 
voorkomen of te bestrijden. Aanvullende mechani-
sche bewerkingen, zoals (ultra)kort maaien, snijden 
en doorzaaien, kunnen hierbij helpen. Welke com-
binatie van werkzaamheden en welke frequenties 
moeten worden gehanteerd, is een vraag die de 
sector nog bezighoudt. Duidelijk is dat er maat-
werk moet worden geleverd. 

Ook het gebruik van verschillende nieuwe mid-
delen helpt om ongewenste grassen en/of onkrui-
den te voorkomen. Verbetering van de graszaden 
(gecoat, ontkiemend bij lage temperaturen en/
of tetraploïde) is hiervoor een voorbeeld. De 
watervoorziening kan worden verbeterd door 
het gebruik van wetting agents, waterpenetrants, 
gemagnetiseerd water en met koolstofdioxide 
behandeld water. De beschikbaarheid van voe-
dingsstoffen kan worden verbeterd door de coa-
ting van meststoffen, het gebruik van organische 
meststoffen en het toevoegen van biostimulanten 
aan de toplaag. Het scalperen of vervangen van de 
grasmat is een laatste redmiddel. Innovatieve tech-
nieken, zoals het elektrocuteren en laseren van het 
onkruid, zijn in de landbouwsector in opkomst. 

Detectiemogelijkheden een welkom 
hulpmiddel
Met behulp van multispectrale camera’s kunnen 
biomassa, groeikracht, stress, kale plekken en 
onkruidvlekken gedetecteerd worden. Indexen, 
zoals de NDVI (normalized difference vegetation 
index), de NDRE (normalized difference red edge) en 
het softwareprogramma Weeds kunnen hiervoor 
worden gebruikt. 
Tijdens het afstudeeronderzoek werd met een 
drone met een multispectrale camera een proef-
vlucht over een sportpark gemaakt. Het bleek 
dat individuele onkruiden nog niet gedetecteerd 
kunnen worden. De ontwikkelingen zijn echter 
veelbelovend. Er zijn al camera’s die ridderzuring 
in een graslandvegetatie kunnen herkennen. De 
detectiemogelijkheden die nu in de landbouwsec-
tor worden ontwikkeld, kunnen ons in de nabije 
toekomst verder helpen om plaatsspecifiek zowel 

preventief als curatief te handelen. In deze sector 
worden onkruiden al gerobotiseerd verwijderd. Is 
dit de toekomst voor de sportveldensector?

Conclusie
Geconstateerd is dat de gebruiker moet accepte-
ren dat er vanaf 2020 mogelijk meer ongewenste 
grassen en/of onkruiden groeien in de grasmat. 
De bewustwording en acceptatie van de gebruiker 
dienen bijgesteld te worden. De sportbonden NGF 
en KNVB moeten dit kenbaar maken bij hun leden.  

Geconcludeerd kan worden dat de huidige 
beschikbare methoden en/of middelen als alter-
natief voor het gebruik van chemische middelen 
praktisch toepasbaar zijn. Voor de beheerders van 
sportvelden en golfbanen is het belangrijk dat er 
richtlijnen en normeringen opgesteld worden voor 
de gewenste speelkwaliteit. Ook zijn een meerjarig 
contract en voldoende budget belangrijke rand-
voorwaarden om sportvelden zonder chemische 
middelen te realiseren.

Youri Gijsen en Mike van Hooff voerden dit afstudeer-
onderzoek uit in het kader van hun studie manage-
ment van de leefomgeving aan de Has Den Bosch. In 
het rapport van de afstudeeropdracht van de twee 
wordt het onderzoek nader toegelicht.

Er zijn al camera’s die 

ridderzuring in een 

graslandvegetatie 

kunnen herkennen
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Weegbree: een hardnekkig onkruid.
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Overheid stimuleert goed 
en milieuvriendelijk onder-
houd van natuurgrasvelden 
onvoldoende
Jacco Meijerhof laakt gebrek aan kunde en wil bij de overheid

pogingen om natuurgrassportvelden goed en op milieuvriendelijke wijze te beheren, botsen regelmatig met de druk van een beperkt budget, een 

tekort aan kennis of gebrek aan tijd. Zolang die dingen niet radicaal veranderen, heeft jacco meijerhof van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek er een 

hard hoofd in dat dat ooit goed zal komen. 

Auteur: Guy Oldenkotte
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ACTUEEL

Afgezet tegen het grote aantal sportaccommodaties in Nederland, is de groep met kennis over sportvelden zeer beperkt.

6 min. leestijd

Jacco Meijerhof zal het niet hardop zeggen, maar 
stiekem was de lange, warme en droge zomer van 
2018 de droom van elke fieldmanager. De hoge 
temperaturen en het sproeiverbod maakten het 
mogelijk om het kaf van het koren te scheiden. 
Waar veel van de velden het zwaar te verduren 
hadden onder de hoge temperaturen en het 
gebrek aan vocht, excelleerden juist die velden 
die onder toezicht staan van ervaren en bevlogen 
fieldmanagers. Door de condities van deze zomer 
balanceerden de zaken op het randje, zo stelt de 
Fieldmanager of the Year 2014. ‘Cultuurtechnisch 
wil je juist nu extra organische voedingsstoffen in 
de bodem brengen, maar je weet ook dat dit botst 
met het idee van een sportveld dat snel water kan 
afvoeren.’ En het gaat ooit weer gaat regenen; dat 
is slechts een kwestie van tijd. ‘Daarnaast vond het 
gras de droge en warme omstandigheden niet fijn, 
terwijl onkruid daar juist goed bij gedijt.’ Her en 
der zal men dus nog druk in de weer zijn geweest 
om sportverenigingen toch een goede grasmat te 
bezorgen. 

De uitzondering op de regel waren die gemeenten 
waar cultuurtechniek nog altijd voldoende wordt 
gewaardeerd. Maar die groep is beperkt. ‘In grote 
lijnen verdwijnt de praktische kennis over cul-
tuur- en civiele techniek. Steeds meer gemeenten 
zijn afhankelijk van kennis die aanwezig is bij 
marktpartijen.’ Meijerhof merkt op dat op veel 
gemeentehuizen de managers bij bezuinigingen 
juist de doeners als eerste buitenzetten. ‘Daardoor 
komen de kennis en kunde tegenwoordig vooral 
uit de industriemarkt. Dat zijn veelal bedrijven met 
een agrarische achtergrond; zij zullen die kennis 
wel in stand weten te houden. Maar elders, zoals 
bij gemeenten, ligt dat anders. De aanwas vanuit 
de jeugd is beperkt, omdat er tegenwoordig nog 
maar weinig mensen zijn die vuile handen willen 
krijgen. Daardoor zullen de gemeenten die kennis 
niet meer opnieuw in huis kunnen halen.’ 

Als voorbeeld wijst hij op de wens van de lan-
delijke overheid om sportvelden in de nabije 
toekomst alleen nog op milieuvriendelijke wijze 
te beheren. ‘Veel marktpartijen zijn daar allang 
mee bezig, maar je ziet dat de gemeenten toch 
eerst naar hun eigen portemonnee kijken. Hoewel 
het goed mogelijk is om sportvelden op een 
natuurlijke manier te beheren, stimuleren ze dat 
niet echt als ze alleen naar de kosten kijken.’ Als 
het aan Meijerhof ligt, moet de overheid strenger 
optreden. ‘Wil er iets gebeuren, dan moet er toch 
echt eerst een verbod komen. De taak om dat te 
stimuleren ligt bij de overheid, maar voorlopig is er 
nog onvoldoende wil bij de gemeenten om dat te 

doen. En omdat zij vanwege het gebrek aan kennis 
en kunde het schrijven van bestekken overlaten 
aan ingenieursbureaus, wordt er onvoldoende 
gedaan om het beheren van sportvelden op 
milieuvriendelijke wijze te stimuleren. Dergelijke 
bureaus hechten onvoldoende belang aan zo’n 
beleid. Die zullen vooral inzetten op het drukken 
van de kosten.’ 

Succes mag wat kosten
Meijerhof merkt op dat een gezond grasveld wei-
nig last van ziekten of plagen zal hebben. Maar 
hij pleit ook voor een andere manier van denken. 
‘Kijk naar de monocultuur die steeds meer de kop 
opsteekt. Ook in het groen ontkom je er niet meer 
aan. Je moet juist kijken naar meer diversiteit. 
Bovendien moet je een andere acceptatienorm 
hanteren wanneer een veld op natuurlijke wijze 
wordt onderhouden. Als je dan last hebt van een 
weegbreeplaag, moet je anders tegen die overlast 
aan kijken.’ Volgens hem zijn het vooral de kleinere 
gemeenten die verzaken. ‘De grote gemeenten, 
die werken met een budget voor het onderhoud 
van hun sportvelden, redden het wel. Die hebben 
vaak negen-, tien- of elfduizend euro per veld te 
besteden om het in goede conditie te houden. Het 
zijn de kleine gemeenten en stichtingen die heb-
ben ingeboet en die voor het onderhoud nog maar 
vier- of vijfduizend euro per veld hebben. Dan red 
je het niet en zul je de velden dus minder goed 
en minder frequent moeten onderhouden, met 
alle gevolgen van dien.’ De gifspuit of, erger nog, 
een kunstgrasveld, lijkt dan een makkelijke keuze. 
‘Op veel plaatsen bood kunstgras een oplossing 
voor een probleem dat niet verholpen kon worden 

met natuurgras. Maar ik zet vraagtekens bij de 
kunstgrasvelden in veel landelijke gebieden en in 
kleinere gemeenten.’ 

Meijerhof wijst erop dat de aanleg van natuurgras-
velden beduidend goedkoper is dan de investe-
ring in een kunstgrasmat. De besparingen die zo 
worden gedaan, kunnen goed van pas komen bij 
het beheren van het veld. ‘Aan ruimte is in veel 
van die gemeenten geen gebrek, zodat kunstgras 
dus geen meerwaarde biedt. De aanleg van twee 
van onze O2-velden kost minder dan een ton. Dan 
heb je dus twee natuurgrasvelden voor een prijs 
die nog altijd lager is dan die voor een kunstgras-
veld.’ De keuze om dan toch een kunstgrasveld 
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te nemen, zou die gemeenten in de toekomst 
weleens kunnen opbreken, zo verwacht hij. ‘Die 
komen straks voor een geweldig probleem te staan 
wanneer het kunstgrasveld het einde van zijn eco-
nomische levensduur heeft bereikt. Het is namelijk 
nog altijd niet goed duidelijk hoe zo’n mat kan 
worden gerecycled. De kans is dus groot dat die 
gemeente extra moet betalen om dat kunstgras-
veld goed te laten verwijderen.’

Als het aan hem ligt, zouden gemeenten daarom 
bereid moeten zijn om meer te betalen voor een 
goed kunstgrassysteem. Maar aan de andere kant 
mag ook worden verwacht dat ze beter naar de 
gebruiksintensiteit kijken. ‘Naar mijn mening wordt 
op veel plekken niet goed omgegaan met de 
gebruiksintensiteit. Zo was ik laatst bij een natuur-
grasveld waarvan de gemeente zei dat het binnen 
het maximaal aantal uren werd gebruikt. Toen ik 
daar langs de zijlijn stond, telde ik echter 55 men-
sen op dat veld. Dat is eenvoudigweg niet goed.’ 
Maar er zijn ook voorbeelden waar natuurgras wel 
werkt en waar dat als normaal wordt beschouwd. 
‘Het veld van Voorwaarts in Twello is uitgeroepen 

tot beste veld. De club is daar beretrots en dat is 
terecht. Maar die bellen ook wanneer ze een pro-
bleem hebben en lossen dat daarna zo snel moge-
lijk zelf op. In dat opzicht is het belangrijk dat men 
informatie durft te delen. Dat wekt vertrouwen.’ 
Meijerhof zou daarom graag zien dat dergelijke 
successen meer en nadrukkelijker kenbaar worden 
gemaakt, zodat iedereen overtuigd kan worden 
dat het mogelijk is. 

Weinig animo voor investeren
Het gebrek aan wil, kennis en kunde om natuur-
grasvelden goed te beheren, raakt niet alleen de 
markt van civiele en cultuurtechniek, maar ook 
die van onderhoudsmachines. ‘Bij het ontwikkelen 
van onderhoudsmachines wordt meer vanuit het 
beheer gekeken in plaats van uit het oogpunt van 
cultuurtechniek.’ Meijerhof noemt de komst van de 
robotmaaier en geautomatiseerde belijners daar 
een goed voorbeeld van. ‘Het lijkt erop dat dat de 
toekomst wordt.’ Het gevolg van die keuze is dat 
bedrijven zoals Hofmeijer niet langer investeren in 
nieuwe maaimachines. ‘Je ziet dat iedereen klaar-
staat met nieuwe ontwikkelingen, maar zolang er 

vooral wordt gekeken naar de eigen portemonnee, 
zullen die nieuwe ideeën en technieken de markt 
niet bereiken.’ 

Om te duiden wat dat in de toekomst gaat bete-
kenen voor de sportvelden in ons land, trekt hij 
een parallel met de komst van kunstgrasvelden. 
‘Kunstgras is een product waarbij marketing 
belangrijk is. Daardoor is er een ander type 
verkopers op de markt verschenen. Die willen 
vooral verkopen en zijn bereid om grote conces-
sies te doen om een veld te kunnen verkopen. 
Cultuurtechnische bedrijven willen echter zoveel 
mogelijk bieden voor zo weinig mogelijk geld, en 
kijken daarbij vooral naar oplossingen die in het 
belang van de kwaliteit van het veld zijn.’ Volgens 
Meijerhof ligt de oplossing nu in nauwe samen-
werking tussen de verschillende marktpartijen. ‘Dat 
moet op allerlei fronten. Zowel qua meststoffen 
als qua zaden, zand en andere producten zullen 
de verschillende leveranciers de handen ineen 
moeten slaan.’ 

Hofmeijer doet dat door samen te werken met 
onder andere zadenleverancier Advanta en met 
DCM meststoffen. Waar dat toe kan leiden, werd 
onlangs duidelijk in Aalten. Daar won voetbalver-
eniging AD’69 een prijsvraag die door meststof-
fenfabrikant DCM was uitgeschreven. De prijs 
was een toplaagrenovatie van het hoofdveld. ‘Op 
dat veld hebben we een O2-natuurgrasconcept 
aangebracht. Binnen drie weken na aanvang van 
de werkzaamheden werd het veld ingezaaid met 
Advanta Stadion Advance SV8 en natuurlijk bemest 
met DCM-meststoffen. De O2-toplaag geeft veel 
meer bodemlucht en stabiliteit, omdat er een spe-
ciaal type lava wordt toegepast. Ook is de wateraf-
voer optimaal, wat bij de huidige klimaatsverande-
ringen geen overbodige luxe is.’ Het hoofdveld kan 
nu volgens Meijerhof minimaal 400 uur per jaar 
worden bespeeld. 
Goede natuurgrasvelden zijn voor iedereen 
bereikbaar en kunnen op milieuvriendelijke wijze 
beheerd worden. Het enige wat daarvoor nodig 
is, is erkenning van de noodzaak van kennis en 
kunde. Als die niet langer in de gemeente zelf aan-
wezig zijn, kan men nog altijd op de cultuurtechni-
sche bedrijven leunen. 

Sommige verenigingen maken gebruik van spreeuwenkasten om het probleem van engerlingen in de hand te houden.
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Niets zo veranderlijk als het weer. Hoewel de zomer van 2018 nog in volle 
gang is, zullen we ons deze periode straks ongetwijfeld herinneren als zeer 
warm en kurkdroog. Ook van extreme neerslag kijken we de laatste tijd minder 
op. Een verandering in het klimaat valt dan ook niet te ontkennen; we krijgen 
in de toekomst meer te maken met weersextremen. Extreem droog of extreem 
nat. Wen er maar aan.

Weers- en klimaatveranderingen hebben ook consequenties voor sportvelden-
beheer en -onderhoud. Het vereist een ander denkpatroon bij een gemeente 
of voetbalvereniging. Aannemers en verantwoordelijken voor sportveldonder-
houd zullen moeten afstappen van de standaardmodus die zij gewend zijn. Ze 
zullen hoe dan ook moeten inspelen op de wezenlijke, structurele wijzigingen 
die klimaatverandering met zich meebrengt voor aanleg en onderhoud van de 
grasmat. 

Verandering in klimaat en in wetgeving dwingen ons ertoe velden anders aan 
te leggen. Het wordt hierbij tijd dat nieuwe en beschikbare innovaties 
toegepast worden. Denk hierbij in de eerste plaats aan andere constructies van 
een veld. Je kunt een veld bijvoorbeeld anders bouwen, waardoor het beter is 
toegerust op het bufferen van water. Daarnaast zijn er nieuwe toepassingen 
zoals droogte- en zouttolerante grasrassen. Wordt de basis van een veld niet 
toekomstbestendig aangelegd, dan is dat een gemiste kans. Er gaat dan al snel 
vijftien jaar overheen voordat er aan de basis een verandering plaatsvindt. Dan 
zijn we te laat.

Ook wat onderhoud betreft, zullen we een slag moeten maken, een 
verandering van vaste werkzaamheden naar een flexibele benadering. 
Drainage van sportvelden behoeft inspectie en onderhoud en dit kost geld. 
Het is echter een misvatting dat het bij goed sportveldenbeheer en -onder-
houd in de eerste plaats om harde pegels gaat. Er zijn voor een aannemer 
voldoende mogelijkheden in een bestek om onderhoud op een andere manier 
in te vullen. Denk ook eens aan andere werkwijzen.

Een bestek sportveldenonderhoud heeft vaak ‘in beton gegoten’ regels. Het 
bevat niet zelden vaste werkomschrijvingen en biedt onvoldoende ruimte om 
op specifieke situaties in te spelen. Daar moeten we vanaf. Een bestek moet 
ruimte kunnen bieden voor bijzondere omstandigheden. De klimaatveran-
dering dwingt ons om beter om te gaan met technische aspecten, rekening 
te houden met het feit dat elke handeling die je verricht van invloed is op de 
kwaliteit van het veld. Ook zullen we de werkzaamheden op een veld minder 
‘vast’ aan een bepaalde periode moeten koppelen. Daarbij moeten we onszelf 
de vraag stellen: wat heeft het veld op dit moment nodig en kan ik daar 
verantwoord in schuiven?

Daar is kennis van zaken voor nodig, zodat we snel en kundig kunnen 
reageren op weersextremen. Aannemers hebben de knowhow en denken 
graag in oplossingen. Gerichte kennis maakt het makkelijker om een 
opdrachtgever te overtuigen van een andere werkwijze. Een vereniging of 
beheerder is dan eerder bereid om het gesprek aan te gaan. Kennis en kunde 
leiden tot betere adviezen en grotere betrouwbaarheid van de onderhouds-
partner of aannemer. Opdrachtgevers kunnen zich laten verrassen door de 
alternatieven. Welke mogelijkheden zijn er nog meer om een veld goed te 
onderhouden? Daardoor kom je samen tot betere oplossingen, waarbij de 
nadruk ligt op kwaliteit.

We zullen dus uit onze huidige standaardmodus moeten stappen en leren 
denken in mogelijkheden, van een vaste bestekomschrijving de stap maken 
naar flexibel sportveldonderhoud. Inclusief wederzijds vertrouwen op basis 
van kennis, een flexibele houding en toepassing van innovaties. In plaats van 
de constatering: dat laat het bestek onvoldoende toe, de vraag stellen: hoe 
kunnen we dit samen het beste aanpakken? Als je elkaar daarbij vertrouwt, 
kun je samen een prachtig product neerleggen waar je jaren plezier van hebt. 
Dan kunnen we het sportveldenonderhoud toekomstbestendig tegemoet 
zien, hoe buitensporig die hoosbui of hitte ook mag zijn.

Paul van Berkel
Adviseur/projectleider bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, een Koninklijke 
VolkerWessels-onderneming

Anders leren denken
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om harde pegels gaat
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Na drie jaar van ontwikkeling 
is de Leafmaster een feit
Eenvoudig blad verwijderen van kunstgrasvelden zonder de infill mee te nemen

Professionele bladzuigers zijn er in vele soorten en maten. Maar hoe kun je zuigkracht op een kunstgrasveld zodanig toepassen dat wel het blad wordt 

opgezogen, maar de infill blijft liggen? AT Machines kreeg dit voor elkaar met zijn nieuwe Leafmaster. ‘Ik durf te zeggen dat hij voor 99 procent alleen 

blad meeneemt’, zegt Harry Kort van Sportcentrum Olympos in Utrecht. Hij heeft de machine nu een jaar en is dik tevreden. 

Auteur: Sylvia de Witt
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AT machines, die in eigen fabriek een complete 
lijn onderhoudsmachines voor kunstgrasvelden 
ontwikkelt en produceert, heeft hier sinds vorig 
jaar een krachtige bladzuiger aan toegevoegd. 
Voor deze machine was lange tijd nog geen goede 
naam bedacht; hij werd voorlopig gewoon een 
bladzuiger genoemd. Maar omdat de andere 
machines van AT Machines allemaal Engelse 
namen hebben die het goed doen op de interna-
tionale markt, was de naam ‘Leafmaster’ het meest 
logisch. En onder deze naam wordt hij nu ook 
verkocht.

De Leafmaster zuigt blad op van allerlei soorten 
velden. Het kan een voetbalveld zijn, maar ook een 
hockey- of tennisveld. Bij hockey- en tennisvelden 
was het altijd vrij gemakkelijk om blad te verwij-
deren met andere machines, maar voetbalvelden 

waren lastig, omdat je daar immers ook de rubber 
infill kon meezuigen. Met deze machine blijft de 
infill gewoon waar die moet liggen: op het veld.

Manier van zuigen
Iedere goede ontwikkeling heeft tijd nodig; AT 
Machines is zo’n drie jaar bezig geweest met de 
ontwikkeling van de Leafmaster. Zo’n machine kan 
maar korte tijd worden getest: wanneer het blad 
van de bomen valt. ‘Het eerste jaar zouden we hem 
testen, maar het liep anders dan we wilden’, vertelt 
eigenaar Edwin Sol. ‘Toen hebben we plannen 
gemaakt voor het jaar erop. Je kunt na de bladval 
wel gewoon zelf wat blad neergooien, maar dat 
zegt zo weinig. Het tweede jaar zijn we weer gaan 
testen en was het nog steeds niet zoals wij het 
wilden: de boel verstopte. De zuigkokers raakten 
vol, we zogen ook het rubber mee naar binnen en 
moesten heel langzaam rijden. Dat wil je allemaal 
niet. Maar aan het eind van die rit begon het ein-
delijk te lijken op wat we wilden.’  

In het derde jaar werd er opnieuw getest. Alles 
ging perfect en de bladzuigmachine kon in de ver-
koop. Welke aanpassingen er zijn verricht, wil Sol 
zijn concurrenten uiteraard niet vertellen. ‘Laten we 
het er maar op houden dat het ging om de manier 
van zuigen. Hóe je moet zuigen, daarin zit het 
verschil. Er kan nu ook met een redelijke snelheid 
worden gereden om dat goed te kunnen doen.’

Voorop in de markt
Vorig jaar is de toen nog naamloze bladzuiger in 
de verkoop gezet en inmiddels zijn er al een aantal 
verkocht. Gebruikers zijn dik tevreden, stelt Sol. 
‘Wij lopen hiermee voorop in de markt. Op voet-
balvelden gebruiken ze bijvoorbeeld rugblazers of 
grote blazers voor op een trekker, waarmee al het 
blad naar de zijkant van de velden wordt geblazen 
of achter een hek. Dat is fijn, maar daarmee is het 
blad nog niet verwijderd. Zodra het gaat waaien, 
komt het weer terug. Sommigen konden er ook 
niet zo goed mee omgaan, waardoor veel rubber 
infill buiten het veld werd geblazen. Dat is niet de 
bedoeling.’

AT Machines wilde dus een goede machine ontwik-
kelen die het blad er volledig afhaalde. Niet door 
de bladeren te vegen of ergens anders heen te 
blazen, maar door middel van zuigen. Dat is gelukt. 
De Leafmaster kan zowel klein als groot blad pak-
ken en is puur gemaakt voor het opzuigen van 
blad; hij zal dus geen stenen oppakken. Het blad 
gaat door een ventilator waar het kapotgeslagen 
wordt, dan komt het in een opvangbak, die gaat 
hydraulisch open en dan valt het versnipperde 

blad op de plaats waar je het hebben wilt. 

‘Nu is de discussie gaande dat men het rubber niet 
buiten het veld wil hebben in verband met het 
milieu. Vaak moest de infill weer worden bijgevuld, 
omdat het weggeblazen werd. En als het waaide, 
was het blad weer net zo gauw terug.’ 

Meer blad en eikels dan anders
Een gebruiker van de Leafmaster is Sportcentrum 
Olympos in Utrecht, waar een natuurgrasrugby-
veld ligt dat ook wordt gebruikt voor voetbal, een 
natuurgrasvoetbalveld, een kunstgrasvoetbalveld, 
een semiwaterveld voor hockey, een zand-inge-
strooid veld voor hockey en korfbal en tennisba-
nen. De Leafmaster kan in feite op al deze velden 
worden ingezet. 

‘We hebben hem ook op natuurgras getest; ook 
daarop werkt hij prima’, zegt Harry Kort, manager 
sportfaciliteiten van Sportcentrum Olympos. ‘Maar 
ik zet hem vooral in op kunstgrasvelden, want op 
natuurgrasvelden kun je ook gemakkelijk met een 
veegmachine uit de voeten. Als daar echter heel 
veel blad ligt, kunnen we de bladzuiger van AT 
Machines gebruiken. Door de droogte is de herfst 
al vroeg begonnen, dit jaar. Ook liggen er veel 
meer eikels dan anders, dus we zijn weer volop 
bezig.’ Kort reageert verbaasd als hij hoort dat 
de machine inmiddels Leafmaster heet. ‘Dat wist 
ik niet. Toen wij hem vorig jaar kochten, was het 
gewoon een bladzuiger van AT Machines, maar ik 
vind het een prima naam.’ 

‘Je kunt niet zeggen: ik stel 

hem één keer in en dan is 

het voor altijd goed. Je moet 

goed naar de omstandig-

heden kijken: is het blad 

nat, is het wat zwaarder?’ 
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Zuigmond
Het principe van de Leafmaster is bekend van 
andere zuigmachines, die al jaren op de markt zijn 
voor het opzuigen van onder meer zwerfvuil. Maar 
hoe kun je zuigkracht op een veld zodanig toepas-
sen dat het blad wordt opgezogen, maar de infill 
blijft liggen? Dat is een mooi staaltje techniek.

Kort: ‘Het speciale hiervan is de zuigmond die 
eronder hangt; die maakt deze machine uniek. Met 
deze zuigmond kun je ook de zuigkracht instel-
len. Als je een zand-ingestrooid veld hebt en het 
is droog, moet je goed uitkijken dat je het juiste 

materiaal opneemt. We kunnen de zuigkracht 
instellen door de stand van de zuigmond te veran-
deren, dus de hoogte en de schuinte, waardoor het 
grootste deel van de infill op zijn plaats blijft en 
er alleen blad wordt opgenomen. Je kunt de zuig-
mond in hoogte traploos verstellen. Verder heeft 
de zuigmond twee zijkleppen, die ook kunnen 
worden gestuurd. Je kunt de hoek dus verticaal en 
horizontaal sturen.’

Van deze zuigmond is enkele keren een proef-
model gemaakt, dat op de velden van Olympos 
getest werd. Gekeken werd hoe de zuigmond 
zich gedraagt op natuurgras en op kunstgras. 
Uiteindelijk kwamen Olympos en AT Machines bij 
deze constructie uit. ‘Ik wil altijd meedenken bij de 
ontwikkeling’, zegt Kort. ‘Ik ben soms wat eigenwijs 
en denk dan dat het net iets anders kan. Maar 
samen met de expertise van AT Machines is dat 
een goede combi.’

99 procent alleen blad
De Leafmaster hangt op Sportcentrum Olympos 
achter de trekker. Hij is vorig jaar herfst ingezet en 
de afgelopen tijd ook al enkele malen. Als alles is 
geïnstalleerd, hoeft de chauffeur in principe niet 
meer van de trekker te komen. Over het algemeen 
kun je in één werkgang het veld van blad ontdoen 
zonder te lossen. 

‘Je neemt altijd wel iets infill mee’, zegt Kort. ‘Maar 
als je een veld blaast of veegt, neem je veel meer 
infill mee. Als de zuigmond goed staat afgesteld en 
je met de juiste snelheid over het veld gaat (dat is 
altijd even proberen), dan durf ik te zeggen dat je 
voor 99 procent alleen blad meeneemt.’

Op Olympos werkt één persoon met de Leafmaster. 
Je moet je de instellingen van de machine wel 
eigen maken. ‘Je kunt niet zeggen: ik stel hem één 
keer in en dan is het voor altijd goed. Je moet goed 
naar de omstandigheden kijken: is het blad nat, is 
het wat zwaarder? Er zit ook een onkruidborstel 
aan de voorkant van de trekker; die wordt het 
meest gebruikt voor onkruid langs de gevel. Die 
borstelt het onkruid los en gooit dit als het ware 
onder de trekker. Als de Leafmaster erachter hangt, 
zuigt hij ook het onkruid op. Dan kun je al deze 
handelingen makkelijk met één machine en één 
man af. Al met al is het een heel fijne machine die 
zijn werk goed doet.’

Edwin Sol Harry Kort

‘Het speciale hiervan is de 

zuigmond; die maakt deze 

machine uniek’
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Verzandt de discussie over de 
acceptatie van kurkgranulaat?
Onenigheid houdt nieuwe kwaliteitsnorm voor kurkgranulaat nog altijd op

Hoewel kurk momenteel bijzonder populair is als infill voor kunstgrasvoetbalvelden, ontbreekt het nog altijd aan een NOC*NSF-norm waarin is 

vastgelegd waaraan het granulaat moet voldoen. Achter de schermen worden hele discussies gevoerd, maar voor de kopers blijft het nog gissen. 

Auteur: Guy Oldenkotte



63www.fieldmanager.nl

ACHTERGROND5 min. leestijd

Sinds kurkgranulaat in opkomst is als alternatief 
voor SBR-granulaat, is er een grote stap vooruit 
gezet. De vraag naar het materiaal is inmiddels 
dermate toegenomen dat Amorim, ’s werelds 
grootste producent van kurk, besloten heeft de 
productie op te schroeven. De effecten van die 
produtietoename zullen echter nog even op zich 
laten wachten. Het duurt 25 jaar voordat er voor 
het eerst van een kurkboom kan worden geoogst. 
Daarna kan dat om de negen jaar worden gedaan. 
De aankondiging van Amorim komt echter precies 
in het jaar waarin de beschikbaarheid van kurk 
onder druk staat. 

‘Toen de internationale financiële crisis negen jaar 
geleden haar piek bereikte, besloten de kurkprodu-
centen om de oogst voor een jaartje over te slaan. 
Het effect van die keuze zullen we dit jaar ervaren’, 
zegt Rob Kies van leverancier Kieskurk. Kies ver-
wacht echter dat kurkgranulaat vanaf volgend jaar 
weer volop beschikbaar zal zijn. Dat neemt niet 
weg dat die tijdelijke beperkte beschikbaarheid, 
gekoppeld aan de grote vraag naar het product in 
een groeimarkt waar alles draait om de product-
kwaliteit en samenwerking met andere compo-
nenten, schreeuwt om een duidelijke regulering. 
Maar bijna anderhalf jaar nadat in Fieldmanager 
1 van 2017 de komst ervan werd aangekondigd, 
ontbreekt het nog altijd aan een norm voor kurk-
granulaat. De Sportvloerenlijst bevat meerdere 
varianten van de NOC*NSF-M37-norm, die beschrij-
ven waaraan SBR-, EPDM- en TPE-granulaat moe-
ten voldoen. Maar de norm voor kurkgranulaat, 
NOC*NSF-M37.G, is nog altijd niet verschenen. 

‘Kurk is een natuurproduct en de eisen voor 
natuurproducten laten zich nu eenmaal moeilijk 
vastleggen. De werkmethode voor het meten van 
de slijtvastheid is nog een discussiepunt binnen 
de werkgroep van NOC*NSF’, zo verklaart Arthur 
Bink van granulaatleverancier LMB Sports het 
ontbreken van de norm op de Sportvloerenlijst. 
Navraag bij Kiwa Isa-Sport leert echter dat die 
norm inmiddels wel is gedefinieerd, maar dat deze 
nog altijd niet wordt gehanteerd door de markt en 
de industrie. ‘Het probleem is dat we in Nederland 
inmiddels al twee jaar zonder normen zitten waar-
aan kunstgrasvoetbalvelden moeten voldoen. 
Voorlopig hanteren we de Fifa-normen, maar het is 
bekend dat dit slechts van tijdelijke aard is. Zolang 
niet bekend is aan welke nieuwe norm de KNVB 
wil vasthouden voor kunstgras voor voetbal, is het 
niet mogelijk om vast te stellen waaraan een nieuw 
granulaat zoals kurk moet voldoen’, claimt Teun 
Wouters van Topgrass, tevens bestuurslid van de 
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. 

Stap in de richting
Het is nog altijd onbekend wanneer de KNVB met 
nieuwe normen komt. Tot die tijd rest de kopers 
niets anders dan te kijken naar de performance 
van het gehele kunstgrassysteem, of af te gaan 
op ervaringen elders om vast te stellen of de 
betreffende leverancier daadwerkelijk kurk levert 
dat niet tot nieuwe problemen zal leiden. ‘Zolang 
een kunstgrassysteem met kurkgranulaat op de 
Sportvloerenlijst staat, mag je aannemen dat dit 
voldoet aan de sport- en speltechnische eisen die 
worden gesteld. Maar je weet niet welke invloed 
het kurk op de lange termijn zal hebben op het 
veld of hoe het kurk zich uiteindelijk in zo’n veld 
gaat gedragen’, stelt Rob Kies. Aan de elasticiteit 
twijfelt hij niet. ‘Zolang je kurk van de juiste kwali-
teit gebruikt, kun je er 100 jaar lang een betonblok 
van 1.000 kg op leggen. Dan nog zal het kurk 
terugveren wanneer je dat betonblok eraf haalt.’ 

Waar hij meer over inzit, is bijvoorbeeld de bewe-
ring dat kurk vatbaar is voor rotting. ‘Dat is totale 
onzin, net als de bewering dat kurk paks bevat. 
Kurk is amorf en neemt niets op. Het water loopt 
er zelfs langs af.’ Kies wijst er daarbij op dat kurk is 
goedgekeurd door de voedsel- en warenautoritei-
ten. ‘Dat betekent dat het veilig is en geen nega-
tieve invloed heeft op de gezondheid. Maar omdat 
er geen norm is voor het gebruik in kunstgrasvoet-
balvelden, komen kurkleveranciers ermee weg om 
van alles te leveren.’ 

Als gevolg daarvan is het mogelijk dat velden wor-
den ingestrooid met kurk van inferieure kwaliteit of 
bedenkelijke granulaatomvang. ‘Vervolgens raken 
de afvoergaatjes in de backing verstopt, waardoor 
water op het veld blijft staan. In dat geval is het 
wel mogelijk dat kurk gaat rotten, omdat het mate-
riaal continu nat is.’ Kies merkte vorig jaar al op dat 
hij, in samenwerking met de KNVB, tot de conclusie 
was gekomen dat granulaat van 1,2 mm met een 
soortelijk gewicht van 130 kg/kuub het beste is. 
‘Omdat wij 10 procent tolerantie aanhouden, komt 
dat uit op 117 tot 143 kg per kuub.’ Inmiddels 
heeft hij de kwaliteit van zijn kurk door testinsti-
tuut Labosport laten testen. ‘Daar is vastgesteld 
dat ons kurk geen metalen, paks of weekmakers 
bevat. Vandaar dat wij het onder certificaat kunnen 
leveren.’ 

Vergelijkbaar met SBR
Kies is overtuigd van de kwaliteit van zijn kurk-
granulaat, maar bijt zich stuk op het ontbreken 
van een norm voor de toepassing in kunstgras-
voetbalvelden. Dat die ontbreekt is niet alleen te 
wijten aan de KNVB, maar ook aan de testmethode 

die in het laboratorium is gebruikt. ‘Eén van de 
redenen waarom de norm nog altijd niet is geac-
cepteerd, is dat er discussie is over hoe je de 
slijtvastheid van kurk moet meten. De laboranten 
van Kiwa Isa-Sport testen alleen kurk dat gedroogd 
is en komen tot de conclusie dat kurk sterk slijt. 
Wanneer de slijtvastheid lager dan 65 procent is, 
raden ze het gebruik ervan sterk af. Het kurk dat 
wij leveren, bevat echter 14 procent vocht, dat 
wordt vastgehouden in de vele holle ruimtes in 
het granulaat. Kurk bevat 40 miljoen luchtledige 
cellen per vierkante centimeter. Wanneer je het in 
die toestand test, is het slijtagepatroon van kurk 
vergelijkbaar met dat van SBR-granulaat en kan het 
naar mijn mening dus gewoon worden gebruikt.’ 
Verder meent Kies dat de prijs van kurkgranulaat 

Arthur Bink

Teun Wouters 
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steeds dichter bij die van SBR komt. ‘De tijd dat het 
instrooien van een kunstgrasvoetbalveld met kurk 
zo’n 30 tot 40.000 euro duurder was, is voorbij.’

Dat kurk een goed alternatief is voor SBR-granulaat 
en dat kunstgrasvelden met kurkgranulaat ook nog 
eens betaalbaar zijn, is de gemeente Amsterdam 
niet ontgaan. In Amsterdam-Zuid worden op dit 
moment twaalf nieuwe kunstgrasvelden aan-
gelegd die alle zullen worden ingestrooid met 
kurkgranulaat. De twaalf velden krijgen een Domo 
Sports Grass XSL-kunstgrasmat, die aangebracht 
wordt op een Proplay-shockpad van 20 mm. De 
poolhoogte van de mat is 45 mm. Tussen die vezels 
brengen de aannemers Krinkels en Domo Sports 
Grass in totaal 300 ton kurk aan. Bij Domo Sports 

Grass noemen ze dat Naturafil. Voor dit project 
zijn dat bijna 940 bigbags, oftewel 36 volledig 
afgevulde 40-voetcontainers. ‘Onze ervaring is dat 
er nog altijd voldoende kurk verkrijgbaar is’, zegt 
Bart Broekhuis namens Domo Sports Grass. ‘Alleen 
staan de prijzen soms onder druk vanwege vraag 
en aanbod.’ 

Dat de gemeente Amsterdam kiest voor kurk als 
instrooigranulaat, is geen echte verrassing. In de 
nasleep van de publieke onrust omtrent SBR-
granulaat kondigde voormalig wethouder Eric 
van der Burg ruim anderhalf jaar geleden al aan 
dat de gemeente voortaan kurk boven SBR zou 
stellen. Toch is het opmerkelijk dat de gemeente 
nu in twaalf velden tegelijkertijd investeert. Maar 

gevraagd naar een reactie of uitleg over de vraag 
hoe bepaald wordt of het kurk de gewenste kwali-
teit heeft, laat de gemeente weten hier voorlopig 
geen toelichting op te willen geven. Door de 
aanstelling van een nieuwe gemeenteraad én een 
burgemeester met een andere en meer milieu-
georiënteerde politieke kleur dan VVD’er Van der 
Burg, ligt de hele discussie en investering momen-
teel erg gevoelig. 

Goed voorbeeld doet goed volgen
Dat de gemeente Amsterdam ervoor kiest om de 
kaarten tegen de borst te houden, is jammer, maar 
ook wel kwalijk. ‘Je ziet dat de kleine gemeenten 
zich laten leiden door wat de grote gemeenten 
doen’, zegt Arthur Bink. Zolang de gemeente 
Amsterdam niet wil toelichten op basis van welke 
informatie zij een besluit neemt, tasten de volgers 
dus in het duister. Datzelfde geldt voor veront-
ruste burgers die elk nieuw kunstgrasproject met 
argusogen zullen volgen. Wat rest, is teren op de 
ervaringen van de gemeente Den Haag. Daar is 
kurk inmiddels al een aantal jaren de standaard als 
infillmateriaal voor kunstgrasvoetbalvelden. 

‘Wij eisen van onze leveranciers dat ze kwaliteits-
certificaten voor het granulaat kunnen overleg-
gen’, zei Roy Roijakkers daarover in Fieldmanager 
1 van 2017, toen hem gevraagd werd hoe men in 
Den Haag weet of men kurk van hoge kwaliteit 
krijgt. Roijakkers was destijds projectmanager op 
de afdeling Bouw en Techniek van de gemeente 
Den Haag. Behalve vragen naar een certificaat, 
benadrukte hij dat ook geëist moet worden dat de 
leveranciers vooraf monsters overleggen van het 
granulaat dat ze van plan zijn te leveren. 

De sportveldenbouwers zijn van mening dat 
kurkgranulaat ideaal is om sporters een goede 
en veilige ondergrond te bieden. Zelf hopen ze 
dat kunstgras voor voetbal wederom op de kaart 
gezet zal worden door de overstap naar kurk als 
granulaat. Maar zolang het ontbreekt aan een 
nieuwe KNVB-norm voor kunstgrasvoetbalvelden 
en een NOC*NSF-norm voor kurkgranulaat, is het 
raadzaam voor kopers om op hun hoede te zijn. Ze 
zouden zich zomaar een flinke buil kunnen vallen. 
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Exacter kun je het niet krijgen
Inspectie van een veld verloopt zeer nauwkeurig met meetapparatuur op 
vastgestelde meetpunten

Meten is weten en een veld keuren is ongelofelijk rekenkundig precisiewerk, blijkt vandaag bij voetbalvereniging SDOUC in Ulft. Bij zomerse 

temperaturen voert Jacco van der Zalm, technisch manager bij SGS Intron, een periodieke keuring uit van een veld dat in 2010 werd aangelegd. Hij laat 

Fieldmanager zien hoe het in zijn werk gaat.

Auteur: Sylvia de Witt
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Sinds 1 juli 2010 hanteert de KNVB een gebruiks-
norm. Wil een kunstgrasvoetbalveld hieraan vol-
doen, dan dient het na acht jaar verplicht te wor-
den gekeurd en daarna om de twee jaar. Dit jaar 
worden dus voor het eerst de verplichte keuringen 
uitgevoerd bij velden die in 2010 zijn aangelegd, 
zoals vandaag dit veld van voetbalvereniging 
SDOUC in Ulft.

Jacco van der Zalm is technisch manager bij SGS 
Intron Certificatie en keurt allerlei sportaccommo-
daties, van voetbalvelden tot atletiekbanen. Met 
de Triple A meet hij de schokabsorptie, de verticale 
deformatie en de energierestitutie van het veld. 

Verder meet hij de torsie (de stroefheid van het 
veld), de balrol, de balstuit, de vlakheid en visuele 
aspecten zoals de belijning. Met een hoogtelaser 
meet hij de hoogteligging van het veld: ligt het 
veld mooi recht en zitten er geen glooiingen in die 
de norm overschrijden? De balrol wordt gemeten 
met een statief waar je de bal vanaf laat rollen. 

35 metingen
Van der Zalm keurt op basis van het 
Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem van 
NOC*NSF. SGS Intron Certificatie was betrokken 
bij het opstellen en tussentijdse aanpassingen 
van dit procedurehandboek. De bevindingen van 
periodieke keuringen worden digitaal geregi-
streerd. Dat is echt ideaal, vindt Van der Zalm. In 
de mooie, ruime kantine van deze Achterhoekse 
voetbalclub laat hij op zijn tablet een plaatje zien 
van een voetbalveld en wijst op een meetpunt. ‘Dit 
is een van de vastgestelde meetpunten’, vertelt hij. 
‘Verder zijn er twee meetpunten in de doelgebie-
den, twee meetpunten buiten de zwaarst belaste 
gebieden en twee meetpunten op de middenas. 
Als je het veld neemt, zou je er een ruitvorm 
overheen kunnen leggen, waarbinnen de meeste 
belasting plaatsvindt. Daarvan worden de doelge-
bieden natuurlijk het zwaarst belast. Het gebied 
bij meetpunt 5 kan ook iets meer worden belast 
door de pupillen, omdat zij dwars over voetballen. 
De meetpunten zijn allemaal door de KNVB vast-
gelegd, maar je mag zelf weten waar je begint. Ik 
houd voor mezelf altijd een vast patroon aan; als er 
dan iets aan de hand is, weet ik nog precies waar ik 
heb gemeten. Aan die meetpunten kun je ook van 
alles relateren.’

Ariadne
Voor de inspectie van de velden wordt gebruikge-
maakt van het softwareprogramma Ariadne, dat 
ontwikkeld is door SGS Antwerpen. ‘In het veld 
voer ik allerlei gegevens in de tablet in, zodat er 
achteraf met één druk op de knop een rapportage 
uit rolt. Met de tablet maak ik ook foto’s, die direct 
kunnen worden ingevoerd. Daar zet ik een onder-
schrift bij, bijvoorbeeld: oneffenheid in hoek zuid-
west. Ik duid locaties veelal in windrichtingen aan, 
omdat dit voor de meeste mensen het duidelijkst 
is. Ik kan wel zeggen: ter hoogte van bord zus of zo, 
maar dat is niet duidelijk genoeg. In het hoofdstuk 
Keuring Toplaag komen alle gegevens samen: wan-
neer was de keuring, wie is er geweest, hoe waren 
de weersomstandigheden en de temperatuur, en ik 
kan hier opmerkingen toevoegen.’ 

Hij laat me de pagina zien. Er staan veel vragen 
waarbij ‘ja’, ‘nee’ of ‘niet van toepassing’ kan worden 

aangevinkt. Vragen zoals: Is de toplaag uniform? 
Is de toplaag vrij van plooien en scherpe overgan-
gen? Is de infillverdeling egaal? Is de toplaag vrij 
van vervuiling? Zijn de naden voldoende gesloten? 
‘Wanneer ik bij algemene gegevens aanvink dat ik 
toets aan NOCNSF-KNVB2-18, komen daar ook de 
vragen te staan die hier betrekking op hebben. Er 
is een overlap met de nieuwbouwnorm, maar zo 
loop ik alles door.’ 

Herkeuren
Bij een keuring begint Van der Zalm ’s morgens 
doorgaans met de balrol, omdat de wind vaak 
aantrekt in de loop van de dag. Hoelang hij in 
totaal bezig is, hangt af van wat er aan het veld 
mankeert. ‘Als het visueel goed oogt en de metin-
gen zijn allemaal goed, dan ben je wat sneller 
klaar. Maar zijn er veel mankementen, dan vergen 
die veel aandacht. Ik maak er altijd foto’s van, die 
ik vervolgens opneem in de rapportage. Zo kan 
men zien wat er bedoeld wordt met een bepaalde 
opmerking.’ Er hoeft maar één ding af te wijken en 
het veld voldoet niet en wordt dus afgekeurd. 

‘Wij moeten heel zwart-wit zeggen: het voldoet 
aan de norm, ja of nee. Zo niet, dan moet dit wor-
den gerepareerd, en vervolgens kom ik of komt 
een collega terug om het te herkeuren.’ 
De periodieke keuring heeft de code NOCNSF-
KNVB2-18. In het geval van reparaties, bijvoorbeeld 
als een doelgebied moet worden verwisseld, komt 
de reparatienorm NOCNSF-KNVB2-19 om de hoek 
kijken. Dit geldt ook voor de vlakken die in het 
veld worden uitgesneden, omdat er bijvoorbeeld 
vuurwerk op is geland. Die worden vervangen 
door kunstgras uit de uitloop of ander kunstgras. 
In de reparatienorm zijn ook weer eisen opgeno-
men waaraan zo’n reparatie moet voldoen. Die 
moet binnen de uniformiteit van het veld vallen 
qua waardes (torsie en schokabsorptie). Ook moet 
dezelfde (Ral)kleur worden toegepast, moet het 
vlak drempelloos zijn aangelegd en dient de rijaf-
stand kleiner dan of gelijk aan drie millimeter te 
zijn.

Triple A
Van der Zalm staat nu met de Triple A op meet-
positie 6. Dat is enkele meters uit de hoek van 
het doelgebied. Hij legt uit dat dit apparaat zowel 
een triple A is (Advanced Artificial Athlete) als een 
AA (Artificial Athlete). Met de Triple A doe je drie 
metingen op één punt. De balstuit en torsie meet 
je wel op dezelfde meetpositie, maar nooit exact 
op dezelfde plaats. ‘Als een bal meerdere malen op 
één plek stuitert, stuit hij steeds lager omdat de 
infill wordt geroerd, en dat is met de torsie ook 
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het geval. De AA wordt gebruikt voor atletiek en 
binnensport, de triple A voor onder meer voetbal-, 
hockey- en korfbalvelden. De wijze van meten is 
anders.’ 

De Triple A heeft een valgewicht met een veer 
eraan, er zit een valversnellingssensor in, die de 
valsnelheid registreert en de snelheid waarmee hij 
terugstuit. Hier komen allerlei waardes uit. Hij meet 
ook de maximale kracht die hij ondervindt tijdens 
de impact. Op basis daarvan berekent het apparaat 
wat de schokabsorptie is, de verticale deformatie 
en de energierestitutie, hoewel de twee laatstge-
noemde zaken voor een voetbalveld niet hoeven 
te worden gemeten bij een keuring conform de 
gebruiksnorm. De AA werkt met een loadcell, een 
krachtopnamemeter; die staat op de constructie 
met de veer erop. Daarop valt het gewicht.

Tweede en derde meting zijn bepalend
Voor de Triple A moet het gewicht met veer altijd 
vanaf dezelfde hoogte vallen: vanaf 55 millimeter 
met een speling van plus of min 0,25. Je stelt het 
apparaat in en wacht dan zo’n 30 seconden. Het 
gewicht valt en Van der Zalm stelt dan de Triple A 

onmiddellijk weer in; dit moet binnen 10 seconden 
gebeuren. Dan wacht je weer 30 seconden ± 5. 
De veer hangt nu vrij van de constructie. Hierdoor 
kan de constructie zich enigszins herstellen na die 
impact, want zo’n blok weegt circa 20 kilogram. 
Op de computer zijn dan allerlei waardes te zien, 
bijvoorbeeld de valversnelling, dus hoe snel hij valt 
en terugstuitert, en op welke valhoogte hij weer-
stand ondervindt. F-max is de maximale kracht. 

Van der Zalm laat mij de gegevens zien op de com-
puter. De schokabsorptie is 60 procent in dit geval. 
De energierestitutie is 43. ‘Dit is de eerste meting, 
maar de tweede en derde meting zijn bepalend. 
Bij de tweede meting worden de schokabsorptie 
en verticale deformatie minder. Je meet drie keer 
op dezelfde plaats. Er vindt dus drie keer een 
impact plaats, waardoor de toplaag steeds meer 
wordt gecompacteerd en minder in staat is om de 
uitgeoefende kracht te absorberen. De energieres-
titutie (de energie die hij teruggeeft, uitgedrukt in 
procenten) wordt hoger. De toplaag levert door de 
compactering meer veerkracht, meer teruggave 
van energie.’

Van der Zalm: ‘We hebben een Triple A met beka-
beling, maar ook een draadloze, die werkt met 
bluetooth, waarbij je de metingen ook direct via 
e-mail kunt verzenden. Het gemiddelde van de 
tweede en de derde meting van de Triple A bepaalt 
de uiteindelijke waarde.’

Jacco van der Zalm
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Kalibratie
Voordat Van der Zalm met de balrolafstandmetin-
gen begint, kalibreert hij de bal op beton, om te 
kijken of die wel de goede stuithoogte heeft. Zo 
kan de bal bij warm weer, zoals vandaag, al gauw 
te hard zijn, waardoor hij veel hoger stuit. Dat 
heeft direct invloed op de metingen in het veld. 
De stuit moet altijd, bij alle weersomstandigheden, 
voldoen aan de norm van 1,35 meter plus of min 3 
centimeter van een hoogte van 2 meter vanaf de 
onderzijde van de bal. ‘Binnen die marge moet hij 
zitten; daarna ga je pas meten. Dit geldt voor de 
balstuit en ook voor de balrol. Hiervoor gebruik ik 
aparte ballen. Dit is overigens een voorschrift voor 
de keuring van nieuwe voetbalvelden.’ 

Oké, hij gaat beginnen. Met een afstandsbediening 
laat Van der Zalm de bal exact vanaf het ventiel 
vallen. ‘Het ventiel is voor ons het punt dat aan 
de magneet zit. In het verleden is ondervonden 
dat de bal anders kan reageren als je hem maar 
willekeurig laat vallen. De ontvanger ligt onder 

de driepoot. De balstuitwaarde haalt hij uit de 
tijd die tussen de eerste en tweede balstuit wordt 
gemeten. Daar zit een rekenformule achter die de 
ontvanger toepast, waarbij direct wordt getoond 
hoe hoog de bal stuitert.’ 

In vier windrichtingen
‘Voor de balroltest wordt een balrolframe gebruikt 
dat aan bepaalde specificaties moet voldoen, waar-
onder de hellingshoek, de afstand tussen de rails 
en de bocht. De bal moet van het frame worden 
gerold, vanaf het punt waarbij de onderzijde van 
de bal zich 1.000 m ± 5 millimeter ten opzichte van 
de bovenzijde van de kunstgrastoplaag bevindt. 
Dan meet je vanaf het punt waar de bal het gras 
raakt tot het midden van de bal waar hij stopt. 
Dat doen we in vier windrichtingen. Dat meten 
we twee keer per windrichting. Aan deze afstand 
zit een maximum van 15 meter en een minimum 
van 4 meter.’ Bij een periodieke keuring van velden 
van acht jaar oud kom je overigens geen balrol 
van minder dan vier meter tegen. De bal ligt weer 

stil. Van der Zalm meet de afstand met een laseraf-
standsmeter en registreert deze in het programma 
op de tablet. Voetbalvereniging SDOUC heeft weer 
een zorg minder: het voetbalveld is goedgekeurd 
zonder herkeuring.

Balstuitopstelling
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Wij zijn met deze uitgave van Fieldmanager met opzet wat later naar de 
drukker gegaan, om nog wat commentaar op de laatste uitgave van Zembla 
mee te nemen. U heeft het allemaal waarschijnlijk gezien. De pijlen van het 
onderzoeksprogramma richtten zich deze keer op de laatste levensfase van 
een kunstgrasveld: de recycling. Ik ben in het verleden wel eens kritisch tot 
zeer kritisch geweest over deze uitzendingen. Ik moet van deze, waarschijnlijk 
laatste, kunstgras-Zembla eerlijk toegeven dat de spijker behoorlijk op de kop 

werd geslagen. Geen gegoochel met cijfers of rare testjes, waarbij zebravisjes 
werden vermoord met SBR-korrels. Sterker nog: ik ben van mening dat ver-
slaggever Roelof Bosma best wat kritischer had mogen zijn. Want laten we 
eerlijk zijn: wat was het nieuws? Iedereen in de sector die de afgelopen vijf 
jaar niet non stop onder een steen heeft geleefd, kent ieder feit dat in deze 
uitzending naar voren kwam. Waarom blijft deze situatie dan toch bestaan? 
Gewoon: omdat niemand in de sector verantwoordelijkheid neemt. Je kunt 
een individuele aannemer, fieldmanager, gemeente of sportclub misschien 
niet kwalijk nemen dat hij zijn velden laat verwerken bij een van de partijen 
die in Zembla naar voren werden geschoven. Helaas geldt in ons economisch 

systeem de wet dat geld en gunningen naar het laagste plekje stromen. Met 
andere woorden: de laagste prijs wint en die laagste prijs biedt klaarblijkelijk 
geen garanties voor maatschappelijk gewenst gedrag.  
Deze cruciale kwestie geldt niet de individuele opdrachtgever, maar de gehele 
sector.  Dvoor de hele sector, met het gemeenschappelijke belang  om gezond 
te blijven. Waar bleven de brancheorganisaties als de VSG, BSNC en PABA en 
nog een handvol andere afkortingen? Iedereen wist dat deze bom een keer 
zou gaan ontploffen. En wat heeft iedereen gedaan? Juist ja: helemaal niets. 
Het bleef bij een hoop nietszeggende gebrabbel over duurzaamheid. En op 
hetzelfde moment kunnen deze misstanden door gebrek aan leiderschap 
gewoon voort blijven bestaan. 

Natuurlijk kun je deze recyclers onethisch gedrag verwijten, of zoals het in 
Zembla genoemd wordt, fraude met een winstoogmerk, maar de sector heeft 
ook een verantwoordelijkheid. Als de clubs, opdrachtgevers of de aannemers 
vandaag zeggen: enough is enough, dan is het morgen opgelost. Voor het 
gegeven dit niet is gebeurd, moeten we allemaal het boetekleed aantrekken.

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

Iedereen in de sector die de  

afgelopen vijf jaar niet non stop 

onder een steen heeft geleefd, kent 

ieder feit dat in deze uitzending  

naar voren kwam.

Boetekleed

Als de clubs, opdrachtgevers of de  

aannemers vandaag zeggen: enough is 

enough, dan is het morgen opgelost.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/27002/column-van-de-hoofdredacteur-boetekleed
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www.dsv-zaden.nl

IN 2018: MINIMAAL 

5% EURODIAMOND IN ALLE 

EUROGRASS SPORTMENGSELS

Fieldmanagers opgelet!
Van de laatste elf edities stond DSV zaden maar liefst zeven keer 

op nummer 1 in de Grasgids©. En ook in 2018 hebben we met het 

ras EURODIAMOND de lijstaanvoerder in huis. EURODIAMOND 

zorgt voor veel speeluren per veld dankzij de combinatie van zeer 

goede bespelingstolerantie en standvastigheid. Daar zijn we natuurlijk 

trots op! Om dit te vieren hebben we EURODIAMOND in 2018 

toegevoegd aan alle topmengsels van DSV zaden.

Meer informatie over de sportmengsels van DSV zaden vindt 

u op www.dsv-zaden.nl. Onze grasspecialisten geven u graag 

advies op maat over de keuze van het juiste sportmengsel.

De lijstaanvoerder van 2018!

EURODIAMOND
✓ Standvastigheid 8,3*

✓ Herstellings vermogen 8,2*

✓ Bespelingstolerantie 7,9*

 * Tabel Grasgids© 2018 Engels raaigras Sport
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