
97www.fieldmanager.nlCONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

Hoe verder wanneer stof rondom de 
SBR-discussie is neergedaald?

Kunstgras 3.0

Fieldmanager oF the year

Kunstgrasrecycling 
De markt is hevig in 
beweging

Kunstgras onderhoud
Trends en machines

Jaargang 12  7 - 2016

congres
sportvelden
NATIonaalC onvenant duurzame 

kwaliteit sport

FIELDMANAGER 
OF  THE 

YEAR

2017 FIELDMANAGER OF  THE YEAR



Antea Group Sport

Antea Group Sport speelde een belang-
rijke rol in de voorbereidingen op het 
EK Atleti ek. Antea Group Sport nam de 
renovati e van de baan in het Olympisch 
Stadion voor zijn rekening. De baaninde-
ling werd aangepast en de oude ‘sand-
wichconstructi e’ werd vervangen door 
een volkunststof toplaag. De laag gaat 
zeker 20 jaar mee en is geschikt voor 
multi functi oneel gebruik. Antea Group 
Sport verzorgde ook de ti jdelijke baan op 
het Museumplein en pakte de trainings-
locati es aan. De atleti ekbaan van sport-
park Ookmeer werd gerenoveerd en op 
het gewenste niveau gebracht. Achter het 
Olympisch Stadion, op sportpark Schink-
eiland, realiseerde Antea Group Sport een 
warming-up track. 

Ook interesse in een atletiekbaan 
met internationale allure? Neem 
eens contact op met één van onze 
specialisten.

Contactpersoon:
Jaap Schuurman
T: (06) 53 41 87 47
E: jaap.schuurman@anteagroup.com
www.anteagroup.nl/sport

om accommodati es aan te leggen die voldoen aan jouw wensen en aan de internati onale 
eisen. Maar het is pretti  g om te merken dat ze ook, als de deadline nadert, op zondagoch-
tend voor je klaarstaan als er iets aangepast moet worden. Die spirit van ‘we moeten het 
met elkaar voor elkaar krijgen’ heb je hard nodig.’ 

Wat was voor jullie de grootste uitdaging bij de ontwikkeling van de 
accommodaties? 
Stokhof: ‘Je krijgt te maken met internati onale eisen en voorschrift en van verschillende 
instanti es: alles draait om perfecti e. Een ontbrekend lijntje op de trainingsbaan of een 
aanloopbaan die niet helemaal recht ligt, kan al een issue zijn. Antea Group Sport heeft  
ervoor gezorgd dat we dit soort zaken goed voor elkaar hadden. De baan in het Olympisch 
Stadion was een issue, die kwam niet door de keuring omdat deze te hard zou zijn. Toen er 
bij hogere temperaturen werd gemeten, bleek de baan wel goed genoeg. Dit zorgde tussen 
de bonden en instanti es over en weer voor veel discussie. Gelukkig zijn we daar, ook met 
behulp van Antea Group Sport, uitgekomen. Verder hadden we met een stadion te maken 
dat ti jdens de voorbereiding voor allerlei evenementen werd gebruikt. Enkele weken voor 
de start van het EK liepen er nog 30.000 mensen over de baan voor een dance-event. 
Ja, dan houd je je hart wel even vast of alles heel blijft .’

Die tijdelijke speerwerpbaan op het Museumplein was gedurfd... 
Van Haperen: ‘Dit was zo’n idee dat je met elkaar terloops bedenkt, maar dat achteraf een 
hele toer blijkt om te realiseren. Veiligheid, bereikbaarheid, de aanleg van een ti jdelijke 
baan: het is passen en meten. Gelukkig kent de gemeente Amsterdam het Museumplein 
door en door, ook hadden ze al ervaring met het organiseren van topsport in de stad. 
Uiteindelijk was het al die inspanning meer dan waard. Topsport op het Museumplein 
leverde prachti ge plaatjes op die de hele wereld overgingen. Op deze manier konden veel 
mensen kennismaken met de atleti eksport. Toeschouwers vroegen zelfs waarom we niet 
nog meer sporten op het plein hadden georganiseerd? Ik heb ze maar verteld dat één sport 
op deze locati e organiseren al een unieke prestati e was.’ 

Hoe kijken jullie terug op het EK? 
Stokhof: ‘We hebben uit binnen- en buitenland enorm veel positi eve reacti es gekregen: van 
atleten, bondsmensen én toeschouwers. Vooral de ontspannen sfeer in het stadion en op 
het Museumplein, sprak tot de verbeelding. We hadden het evenement tot in de puntjes 
georganiseerd, maar wel op een open en toegankelijke manier. Of het EK een impuls is voor 
de breedtesport is natuurlijk nog afwachten. Maar we hebben in elk geval een prachti ge 
basis gelegd.’ 

Van Haperen: ‘We wilden een toernooi organiseren waar atleten opti maal konden pres-
teren. Ik denk dat we ruimschoots in deze missie zijn geslaagd. Kijk maar naar het aantal 
persoonlijke records, seizoenrecords en nati onale records die ti jdens het EK gebroken zijn. 
Uniek, zeker omdat je een toernooi een maand voor de Olympische Spelen organiseert. 
Je mag daarom stellen dat onze faciliteiten top waren en dat wij de atleten hebben weten 
te inspireren. We hebben Nederland echt op de mondiale atleti ekkaart gezet.’ 

En dat is met elkaar puzzelen geweest. We hebben dit als gemeente in eigen beheer 
gedaan, zo konden we ook die andere doelstelling verwezenlijken: het EK moest een boost 
aan de breedtesport geven. De accommodati es en de infrastructuur zijn met oog daarop 
ontwikkeld.’

Hoe heeft Antea Group Sport jullie daarbij geholpen?
Van Haperen: ‘In de anderhalf jaar voorafgaand aan het EK was het voor iedereen volle 
bak. En dan komt het aan op partners die hierin meekunnen en snappen wat er nodig is. 
Antea Group Sport [zie kader] is daar een mooi voorbeeld van. Uiteraard contracteer je hen 

Met het EK Atletiek stond Amsterdam afgelopen zomer volop in de schijnwerpers. Het werd een evenement

met een gouden randje: een vlekkeloos verloop, sportieve prestaties van formaat en complimenten uit 

binnen- en buitenland. Een terugblik met Rien van Haperen, CEO Stichting Atletiek Amsterdam 2016, en 

Henk Stokhof, hoofd afdeling Sport van de gemeente Amsterdam. 

Een EK-atletiek organiseren, 
hoe lang zijn jullie daarmee bezig 
geweest? 
Rien van Haperen: ‘Samen met de gemeente 
Amsterdam zijn we al in 2006 met de voorbe-
reidingen gestart. Dit begon met het samen-
stellen van een overtuigend bidbook. Met 
onze doelstelling Athleti cs like never before, 
legden we de lat hierin hoog. We hadden een 
aantal mooie ijzers in het vuur. Met het iconi-
sche Olympisch Stadion hadden we natuurlijk 
een locati e die tot de verbeelding sprak. Ook 
ons plan om een compact evenement van vijf 
dagen te organiseren was gezien het Olym-
pisch jaar in ons voordeel. Daarnaast konden 
we bogen op enkele innovati eve ideeën. Een 
ti jdelijke speer- en discuswerpaccommodati e 
op het Museumplein was daar één van.’ 

In 2011 bleek Amsterdam het 
winnende bid, werk aan de winkel 
dus. 
Henk Stokhof: ‘Als gemeente lag onze focus 
op de hardware van het evenement: de 
accommodati es en de infrastructuur. De 
renovati e van het Olympisch Stadion was 
hierbij één van grootste uitdagingen. Een 
prachtlocati e, maar wel een monument van 
bijna honderd jaar oud. Én een plek waar we 
niet het alleenrecht hadden: er zijn meerdere 
gebruikers en huurders. We hebben heel wat 
aanpassingen moeten doen om deze locati e 
geschikt te maken voor het EK. 

Topsport organiseren is topsport

‘Het EK heeft Nederland op de 
internationale atletiekkaart gezet’

advertorialadvertorial

Rien van Haperen en Henk Stokhof
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64 ‘Natuurgrasnormen 
moet je hanteren als 
richtlijn’

In de hitte van de discussie over een nieuwe natuurgrasnorm zou je bijna 

vergeten dat er al vele decennia normen voor natuurgras bestaan. Twee keer 

liep het stuk op de acceptatie. Voorafgaand aan het Nationaal Sportvelden 

Congres, waar hij 1 december een lezing houdt over dit onderwerp, dook Ties 

Joosten in de historie van de natuurgrasnorm. ‘De geschiedenis herhaalt zich’, 

zegt de directeur van Kiwa ISA Sport. 
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Zijn robotmaaiers  
en gecoate meststoffen  
de ultieme combinatie?

Robotmaaiers en gecoate meststoffen die 

zelfstandig en op gecontroleerde wijze 

meststoffen afgeven kunnen het werk van 

fieldmanagers en  

greenkeepers aanzienlijk vereenvoudigen. 

Maar kunnen ze hen ook vervangen?

Kunstgras 3.0

Hoe u het ook wendt of keert, de uitzending van 

televisieprogramma Zembla lijkt het imago van SBR-

granulaat stevig beschadigd te hebben. Hoewel het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn 

conclusies over de veiligheid van het materiaal nog 

bekend moet maken, lijkt het erop dat de combinatie 

‘kind’ en ‘kanker’ het materiaal de das om gaat doen. 

Is dat juist? Wat nu en hoe nu verder?
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Den Haag gaat voor goud

De gemeente Den Haag heeft zich officieel gemeld voor 

de competitie om uitverkozen te worden tot ‘Europese 

Sporthoofdstad 2021’. Fieldmanager sprak Rabin 

Baldewsingh, die als wethouder onder meer verantwoor-

delijk is voor sport in de gemeente.

‘In fase 2 gaan we de kwaliteit van de velden 
borgen voor de toekomst’

Jan de Vries, twee jaar geleden genomineerd voor de Fieldmanager of the 

Year-award, staat ons allemaal nog bij als de bevlogen fieldmanager uit 

Steenwijkerland die binnen een paar jaar tijd 45 velden met verschillende grond-

slagen in topconditie kreeg, met veel inzet en in samenwerking met vrijwilligers 

van de clubs. 

24
FIELDMANAGER 

OF  THE 
YEAR
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Toro neemt 
Regnerbau Calw 
GmbH over
Toro heeft bekendgemaakt dat het een overeen-
komst heeft bereikt om het Duitse Regnerbau Calw 
GmbH over te nemen. Regnerbau is een fabrikant 
van irrigatiesystemen voor professionals. Het 
Duitse bedrijf, dat gevestigd is in Althengstett en 
actief is sinds 1925, fabriceert verschillende sproei-
systemen, onder meer van het merk Perrot. De 
sproeisystemen worden ingezet op sport-velden 
en akkers, maar ook in de industrie. Door hun reik-
wijdte en snelle rotatie zijn de sproeiers van Perrot 
geschikt voor het onderhoud van zowel natuur-  
als kunstgrasvoetbalvelden. 
Ook tennis-, rugby-, cricket- en golfbanen kunnen 
ermee worden besproeid. Rik Olson, directeur 
van Toro, is zeer tevreden met de overname. 'Het 
toevoegen van Perrot helpt Toro om zijn aanwezig-
heid op zowel sportvelden als in de landbouw te 
vergroten.' De overname is volgens hem geheel in 
lijn met de strategie om nog verder te groeien in 

de professionele markt, om de klanten nog beter 
van dienst te kunnen zijn. 'Perrot heeft meer dan 
negentig jaar ervaring. Met de overname van het 
bedrijf hopen we Toro naar een hoger plan te 
tillen.'

Nieuwe naam Copier 
Op de Dag van de Openbare Ruimte lanceerde 
Copier Advies & Engineering BV zijn nieuwe naam: 
Newae. De naamsverandering volgt op de nieuwe 
koers die het bedrijf gaat varen, met meer aan-
dacht voor beheer, beleid en proces, ondersteund 
door gedegen technische kennis, zo laat het bedrijf 
weten in een persbericht. Newae werkt met 30 
collega's in Nederland aan projecten in de buiten-
ruimte. De naamsverandering moet bijdragen aan 
een verdere groei van het bedrijf. Enerzijds bete-
kent de naam een nieuwe weg (new way), ander-
zijds staat hij voor een nieuwe manier van advies 
en engineering (new AE). Volgens Newae moet 
er met steeds meer factoren rekening worden 
gehouden als het gaat om ruimtelijke kwaliteit. 
Opdrachtgevers verwachten meer van bureaus; 
zij zijn de regisseurs en houden zich om die reden 
minder bezig met technisch inhoudelijke zaken.  
Ze zoeken een partij die aan de voorzijde kan mee-
denken en tegelijkertijd ideeën kan doorvertalen 
naar haalbare plannen. ‘De afgelopen jaren hebben 
we hard gewerkt aan ons kennis-niveau. We voelen 
dat het nu tijd is om daarmee naar buiten te  
treden’, zegt Teun Crum, directeur van Newae.

De Nationale Grasdag
Nul gewasbescherming, minder bemesting en zuinig aan met water. De vraag is allang niet meer waar-
om, maar hoe. Op welke manieren worden kansen en mogelijkheden voor een groener sportveldbeheer 
gecreëerd? Het antwoord hierop is te vinden op de 14e editie van de Nationale Grasdag op 1 februari 
a.s. in Stadion Galgenwaard, de thuishaven van FC Utrecht. Vanuit de vaste thema's gras, bodem,  
bemesting, onderhoud en management presenteert de Nationale Grasdag een dynamische en  
interactieve masterclass rondom de Green Deal 2020. 

Hoe werkt u verantwoord en professioneel aan een groenere omgeving, zonder de kwaliteit en veilig-
heid van sportvelden in gevaar te brengen? Hoe stemt u planmatig en technisch beheer daarbij naad-
loos op elkaar af? Welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld strategisch te bemesten voor meer 
weerbaarheid, en met welke botanische samenstelling creëert u de beste uitgangspositie voor een 
'groener' veld? De Nationale Grasdag komt met antwoorden, tips en adviezen. De Nationale Grasdag 
bundelt expertise en innovatie vanuit de advieswereld, het bedrijfsleven en het onderwijs. Het plenaire 
programma vindt plaats in het onlangs vernieuwde en stijlvolle hoofdgebouw van FC Utrecht en wordt 
afgewisseld met een indrukwekkend bezoek aan het stadionveld. Jan Gijzen, de nieuwe senior grounds-
man van FC Utrecht, en Arno Harmsen van de Grasmeesters werken hieraan mee. 
Inschrijven is mogelijk via www.nationalegrasdag.nl.
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New Holland Boomer 
35 voor Van Wijlen
Onlangs heeft Ketelaars Mechanisatie uit Hulten 
een New Holland Boomer 35 afgeleverd bij 
Aannemersbedrijf Van Wijlen. De compacttractor 
is voorzien van de nodige opties, extra brede 
gazonbanden en de herkenbare groene kleur. 
Commercieel projectmanager bij Aannemersbedrijf 
Van Wijlen, Gertjan de Vet, licht toe: 'Door de toe-
nemende activiteiten in de realisatie en het onder-
houd van kunstgrassportvelden is het zaak dat wij 
over de juiste machines kunnen beschikken.'
'New Holland biedt een diversiteit aan compact-
tractoren en is geen onbekende speler in onze 
branche en ons bedrijf', vervolgt De Vet. 'Met de 
Boomer 35, voorzien van kunstgrasborstel en  
bladblazer, worden op dit moment onderhouds-
instructies verzorgd bij diverse opdrachtgevers. 
Daarnaast zullen wij deze inzetten voor het  
wekelijkse, periodieke en specialistische onder-
houd op verschillende kunstgrassportvelden.'

BSNC en Plantum 
onderzoeken meer-
waarde natuurgras
De BSNC en Plantum gaan samenwerken bij een 
nieuw onderzoek naar de meerwaarde van natuur-

grasvelden voor de leefbare stad. Dat meldt de 
BSNC op haar website. Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd door Sweco. Volgens de BSNC is het 
idee van het onderzoek ontstaan in de commissie 
Gras, waarin leden van beide brancheverenigingen 
zitten. Aanleiding voor het onderzoek was de  
constatering dat sportverenigingen enerzijds  
steden en dorpen van veel groen voorzien, maar 
dat dit anderzijds ook steeds meer onder druk 
staat door bezuinigingen. Volgens de BSNC zijn  
'de gevolgen op langere termijn, zowel voor de 
verenigingen als voor de leefbaarheid en de duur-
zame stad, nog onvoldoende bekend'. Daarom 
komt er nu een onderzoek. De partijen hopen dat 
het onderzoek meer inzicht zal geven in het belang 
van sportvoorzieningen voor de duurzame stad, 

mogelijkheden om sport als integraal onderdeel te 
zien bij de inrichting van de stad, de gevolgen van 
de toename van asfalt en kunstgras en de meer-
waarde van natuurgrassportvelden. Naar verwach-
ting worden de resultaten in het najaar bekend.

Tussenstand VVCS-
Veldencompetitie
AZ en Feyenoord gaan voorlopig aan kop in de  
tussenstand van de VVCS-Veldencompetitie.  
De twee clubs staan gedeeld bovenaan met een 
gemiddelde score van 4,7. Voor het negende  
seizoen beoordelen alle aanvoerders uit de 
Eredivisie en de Jupiler League de voetbalvelden 
van de tegenpartij. De scores die zij uitdelen,  
variëren van 1 (slecht veld) tot 5 (top). In de tussen-
stand na zeven speelronden gaan AZ en Feyenoord 
aan kop, gevolgd door Go Ahead Eagles en Vitesse. 
Opvallend is dat de zes clubs die op kunstgras 
spelen, allemaal onderaan de ranglijst van de VVCS 
staan. PEC Zwolle is hekkensluiter. In de Jupiler 
League ontstaat hetzelfde beeld: van de top zes 
spelen vijf ploegen op natuurgras. De volledige 
ranglijsten zijn te vinden op de website van de 
VVCS.

NIEUWS

www.olmix.com/plant-care

MelgreenCu

Effi  ciënte en duurzame levering 
van koper

www.olmix.com/plant-care

MelgreenCu

Zorgt voor een betere afharding

www.olmix.com/plant-care

Gezonder en weerbaarder gras, 
verbeterde weerstand voor 

minder stress

MelgreenCu



We love making water work

www.aquaco.nl

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

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws

WIJ GAAN EEN 
STAP VERDER

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.
Heistraat 112a | Sprang-Capelle
(0416) 27 95 69 | www.vanwijlen.eu

Grondig in velden en wegen

Als specialist op het gebied van infra, 
milieu, sport en groen zetten wij graag 
een stap extra. Voor onze partners 
maar ook voor onze omgeving. 

Zo hebben wij recent, door toepassing 
van innovatieve methoden en inzet van 
geavanceerde apparatuur, 
CO2-prestatieladder niveau 5 behaald. 

Door steeds die extra stap te zetten, 
zijn wij al meer dan 80 jaar grondig in 
velden en wegen.

Wilt u meer weten over onze stappen 
in duurzaamheid?
www.vanwijlen.eu of bel (0416) 27 95 69.

VOSCA Gezonder Gras Concept
Gezonde sportvelden worden niet ziek! Visueel strakgroene 

velden en sterk als beton? Begin wel bij de basis:

                 Gebruik juiste grassoort en rassen

                  Stimuleer groei

                  Verminder stress

                  Bescherm uw grasplant

Dat is ónze Green Deal! Meer informatie?

Neem contact op met een van onze vier Experts Natuurgras: 

Bart, Johan, Peter of Dirk. Wij helpen u graag verder.

Stel uw vraag via info@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.

1.
2.
3.
4.

V
O

S C
APELLE             

NATUURLIJK

 G
O

E
D

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

Natuurlijk goed
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Test met machinaal 
uitzetten sportveld-
belijning
K. Groenenboom heeft recent succesvolle tests  
uitgevoerd met het machinaal uitzetten van  
belijning op natuursportvelden. Het bedrijf heeft 
de nieuwe machine samen met Vantent GWW ont-
wikkeld. In de grond-, weg- en waterbouwsector 
(GWW) worden asfaltstuurlijnen en belijningslijnen 
al langer met een gps-tractor geplaatst. Vooraf 

wordt in een tekening aangegeven waar de lijnen 
moeten komen. Als de tekening wordt ingeladen 
in de software van de tractor, weet deze door 
middel van gps-plaatsbepaling precies waar de 
lijnen moeten komen. K. Groenenboom BV heeft 
dit concept doorontwikkeld, om ook de sportveld-
belijning hiermee te kunnen aanbrengen. Dick 
Groenenboom legt het concept uit: 'Eerst moet het 
veld precies ingemeten worden met gps. Daarbij 
zijn vooral de hoek- en doelpotten belangrijk, 
aangezien dit de enige vaste maten worden voor 
het veld. Dit hoeft maar eenmalig te gebeuren, 
tenminste als de hoek- en doelpotten daarna niet 

meer van plaats veranderen. Hierop wordt de  
tekening van de belijning gemaakt. Als deze  
ingeladen wordt in de computer van de tractor, 
weet deze precies waar hij moet rijden om de  
lijnen er met een foutmarge van maximaal 2 cm op 
te krijgen. De tractor stuurt zelf; de machinist hoeft 
alleen maar te rijden en de spuit te bedienen.' 
'Wij hebben dit onlangs voor het eerst succesvol 
getest bij vv Groote Lindt in Zwijndrecht', vervolgt 
Groenenboom. 'Daar kregen we van Ad van de 
Luijtgaarden de vrijheid om deze pilot te draaien. 
Wij zijn trots dat we de medewerking hebben 
gekregen van een medevoorloper op het gebied 
van sportveldonderhoud en -inrichting.'

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 

WIJ REGISSEREN  
UW SPORT 
ACCOMMODATIE  
IN TOP CONDITIE

DAGNL.
de adviesgroep
nederland

GRAS ADVIES IS 
ONDERDEEL VAN

ADVIES

GROEN 
RECREATIE 
SPORT

ONDERHOUDS 
CONTRACTEN
OPSTELLEN?
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AHC IJburg kiest voor 
Philips Optivision Led
AHC IJburg had voor zijn nieuwe velden een 
nieuwe verlichtingsinstallatie nodig. De hockey-
club heeft uiteindelijk gekozen voor Philips 
Optivision Led. Vooraf waren veel clubleden bang 
dat ze last zouden krijgen van het felle licht, óf 
juist de bal niet meer zouden zien. Dat bleek 
na installatie gelukkig niet het geval. Volgens 
de spelers zou de bal zelfs beter te zien zijn en 
waren er minder schaduwvlekken. Ook de keuze 
voor milieuvriendelijke verlichting wordt gewaar-
deerd. Dat je het licht snel aan en uit kunt zetten, 
is een extra pluspunt, naast het feit dat het licht 
gedimd kan worden. Als een van de modules het 
onverhoopt zou begeven, zullen de spelers het 
verschil amper merken, volgens installateur
Oostendorp Nederland. Dit komt door het 
multilayer-systeem, waarbij de lichtvlakken elkaar 
overlappen. Maar mocht het toch gebeuren, 

dan kan het probleem nog dezelfde dag worden 
opgelost, omdat niet het hele armatuur, maar 
alleen de module hoeft te worden vervangen. 
Het Optivision gen2 Led-schijnwerpersysteem 
van Philips kan ingezet worden op algemene  
en recreatiesportterreinen, van de meest een-
voudige tot de meest complexe. De schijnwer-
pers met hoog rendement worden geleverd met 
drie of twee ledlichtmodules die werken met een 
externe driverdoos, afzonderlijk voor gebruik 
op afstand vanaf de schijnwerper (BV), of vooraf 
geplaatst op de montagebeugel van de schijn-
werper (HGB), voor installatiegemak en lagere 
initiële kosten. Optivision Led gen2 biedt nieuwe 
mogelijkheden om het energieverbruik te  
reduceren en de flexibiliteit te verhogen bij 
gebruik in combinatie met de geavanceerde 
systeemregelaars en sensoren van Philips.  
De schijnwerpers zijn ook compatibel met andere 
externe regelsystemen via het Dali-protocol.
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Arie Crezee stond vorig jaar in vakblad Fieldmanager. In dat interview vertelde hij dat hij met de aanschaf van de V-Strong wilde zorgen voor een goede 

‘nalatenschap’, nu zijn afzwaaien in 2017 voor de deur staat. Vlak voor zijn pensioen genomineerd worden voor de Fieldmanager of the Year-award, dat 

betekent voor Crezee de kroon op al zijn werk.

Auteur: Santi Raats

FotY-genomineerde Arie 
Crezee staat op het punt 
van afzwaaien
‘Ik wil na mijn pensioen niet langs een slecht veld naar de wedstrijd kijken’
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Driekwart van zijn werkleven was hij veredelaar bij 
Cebeco Seeds, het latere Innoseeds en het huidige 
DLF Innoseeds. Hij stond mede aan de basis van 
de Engels raaigras-rassen Bizet 1, Consul 1, Dickens 
en Hugo 1 en van de veldbeemdrassen Julia, Julius 
en Miracle. Sinds 2007 is Arie Crezee opzichter 
civiel-/cultuurtechnische onderhoudswerken bij de 
gemeente Heusden. Hij heeft 35 natuurgrasvelden, 
een hybrideveld en een paar kunstgrasvelden in 
zijn beheer en houdt ook toezicht op bermen en 
sloten. ‘Ik ben 24 uur per dag, zeven dagen in de 
week met gras bezig,’ aldus Crezee. ‘Ik zal de sport-
velden erg gaan missen zodra ik met pensioen ben.’

Mentor
In 2013 legde Crezee een Xtragrass-veld aan. Van 
over de hele wereld kwamen geïnteresseerden 
naar dit Xtragrass-veld kijken en nog steeds. 
Bernard van den Bosch was degene die Crezee 
enthousiast had gemaakt voor het hybrideveld. 
Crezee ziet de eerste Fieldmanager of the Year 
als een mentor. ‘In 2007 kwam ik in dienst van 
Heusden en hoewel ik veredelaar was, had ik nog 
geen verstand van het onderhoud van sportvel-
den. In het begin kocht ik als sportveldbeheerder 
graszaad van Innoseeds, omdat ik wist wat erin 
zat. Maar vanwege de krimpende budgetten heb 
ik de rassenlijst opnieuw bekeken. Nu houd ik de 
leveranciers scherp door offertes te vergelijken. Ik 
moet zeggen dat de verschillen minimaal zijn. In 
de rassenlijst staat 8 of 8,5, maar in het proefveld is 
dat verschil amper waar te nemen. De kwaliteit van 
sportvelden hangt samen met goed graszaad en 
heel veel andere aspecten. Om het vak goed onder 
de knie te krijgen, heb ik me na mijn indiensttre-
ding meteen aangesloten bij de branchevereni-
ging. Daar zocht ik aansluiting bij mensen van wie 
ik veel kon leren. Ik heb alles wat ik over sportvel-
den moest weten als een spons in me opgezogen. 
Met name van Bernard van den Bosch heb ik veel 
geleerd over cultuurtechniek en veldenbeheer.’ 

Update technieken en machines
De velden van Heusden waren op het moment van 
aantreden magere zesjes en er was onvoldoende in 
het machinepark geïnvesteerd. ‘Ik begon met het 
introduceren van de recyclingdresser, waardoor 
we geen dressgrond meer hoefden aan te voeren. 
De velden die slecht oogden bij mijn aantreden, 
waren na het recyclingdressen en doorzaaien 
weer als nieuw.’ Negen jaar later heeft Heusden 
een behoorlijk gevuld machinepark met een Verti 
Drain 7316, STH Panda, Level Spike 2200, Jako 
Landrol, GKB V-Strong, Einböck Sportstar wiedeg, 
kunstmeststrooier, bladblazer Wiedemann, Rauch 
kunstmeststrooier, John Deere 3520 compacttrac-

tor, twee John Deere 1905 met vijfdelige kooien, 
een Steyer 968 en een Steyer 4095.

Aanleg Xtragrass-veld
Met zijn onderhoudservaring op het gebied van 
hybridevelden heeft Crezee flink gescoord bij zijn 
vakgenoten. Hij krijgt regelmatig vragen. ‘Vooral de 
aanleg van hybridevelden moet goed gebeuren. 
Als de ondergrond slecht is, bijvoorbeeld omdat 
het veld onder natte omstandigheden is aange-
legd en de grond is verdicht door een kilverbak, 
dan ontstaan er later geheid problemen.’

Onderhoud hybrideveld
Ook het onderhoud moet specifiek gebeuren. 
Natuurgrasondergronden kun je nog weleens bre-
ken met bewerkingen, maar dat kan bij hybridevel-
den niet. ‘Ik prik het hybrideveld met heel dunne 
pennen aan de vertidrain. De vertidrain zet ik op 
de breekstand. Het is belangrijk om een hybride-
veld toch, zo goed als het kan, af en toe open te 
breken. Anders wordt het keihard; dat hebben 
we in het verleden in Nederland op veel plaatsen 
gezien. In het voorjaar behandel ik het veld ook 
nog eens met de V-Strong, alleen onder droge 
omstandigheden. Het lijkt dan alsof alles weg is, 
omdat het veld dan helemaal zwart van de grond 
ziet. Maar daarna zaaien we door en bezanden we. 
Doorzaaien kost zo’n 100 tot 150 kilo graszaad. 
Na het doorzaaien zie je eerst meer kunstgras, 
maar als je erbovenop blijft zitten, dan wordt het 
een mat waarop je net zo veel kunt spelen als op 
kunstgras. Volgend jaar behandelen we het veld 
met een Fieldtopmaker, met een speciaal freesmes 
dat geschikt is om tussen de vezels door te werken. 
Want de zijkant van het veld is wat gaan vervilten 
door maaisel dat daar is blijven liggen. Hoe diep 
we bewerken, moeten we ter plekke beslissen. Het 
is aan te raden om een hybrideveld om de twee 
jaar goed uit te dunnen.’

Aandacht
Maar het toverwoord lijkt vooral ‘aandacht’ te zijn. 
‘Ik ga er wekelijks langs. Wanneer je denkt: over 
een week moet ik weer gaan beregenen, dan moet 
je bij hybridevelden standaard twee tot drie dagen 
eerder beregenen. De kunstgrasvezel warmt het 
veld extra op en daarom moet je het veld door 
middel van beregening laten afkoelen. Soms door 
wel drie keer op een dag eventjes te sproeien. 
Als je al deze adviezen ter harte neemt, oogt het 
hybrideveld als een mooi dicht natuurgrasveld. 
Ons hybrideveld kan 800 speeluren aan; er wordt 
vijf dagen per week op getraind en in het weekend 
speelt men er wedstrijden op. Op verzoek van de 
club v.v. Nieuwkuijk trainen de spelers er al eerder 

op, vanaf 20 juni. Half juli is men alweer volop 
aan het trainen. Ik denk dat dit veld met het juiste 
onderhoud nog makkelijk 25 tot 30 jaar mee kan, 
in tegenstelling tot de kunstgrasvelden die we in 
2007 hebben aangelegd. Die moeten eruit, want ze 
zijn al helemaal versleten.’

4 min. leestijd
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Contact met de clubs
Crezee heeft goed contact met de clubs. ‘Elk voor-
jaar evalueer ik de planning en leg ik hen voor dat 
het groot onderhoud begin juni aanvangt. Ik ga 
door de week regelmatig langs om een bak koffie 
te drinken met de vrijwilligers. Ze hebben vaak 
vragen of verzoeken. Gelukkig kan ik die meestal 
inwilligen, als het budget dat toelaat. Bijvoorbeeld 
een keer extra maaien op vrijdagmiddag, omdat 
er op zaterdag een belangrijke wedstrijd op het 
programma staat. Dit soort zaken wordt altijd bij-
zonder gewaardeerd.’

Green Deal
De kennis bij gemeenten holt achteruit en dat wil 
Crezee bij de gemeente Heusden voorkomen. ‘Ik 
draag mijn kennis nu al bewust over op mijn colle-
ga’s. Met het oog op het verbod op chemie gebruik 
ik geen chemische middelen meer. Ik verricht 
meer mechanische handelingen zoals maaien en 
verticuteren, en ik zet de Rotorknife van de Weener 
Groep uit ‘s- Hertogenbosch in. Deze winter ga ik 
uitproberen om naast het verticuteren extra te snij-
den om het onkruid te verwijderen. De V-Strong 
zet ik volgend jaar in januari, in het voorjaar en in 

oktober in. Aan deze periodes moet ik me houden, 
want anders trekt de V-Strong het jonge gras eruit. 
Voordat ik met pensioen ga, maak ik me nog sterk 
voor gps op de strooier, want ik ben ervan over-
tuigd dat precisieonderhoud de toekomst heeft.’ 

Goed overdragen
Crezee is niet bang voor de Green Deal. ‘De velden 
zijn nu een 8 en worden straks een 7. De clubs 
weten dat al, want ik heb ze voorgelicht. Door de 
overdracht van mijn onderhoudskennis wil ik dat 
de velden een 7 blijven. Ik wil niet meemaken dat 
ik na mijn pensioen langs een slecht veld naar een 
wedstrijd sta te kijken. Alle velden moeten netjes 
worden achtergelaten!’
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Evert Bussink zit vanaf 2000 is het sportveldenvak. Maar sinds hij vorig jaar de opleiding Expert Natuurgras heeft gevolgd, wordt hij door diverse sport-

verenigingen aangeklampt en gezien als vraagbaak. Maar Bussink is veel meer dan alleen een expert in natuurgras. 

Auteur: Santi Raats

Evert Bussink:  
‘Geen idee hoeveel  
uur ik werk’
FotY-genomineerde staat als aannemer midden in de gemeenschap
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Na de middelbare tuinbouwschool werkte Bussink 
twaalf jaar bij een hoveniersbedrijf. Op zoek naar 
wat meer uitdaging besloot hij te solliciteren naar 
een functie als uitvoerder bij Hacron Groen bv. Hij 
startte met het aansturen van een aantal teams 
in de gemeente Dinxperlo, waaronder een team 
dat verantwoordelijk was voor het onderhoud van 
de zes plaatselijke sportvelden. Door scholing en 
interne groeimogelijkheden groeide hij door tot 
regio-uitvoerder.

Als een van de drie regio-uitvoerders bij Hacron 
Groen is Bussink verantwoordelijk voor alle groen-
projecten in de regio Aalten, van aanleg en onder-
houd van openbaar groen, bedrijfs- en particuliere 
tuinen tot sportvelden. Daarnaast stuurt hij ook 
de afdeling Bosbouw en de centrale ploeg aan. 
In totaal werken er ruim 250 vakspecialisten bij 
Hacron Groen.

Verschillende werkzaamheden
Bussink heeft, samen met zijn uitvoerders, vijftien 
wedstrijdvelden en twee trainingsvelden in de 
gemeente Aalten onder zijn hoede. In Duitsland 
onderhoudt hij 31 velden en tweeënhalf trainings-
veld. In Nederland en het Duitse grensgebied lig-
gen uitsluitend schrale zandgronden. De bewerkin-
gen zijn in Nederland en Duitsland dus hetzelfde. 
Bussink: ‘De uitdaging in beide landen is dat deze 
zandgronden zeer goed waterdoorlatend zijn. Na 
groot onderhoud kan er bij hevige droogte een 
probleem ontstaan, omdat niet meer dan één veld 
per keer beregend kan worden. De omloopsnel-
heid van beregenen schiet dus tekort.’ 
Een verschil tussen beide landen is wel dat men in 
Duitsland niet met langetermijnbestekken werkt, 
terwijl in Nederland de regie bij de aannemer ligt. 
Dit verschil is voor Bussink als manager een uitda-
ging. ‘Ik moet begrotingen maken en investeringen 
doen, zoals onlangs in machines voor kunstgras-
onderhoud. Maar in Duitsland krijgen clubs aan 
het begin van het jaar een vast bedrag en mogen 
ze zelf van tevoren bepalen wat zij aan onderhoud 
aan hun veld willen laten doen door de aannemer, 
Hacron Groen in dit geval. Dat maakt plannen 
voor de lange termijn lastig.’ Bussink heeft ook 
het openbaargroenbestek in de Duitse gemeente 
Bocholt en voert boswerkzaamheden uit. ‘We 
snoeien de bomen, voeren boomveiligheidscontro-
les uit, vellen en onderhouden bos- en houtsingels. 
Met onze drie hoogwerkers zijn we elke dag op 
pad. In de winter zijn we dagelijks met tien hoog-
werkers aan het werk.’ Tot slot stuurt Bussink bin-
nen Hacron de technische materieeldienst en de 
centrale ploeg aan.

De kunstgrasvelden in de gemeente Aalten 
worden onderhouden door de geprivatiseerde 
verenigingen. ‘Wel hebben we kunstvelden elders 
in onderhoud’, verklaart Bussink. ‘Deze borstelen 
we eenmaal per week en op afroep reinigen we de 
toplaag. Ook blazen we vanaf de bladval wekelijks 
met een bladblazer vooraan de tractor. Verdere 
werkzaamheden liggen vaak nog bij de aannemer 
die het veld heeft aangelegd.’

Vakkennis
Bussink wordt sinds het voltooien van de opleiding 
Expert Natuurgras steeds vaker door clubs bena-
derd voor advies. Men ziet hem als kenner op het 
gebied van sportvelden. Bussink ziet niet alleen 
commerciële meerwaarde in zijn diploma Expert 
Natuurgras. ‘Ik dacht dat ik alles onder controle had 
op de sportvelden, maar door de opleiding heb ik 
geleerd dat de kwaliteit nog veel verder omhoog 
kan. Om een voorbeeld te noemen: in plaats van 
altijd vijf maal per jaar een vaste, traditionele gift 
meststof te strooien, waarna het gras volop groei-
de en we flink moesten maaien en vegen, werk 
ik nu met traag werkende meststoffen en maaien 
en bewerken we minder. Dit kost minder geld en 
energie. Minder transportbewegingen door het 
laten draaien van minder machines heeft een posi-
tieve invloed op het milieu. Toen ik in 2000 voor 
het eerst echt met een sportveld te maken kreeg, 
werd het onderhoud volgens een vast patroon 
uitgevoerd. Vooral tijdens het groot onderhoud 
werden gaten gevuld met aangeleverde grond. Nu 
werken we anders. Door te vertidrainen met holle 
pen, komt er ruim voldoende aarde vrij waarmee 
we daarna oneffenheden kunnen wegslepen. We 
lopen dan ook minder risico dan met vreemde, 
aangeleverde grond, en ook hier geldt dat we min-
der transportbewegingen maken.’

Ook probeert Bussink nu meer te sturen op het 
veldgebruik. ‘De verenigingen spelen graag over 
de lengte van het veld, zodat minder dan 50 pro-
cent van het totale veld bespeeld wordt. Op de 
helft van het veld is overmatige slijtage. Omdat 
we deze oppervlaktes vaker moeten bewerken, 
ontstaat meer verdichting, wat we weer moeten 
verhelpen. Als verenigingen het veld over het hele 
oppervlak gebruiken, bespaart dat energie en kos-
ten. In de praktijk blijkt dat clubs dit onvoldoende 
oppakken en niet doorgeven aan hun trainers 
en spelers, als we hen daarover adviseren. Het is 
belangrijk dat wij naar de club gaan en de gebrui-
kers persoonlijk uitleggen waarom goed veldge-
bruik van belang is.’ 

Chemievrij beheer
Als morgen het verbod op chemie zou ingaan, dan 
is Bussink er klaar voor. ‘Het afgelopen jaar heb 
ik helemaal geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Er mag best hier en daar een madeliefje en wat 
straatgras staan. Ik besteed nu meer aandacht aan 
het verwijderen van onkruid door extra te snijden, 
te weed-eggen. Tevens krijgt elke medewerker 
een zakmes om grote pollen weg te snijden. Elke 
maandag staat een team van drie tot vier mensen 
per veld speelschade te herstellen. Ik laat hen 
handmatig onkruid verwijderen. Het betreft vaak 
penwortels; die zijn lastig te verwijderen. Het gaat 
er ons echter om dat het bovenste gedeelte van 
het onkruid wordt weggehaald. Dan kan het gras 
doorgroeien en zijn de bezoekers tevreden. Want 
het maakt hen niet uit of het onkruid met wortel 
en al is verwijderd, als het er maar goed uitziet!’

Machinepark
Het machinepark van Hacron Groen bevat alles: 
een rotorkopeg, schudeg, kooimaaier drie- en vijf-
delig, trekker met klepelmaaier, cirkelmaaier, maai-
zuigcombinatie Panda, zodenbeluchter, prikrol, 
diepverluchtingsfrees, vertidrain met vaste en holle 
pen, minivertidrain met vaste pen, wiedeg korte 
tand, wiedeg lange tand, cultivator vaste tand, 
trekker met bezandingsmachine, trekker met dres-
scar, trekker met sleep, trekker met doorzaaima-
chine, veeg- en zuigmachine, trekker met landrol, 
kunstmeststrooier en een veldspuit.

Kruisbestuiving opleiding en praktijk
Circa eenmaal per jaar nodigt Hacron alle clubs 
uit en dan is Bussink een van de personen die een 
presentatie houden over het onderhoud van de 
velden. Daarna laten Hacron-medewerkers, die 
allemaal een AOC-diploma voor aanbouwwerk-
tuigen sportvelden op zak hebben, bij een van de 
verenigingen het machinepark in werking zien. 
Soms maken de aanwezigen hierbij kennis met een 
vertidrain, holle en vaste pennen, een diepverluch-
ter of een schudfrees. ‘De opleiding van ons perso-
neel is gebaseerd op de opleiding gemechaniseerd 
loonwerk, maar we hebben dit samen met het AOC 
aangepast aan onze branche. Normaal gesproken 
gaat de lesstof in deze opleiding over viertonner-
machines. Maar wij werken niet met zware tracto-
ren met bandenprofiel. Cultuurtechniek is verfijn-
der.’ Hacron heeft dus zelf de input geleverd voor 
de opleiding. Bussink knikt. ‘Het AOC komt hier 
over de vloer om op de hoogte te blijven van de 
actualiteiten. Het is belangrijk dat leerkrachten van 
de praktijk op de hoogte zijn. Voor iedereen, ook 
voor hen, geldt: je moet altijd blijven leren.’

7 min. leestijd
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Flow
Hoeveel uur Bussink per week werkt, houdt hij niet 
bij. ‘Dat komt door de liefde voor mijn vak’, zegt hij. 
‘Wanneer er een voorzitter voor de deur staat of 
opbelt, wil ik het probleem mee helpen oplossen. 
Voor hen, maar ook voor onszelf. Als een consul 
besluit te voetballen terwijl er water op het veld 
staat door een hoosbui vlak daarvoor, en het veld 
wordt daardoor kapotgetrapt, dan staat maandag 
in de krant dat het veld slecht was, en dan hebben 
wij er een heel seizoen last van dat dit slechte veld 
zich niet goed herstelt.’ Hij voelt zich zeker betrok-
ken bij de wedstrijd Fieldmanager of the Year en 
hij gaat er vol voor. Op de bedrijfswebsite en in 
het lokale krantje staat zijn nominatie vermeld. 
‘Ik ga voor winst, ook al gun ik die een ander net 
zo hard!’ Hij voegt eraan toe: ‘Maar belangrijk om 
te vermelden is dat we het als Hacron bv allemaal 
samen doen. Iedereen draagt zijn steentje bij, 
van de medewerker die de eerste contacten legt 
tot en met degene die het onkruid van de velden 
verwijdert!’

Midden in de gemeenschap
Op de sociale media, in lokale kranten en online 
komt Hacron Groen bv met grote regelmaat 
voorbij. Waar de meeste aannemers vaak weinig 
aandacht besteden aan projectnieuws, wordt bij 
Hacron elk project en al het nieuws met goede 
foto’s mooi in beeld gebracht op de bedrijfsweb-
site en op de social media. Bussink en zijn collega’s 
twitteren overal waar zij voor hun werk zijn: op de 
club, langs de lijn, op bedrijfsnetwerkbijeenkom-
sten, beurzen, shows, bij leveranciers. Natuurlijk, 
een aannemer is commercieel, maar Bussink ver-

vult zijn rol met uitzonderlijk veel verve en plezier. 
‘Ik ga naar allerhande bedrijfs- , sport- en gemeen-
tebijeenkomsten, zoals naar gemeenteraadsver-
gaderingen. Daar zitten geregeld mensen op de 
publieke tribune die ik ken, maar ook ontmoet 
ik opdrachtgevers of potentiële opdrachtgevers 
van verschillende niveaus in de organisatie’, zo 
beschrijft Bussink zijn netwerk. Zelfs in zijn vrije tijd 
kruist het werk hem soms. ‘Het komt weleens voor 
dat ik op de kermis in het dorp de voorzitter tegen-
kom van een voetbalvereniging waarvan wij de 
velden onderhouden. Dan ga ik met die persoon 
een paar biertjes drinken. “Even investeren”, zeg ik 
dan gekscherend. De relatie met de klant is belang-
rijk, omdat wij werk gegund willen krijgen op basis 
van kennis, kunde, kwaliteit en prijs. We willen niet 
afhankelijk zijn van de aanbestedingskalender en 
in discussies belanden met de opdrachtgever. Door 
op een ontspannen manier een gesprek aan te 
gaan, zoals met een biertje, worden de vruchtbaar-
ste ideeën geboren. De lijntjes zijn kort. Consuls 
raadplegen me ook weleens, bijvoorbeeld wanneer 
ze moeten inschatten of een wedstrijd kan door-
gaan of beter afgelast kan worden. Ik woon dicht-
bij, stap op de fiets en ben daar zo. Ik vind dat niet 
erg: het kost me niets, maar het levert een goede 
relatie op met de vereniging.’ 

Ook voor Hacrons project ‘Capaciteit in de 
Winterperiode’ is het handig om over een zakelijk 
netwerk te beschikken. Mede door het netwerk 
van Bussink en zijn collega’s in industriële kringen, 
melden bedrijven zich soms aan om Hacron-
medewerkers in te huren voor werkzaamheden 
van november tot en met maart. Zij werken als 

gedetacheerden in het magazijn, doen productie-
werk, leggen voorraden aan van (half )fabricaten, 
pakken kerstpakketten of vuurwerk in, kloven 
openhaardhout of plaatsen afrasteringen. Bussink: 
‘Op deze manier kunnen we onze mensen jaar-
rond in dienst houden en tegelijkertijd iets voor de 
maatschappij betekenen.’

Contact met de clubs
Voor het contact met de sportverenigingen han-
teert Bussink een strak schema. ‘Standaard overleg 
ik op maandag, na mijn rondje over de velden, bij 
de verenigingen met de vrijwilligerscoördinatoren. 
Ik geef tips over wat ze voor werkzaamheden kun-
nen uitvoeren op welke velden en wijs hen erop 
dat ze aandacht moeten geven aan ballenvangers, 
parkeerplaatsen, doelpalen, leunhekken, zwerfafval 
en omliggend groen. Dat zijn randzaken die samen 
de uitstraling van het sportpark bepalen. Elke vrij-
dag probeer ik opnieuw een ronde langs de clubs 
te maken, om te kijken of de werkzaamheden zijn 
gelukt.’

Ambities
Bussink wil zich blijven ontwikkelen, vooral op 
het gebied van communicatie met zijn relaties 
en potentiële relaties. ‘Ik wil beter worden in het 
inspireren van alle partijen in het vakgebied. Ik wil 
zowel binnen als buiten de organisatie mensen 
blijven enthousiasmeren. Het succes binnen een 
organisatie staat of valt met de mate waarin de 
neuzen dezelfde kant op wijzen. Ik wil altijd mijn 
afspraken nakomen, want daarmee kweek je good-
will en willen medewerkers graag voor je werken. 
Gelukkig werk ik met een gemotiveerd team; ons 
succes hebben we met ons allen behaald. Ook wil 
ik tijd steken in goede voorlichting over ons vak en 
onze keuzes toelichten. Veel zaken binnen ons vak-
gebied zijn onvoorspelbaar. Wij hebben te maken 
met de natuur en die laat zich niet altijd regelen. 
Begin dit jaar hadden we veel regenval, waardoor 
het gras als een tierelier groeide en we tweemaal 
zo veel maaibeurten nodig hadden. Velden waren 
vaak lastig of niet bespeelbaar. Daarnaast konden 
we het reguliere plantsoenwerk nauwelijks aan 
vanwege de overdadige onkruidgroei. Goede 
communicatie met de opdrachtgevers is dan van 
wezenlijk belang. Je moet vertrouwen winnen door 
weloverwogen keuzes te maken. Meedenken met 
de opdrachtgevers, daar ga en sta ik voor.’
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Gerard Verweijen is uitvoerder bij het Zevenaarse 
sportbedrijf Ataro. Al sinds 1991 is Verweijen 
werkzaam bij de gemeente Zevenaar. Met enige 
regelmaat verschijnt hij op vakbeurzen, maar 
ook in vakblad Fieldmanager. Zo deelde hij in het 
vakblad zijn ervaringen met wetting agents op 
zijn velden met zandondergrond, en zat hij een 
paar jaar geleden in een panel dat feedback gaf 

op machine-innovaties, wat in Fieldmanager werd 
gepubliceerd. 

Bank van Zwitserland
Wie Verweijen goed kent, weet dat je minstens 
een uur rustig met hem aan het kletsen moet zijn 
voordat de ‘grote verhalen’ komen bovendrijven. 
Want deze man schreeuwt niet van de daken. We 

zouden bijna over het hoofd zien dat hij de klas-
sieke fieldmanager is: een uitvoerder die ruim 25 
jaar in zijn eentje alle veertig velden op de zand- 
en kleigronden van Zevenaar en het machinepark 
heeft onderhouden (de kunstgrasvelden zijn in 
handen van een kunstgrasstichting), en alles erom-
heen, zoals doelen, ballenvangers en hekwerken, 
zelf heeft gerepareerd. Een fieldmanager die dag 

Fieldmanager Gerard Verweijen heeft sinds de oprichting van Ataro helemaal zijn draai gevonden: hij is verantwoordelijk voor het budget, tot en met 

de uitvoering van alle veertig sportvelden en tegenwoordig ook een atletiekbaan. Hij hoeft niet meer over veel gemeenteschijven te communiceren. ‘Ik 

heb een heel mooie baan’, aldus een dankbare Verweijen.

Auteur: Santi Raats

Gerard Verweijen:  
‘Verder kijken dan  
je neus lang is’
Economisch werkende fieldmanager rooit het met de helft van 

het standaardbudget
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in, dag uit, elke ochtend op zijn fiets over een smal 
binnenpaadje rijdt langs ‘zijn’ velden, alvast speurt 
naar oneffenheden op deze velden, vervolgens 
de fiets in de schuur zet en na zijn bak koffie op 
de maaier stapt. Solitair en in stilte, maar één met 
de natuur, de bodem en de grasplant. Al 25 jaar 
lang. Verweijen is betrouwbaarder dan de bank van 
Zwitserland.

Geen boer geworden
‘Ik wilde altijd boer worden,’ zo trapt Verweijen dit 
gesprek af. ‘Ik zou eigenlijk de varkens- en melk-
veehouderij van mijn ouders overnemen.’ Maar 
medio jaren tachtig stonden de varkensprijzen 
plotseling sterk onder druk, de Europese Unie ging 
de melkproductie reguleren met het melkquotum 

en de kosten om meer te mogen melken namen 
ook nog eens toe door fosfaatrechten. ‘Het was 
voor mij als startende ondernemer een te zware 
investering om de boerderij te kunnen overnemen. 
Ik heb er met pijn in mijn hart afscheid van geno-
men’, vertelt Verweijen. 

Buitenmens
De boerenjongen bleef altijd een buitenmens. ‘Nog 
steeds ben ik vaker buiten dan binnen.’ Hij grinnikt: 
‘Bij mijn nieuwe huis heb ik een drassig weiland 
helemaal op de kop heb gezet volgens de “metho-
de-Verweijen”.’ De FotY-genomineerde legt uit dat 
hij met de grondboor een zwarte turflaag op 60 
centimeter diepte gevonden had met daaronder 
veel zand. En dat hij vervolgens de turfbaan aan de 
onderkant had opengemaakt en gefreesd met een 
woelpoot van 80 centimeter diep, waardoor het 
turfveen verteert omdat er zuurstof bij komt. ‘Als ik 
iets zie, dan kan ik niet wachten tot ik de oorzaak 
heb gevonden’, verklaart Verweijen. ‘De buren 
vonden het prachtig dat ik de omliggende grond 
direct na aankoop verbeterde.’ Hij lacht: ‘Misschien 
krijg ik er straks 10 hectare bij van de buren om op 
de schop te nemen. Ach, interesse in bodem en 
planten zit in de genen; of je moet een beetje gek 
zijn, zoals ik misschien.’ 

Eerlijk en bescheiden
De sportveldenwereld is een mannenwereld en er 
lopen heel wat stoere hanen in rond. Fieldmanager 
Verweijen doet zich niet groter voor dan hij is en 
is daardoor juist zo menselijk. Hij had in zijn leven 
wel eens hogerop gewild en heeft dat ook meerde-
re keren geprobeerd, zo laat hij eerlijk weten. ‘Het 
is er helaas nooit van gekomen’, bekent hij beschei-
den, zonder zijn spijt daarover weg te moffelen. 
Ook beleefde Verweijen enkele onzekere jaren 
voordat de verzelfstandiging van de onderhoud-
stak voor sportvelden een feit werd. Dat ging hem 
destijds zichtbaar niet in de koude kleren zitten.

Dealerschap robotmaaiers
Intussen vierde hij begin dit jaar zijn 25-jarige jubi-
leumfeest bij de gemeente Zevenaar, vlak voordat 
hij met 29 andere gemeentemensen op eigen 
benen ging staan bij Ataro. In zijn nieuwe functie 
vallen alle puzzelstukjes op hun plek; Verweijen 
vindt het geweldig dat hij de totale verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van het onderhoud 
draagt. ‘Voorheen was ik alleen uitvoerder. Nu doe 
ik onderhoud en advies. Omdat Ataro ook dealer is 
van Probotics-robotmaaiers, hebben we het druk 
met aanvragen afhandelen, maairobots instal-
leren bij klanten en met het onderhoud van onze 
eigen maairobots en die van anderen. Ik huur twee 

personen in van een loonwerker in de buurt, waar-
van een het hele jaar bij mij werkt.’ Ataro werkt al 
geruime tijd met de Bigmow van Belrobotics, die 
ook rondrijdt bij Ajax en op Papendal. Het is een 
groot formaat robotmaaier met een maaibreedte 
van 1,05 meter. Eigenlijk voelt Verweijen zich pas 
gelukkig op de trekker, en er valt nog genoeg 
trekker te rijden. ‘Elke dag ga ik op de trekker de 
velden af om alle robotmaaiers na te kijken of bij 
te stellen. Maar fieldmanagement is een allround 
baan, waarvan maaien misschien het derde deel 
uitmaakt. Omdat ik het budget nu beheer, moet ik 
vaker binnen werken, maar feitelijk doe ik de admi-
nistratie altijd thuis achter de computer. Ik heb het 
te druk met de robotmaaiers, overleggen met de 
verenigingen en al het andere veldonderhoud.’

Expert Natuurgras
Vorig jaar behaalde Verweijen zijn diploma Expert 
Natuurgras. Ondanks zijn scherpe boerenverstand 
en affiniteit met bodem en gewas heeft hij daar 
naar eigen zeggen ontzettend veel opgestoken. ‘Ik 
dacht nooit dat elk veld en elk jaar hetzelfde was. 
Maar ik kan nu wel beter de grond beoordelen en 
beslissen welke meststof ik inzet en waarom. Een 
voorbeeld is dat ik nu zuurwerkende meststof-
fen inzet op mijn kleivelden die een wat hoge pH 
hebben, tussen de 6,8 en 7,1. Die pH krijg je niet 
zomaar naar beneden. Zand uit het noorden halen 
is kostbaar. De zure meststoffen blijken tot nu 
toe een goede oplossing te zijn. Ik had ook nog 
nooit een theoretisch rapport geschreven over 
een veld dat ik niet ken. Ik deed voor de opleiding 
onderzoek naar een veld in Horst aan de Maas. 
De opbouw van het hoofdveld had een te fijne 
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MACHINEpARK
• MF trekker 3635 met voorlader
• MF trekker 5425
• 4 beregeningshaspels Bauer, 
  computergestuurd
• Rink bezandingswagen
• Bezandingswagen
• Beluchter Sisis messen
• Beluchter holle pennen Jacobsen
• Veegmachine Phoenix van Schouten
• Verticuteermachine STH
• Wiedeg 
• Molploeg en grondkabellegger (eigen bouw)
• Sleepnet
• Wegenveegborstel
• Weidebloter Perfect
• Klepelmaaier
• Handmaaier, bosmaaier, bladblazer, 
  motorzaag en gereedschap
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Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 
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Vaak worden complete kunstgrasvelden vervangen, 
terwijl slechts een klein deel van het veld versleten is, 
of omdat het veld niet meer aan de huidige normen 
voldoet. Wij zijn van mening dat ieder veld een tweede 
kans verdient. Met een relatief kleine investering 
kunnen wij uw veld opwaarderen volgens de KNVB en 
FIFA normen en de gebruiksduur van uw veld met 
3 tot 5 jaar verlengen!

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

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

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

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

Geef uw 
kunstGrasveld 
een  tweede  kans!

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

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

Hofmeijer is uw specialist voor advies, ontwerp, 
aanleg en onderhoud van buitensportvoorzieningen. 
Vanaf het eerste idee tot en met de laatste 
afwerking, voeren wij in eigen beheer uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Uw partner voor advies, aanleg en 
onderhoud van Hybridegrasvelden. 
Het beste van twee werelden in één. 
* Spelkwaliteiten natuurgras; 
* Gebruiksvoordelen kunstgras; 
* Sporten op gras, Echt gras! 
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granulaire samenstelling. Ik had geadviseerd om 
het veld te renoveren door het met grover zand te 
vermengen en dit extra te verdelen in de toplaag, 
maar dat men moest oppassen om de samenstel-
ling té grof te maken, omdat er dan betonwerking 
ontstaat. In vijf of zes jaar moest men dan naar 220 
mu toe werken en daarna naar 250 mu. Ik had ook 
de prijzen erbij gezet.’

De leraren van de opleiding stelden het bijzonder 
op prijs dat hij op eigen houtje, zonder dat daartoe 
opdracht was gegeven, de prijzen had uitgezocht. 
‘Ik ben erg secuur. Ik wil graag alles weten. Op de 
boerderij wilde ik ook graag de financiën achter 
de werkzaamheden weten. Daarom ben ik blij dat 
ik de budgettaire verantwoordelijkheid over de 
sportvelden nu heb gekregen. Dan kan ik zelf het 
plaatje rond maken.’

Economisch onderhoud
Veel budget heeft Verweijen niet: hij moet het 
rooien met 145 duizend euro per jaar, dus 3700 
euro per veld. Dat is de helft van wat een veld nor-
maal kost. Hoe heeft hij het al die jaren gered om 
de velden er zo goed bij te hebben liggen? ‘Ik werk 
heel economisch op het gebied van bemesten, 
beregenen, verticuteren, wiedeggen, bezanden, 
vegen, zaaien en robotmaaiers controleren. Dat 
kan als je de velden op je duimpje kent. Dan kun 
je gericht aandacht aan zwakke plekken geven en 
die aandacht logistiek op een efficiënte manier 
indelen. Als ik de robots nakijk, neem ik meteen 
de beregening of bijvoorbeeld de kunstmest-
strooier mee. Ik controleer tijdens de robotcontrole 
namelijk meteen of de velden al droog zijn en 
beregening nodig hebben. Verder kijken dan je 
neus lang is, dat is pure winst, want dat scheelt 
tijd. Ook maak ik noodzakelijk werk altijd af, ook 

al betekent dat overuren draaien. Ik ga niet naar 
huis voordat een veld heeft gekregen wat het die 
dag nodig heeft. Anders moet je de dag erna terug 
naar die locatie. Ook heb ik dit jaar de bemesting 
letterlijk eens op de korrel genomen. Door de inzet 
van de robotmaaiers voeren wij niks meer af. Het 
afgemaaide gras blijft op het veld liggen. Omdat 
het verfijnde restjes zijn, worden ze snel door de 
bodem opgenomen. Dit staat gelijk aan 80 kilo 
zuivere stikstof voor een veld. Ik heb mijn bestrooi-
ing hieraan aangepast en heb tot nu toe geen pro-
blemen ervaren. Ook bezanden valt te sturen. Een 
paar parken liggen hier op zandgrond. Daar kan ik 
het bezanden weleens overslaan. Als ik ze bijvoor-
beeld in de zomer heb bezand, sla ik in de herfst 
een keer over. In een financieel goed jaar bezand ik 
dan alles weer. Volgend jaar, na deze herfst en win-
ter, kan ik zien of we ook nog een beetje kunnen 
besparen op graszaad, als er minder schade aan de 
mat is door een dichtere mat en betere beworte-
ling. Maar door het verticuteren en wiedeggen zal 
ik nooit heel grote bedragen kunnen besparen op 
graszaad.’

Ambitie
Verweijens ambitie om meer te kunnen beteke-
nen, komt waarschijnlijk toch uit. Ataro wil ook 
dienstverlenend worden in het onderhoud van 
natuurgrasvelden in andere gemeenten buiten 
Zevenaar, en daarnaast gemeenten gaan adviseren 
op het gebied van sportveldenbeheer. ‘De meeste 
gemeenten weten dat gras groen is, maar daar 
houdt het mee op. Ze halen bestekken uit een 
boek en gaan niet naar buiten om te kijken wat 
een veld nodig is. De vraag naar vakmanschap 
en echte kennis is groter dan ooit tevoren’, aldus 
Verweijen. 

Verder kijken dan je neus 

lang is, dat is pure winst, 

want dat scheelt tijd
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Jan de Vries, twee jaar geleden genomineerd voor de Fieldmanager of the Year-award, staat ons allemaal nog bij als de bevlogen fieldmanager uit 

Steenwijkerland die binnen een paar jaar tijd 45 velden met verschillende grondslagen in topconditie kreeg, met veel inzet en in samenwerking met 

vrijwilligers van de clubs. 

Auteur: Santi Raats

‘In fase 2 gaan we de 
kwaliteit van de velden 
borgen voor de toekomst’
Fieldmanager van Steenwijkerland legt beheer vast in beleidsplan
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Jan de Vries heeft vijftien sportparken, 45 natuur-
grasvoetbalvelden, twee natuurgraskorfbalvelden, 
een kunststofatletiekbaan en een beachveld in 
beheer. Ook is hij contactpersoon voor een hon-
denschool en een handboogvereniging. Bij hem 
geldt letterlijk: het ene onderhoud is het andere 
niet. Hij heeft met veen-, zand- en kleigrond te 
maken. Jan de Vries communiceert met de uit-
voerder van de sociale werkvoorzieningsschap de 
NoordWestGroep, de vrijwilligers van de 21 clubs, 
en neemt de uitvoerende taken van de De Enk-
groep aan. Voor het voetbalkunstgras pleegt J&E 
in Steenwijk tweemaal per jaar groot onderhoud; 
Greenfields doet dit in Sint-Jansklooster en ook in 
Steenwijk bij de hockeyclub. De gebruikers van de 
kunstgrasvelden hebben van de gemeente een 
trekker en materialen in bruikleen gekregen om 
zelf het wekelijkse onderhoud te kunnen uitvoe-
ren. Alle betrokken partijen houden zich aan het 
onderhoudsplan van de gemeente Steenwijkerland 

en hebben de afgelopen jaren flinke vooruitgang 
geboekt. 

Troubleshooting
Toen De Vries een paar jaar geleden meedeed 
aan de wedstrijd, had hij een periode achter de 
rug waarin zijn werk voornamelijk bestond uit het 
herstellen van de relatie tussen de gemeente en de 
verenigingen. De velden lagen er bij zijn aantreden 
in 2007 slecht bij, de clubs waren ontevreden en 
de gemeente kon geen goed meer doen. De clubs 
hadden zelfs een zwartboek over de gemeente 
opgesteld. De wethouder wilde zich er hard voor 
maken om de velden en daarmee de tevredenheid 
van de clubs weer op een hoger peil te brengen. 
Hij gaf opdracht om alle velden aan het NOC*NSF-
niveau te laten voldoen. Aan de destijds kersverse 
Jan de Vries, voormalig uitvoerder openbaar groen, 
de taak om dit uit te voeren. In het begin was De 
Vries impopulair; hij liet om de haverklap zijn neus 
zien om aan te geven hoe de vrijwilligers voor 
het veld moesten zorgen. Dat vond men maar 
bedillerig. Maar na een jaar kwam de omslag: men 
zag dat de kwaliteit van de velden zienderogen 
verbeterde. Inmiddels is De Vries zeer welkom bij 
alle clubs. Gemeente en clubs communiceren open 
over het dagelijks onderhoud, het maaiwerk, het 
opbrengen van bemesting volgens het schema 
van Jan de Vries door werkvoorzieningsschap de 
NoordWestGroep, het onderhoud zoals vertidrai-
nen, bezanden en sloten schoonmaken door de 
aannemer en het groot onderhoud met de recy-
clingdresser in de zomer. 

Rust weergekeerd
De rust is weergekeerd? ‘Ja, het onderhoud staat nu 
vast; de clubs weten waar ze aan toe zijn en welke 
bijdrage zij moeten leveren. Ik kan mij nu focussen 
op het beter in kaart brengen van de kwaliteit van 
de velden. Elk jaar laat ik Lumbricus vijftien velden 
op kwaliteit beoordelen. Na drie jaar heb ik dan 
alle velden bekeken en in kaart. Ook neem ik elk 
jaar bodemmonsters van vijftien velden; zo heb ik 
elke drie jaar een goed beeld van wat ze doen.’ 

Wapenfeiten
Wat is er allemaal gebeurd sinds De Vries voor het 
eerst werd genomineerd? De afgelopen jaren heeft 
De Vries met zijn collega’s een paar mooie wapen-
feiten verzameld, buiten de ‘standaard’ renovaties: 
de opzet en uitvoering van een omvangrijk draina-
geplan, een verlichtingsplan en het uitvoeren van 
project Groene Long. ‘Giethoorn en Scheerwolde 
zijn heel natte gebieden. De sportvelden daar 
hebben goede drainage nodig: de veen- en 
kleigronden bevatten veel ijzerhoudend water, 

waardoor de drainage veel sneller dichtslibt dan 
in zandgronden. Daarom liet ik ze al eenmaal in 
de drie tot vijf jaar doorspuiten. Maar de drainage 
in Giethoorn en Scheerwolde voldeed niet meer. 
Eerst werden alle gegevens verzameld, om aan de 
politiek aan te tonen dat er geld in nieuwe drai-
nage gestoken moest worden. Na het opstellen 
van het vervangingsplan en de goedkeuring ervan, 
begon de uitvoering. We zijn er nog mee bezig; het 
gaat in twee fasen. Het verlichtingsplan hield in dat 
we een aantal masten en lampen langs alle velden, 
die zelf gefabriceerd waren en nog uit de jaren 
zestig dateerden, vervingen door nieuwe lampen. 
We hebben in 2013 onderzoek verricht naar de 
kosten en baten van ledverlichting, omdat die qua 
stroomgebruik goedkoper is dan traditionele ver-
lichting. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
vanwege de aanschafkosten ledverlichting voorals-
nog niet haalbaar is.’ 

Project Groene Long
Met name het project Groene Long was ambitieus: 
er ging in totaal 3,3 miljoen euro naartoe. ‘Project 
Groene Long gaat over het leefbaar maken van 
een groot groen gebied in Steenwijk, waarin twee 
sportcomplexen tegen elkaar aan liggen, met 
daarin meerdere verenigingen: hockey, korfbal, 
atletiek, voetbal, skaten, tennis, hondenclub, jeu 
de boule en een sportschool. Omdat dit gebied 
gesloten is, vond er voorheen veel vernieling plaats 
aan de gebouwen en werd er regelmatig ingebro-
ken. De skatebaan lag heel afgelegen; men voelde 
zich daar onveilig. Een landschapsarchitect heeft 
een inrichtingsplan gemaakt met doorzichten en 
zichtlijnen. Op basis van dit plan is er gesnoeid en 
is er een aantal bossingels verwijderd, waardoor er 
nu zicht is op de velden en voorzieningen in het 
park. Voor de skatebaan is een spectaculair ont-
werp gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf, in 
samenwerking met de skaters die de baan gebrui-
ken. De skatebaan is helemaal naar de andere 
kant van het sportpark verplaatst en ligt nu langs 
een drukke weg in het zicht. In het gebied waar 
de arena is gemaakt, hebben we krachtstroom 
aangebracht, zodat er tijdens evenementen een 
goede stroomaansluiting aanwezig is. Ook is er een 
beachvolleybalveld aangelegd bij een grote vijver-
partij. De derde divisie van Nederland speelde daar 
afgelopen zomer en volgend jaar wellicht ook de 
tweede divisie. Daarnaast zijn er speelvoorzienin-
gen aangelegd, trimroutes, gazons, bosplantsoen, 
nieuwe verlichting en hekwerk.’ Ook heeft de 
gemeente nog eens 1,6 miljoen euro geïnvesteerd 
in de aanleg van kunstgrasvelden, veldenrenovatie 
bij de voetbalclubs en de hockeyvereniging en 
nieuwe kleedkamers. 
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Prins LOLium
Om te ontspannen, was de fieldmanager afgelopen 
carnavalsjaar Prins Carnaval bij carnavalsvereniging 
de Oelewappers uit Zwolle. Met zijn prinsennaam 
deed hij zijn vakgebied eer aan: prins Engels raai-
gras ofwel prins LOLium, met de nadruk op LOL. 
‘Mijn twee adjudanten heetten admiraal Aqua en 
luitenant Humus. En de leus van dat jaar was: “Met 
prins LOLium op de mat spelen we elke zaal plat!”.’

Verhuizing
Twee jaar later is De Vries een volgende fase inge-
gaan, op meerdere vlakken. Voorheen zat hij op 
een dependance van het gemeentehuis, bij de 
stadswerf. Op 1 januari verhuisde de uitvoerder 
naar het gemeentehuis. De Vries zit nu met de 
rug van zijn stoel tegen die van de beheerder aan. 
Beleidsmedewerker Kor van der Velde loopt ook 
geregeld binnen. ‘De communicatielijnen zijn nu 
heel kort; dat is een flinke verbetering!’ vindt De 
Vries. Dat maakt zijn huidige werkzaamheden een 
stuk makkelijker en sneller. De afgelopen jaren 
heeft hij de neuzen van de aannemers, de clubs en 
de gemeente één kant op gezet; nu is het de taak 
van De Vries en zijn directe collega’s, de beleidsme-
dewerkers, om een beleidsplan op te stellen. 

Beleidsplan
Hij is nu meer bezig met het vastleggen op papier 
dan dat hij buiten is. Voorheen was hij 60 procent 
van de tijd buiten. Wekelijks bezocht hij alle velden 
en pleegde hij overleg met de clubs over de werk-
zaamheden uit het onderhoudsreglement. Tijdens 
door hemzelf georganiseerde bijeenkomsten 
legde hij uit hoe hij het dagelijks onderhoud wilde 
zien. ‘Deze bijeenkomsten blijven wij houden en 
aanbieden aan de verenigingen. De clubs voeren 
hun taken goed uit: speelschade herstellen, bere-
genen, het veld slepen of prikken na gebruik en 
rommel en onkruid verwijderen.’ De Vries is in de 
wintermaanden een groter deel van zijn tijd op het 
gemeentehuis, waar hij zaken digitaal vastlegt voor 
het beleidsplan dat de kwaliteit van de sportvel-
den voor de toekomst moet gaan borgen. 

Leerproces
De Vries geeft aan dat hij de afgelopen jaren 
geleerd heeft om veelzijdiger te communiceren. 
‘Door bezig te zijn met het beleidsplan, zie ik nu 
ook het nut in van papierwerk. Voorheen sprak ik 
iemand op de club of belde ik, maar soms is het 
beter om afspraken vast te leggen in brieven en 
e-mails. Ik ben nu digitale mappen aan het opbou-

wen met daarin alle informatie over het sport-
veldonderhoud, zodat we alles in kaart krijgen 
voor het beleidsplan. Het is van groot belang dat 
we planmatig werken, om efficiënt te zijn en om 
kwaliteit te blijven leveren.’
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Arie Crezee
gemeente Heusden

‘Ik wil na mijn pensioen niet langs een 
slecht veld naar de wedstrijd kijken’

Gerard Verweijen
Ataro uit Zevenaar

‘Verder kijken dan je neus lang is, 
dat is pure winst’

Jan de Vries
gemeente Steenwijkerland

‘In fase 2 gaan we de kwaliteit van de 
velden borgen voor de toekomst’

Evert Bussink
Hacron Groen uit Lievelde

‘Geen idee hoeveel uur ik werk, 
door de liefde voor het vak’
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W i e  w o r d t 
F i e l d m a n a g e r
o f  t h e  y e a r ?

Wie wordt er Fieldmanager of the Year 2017? Wie wordt de opvolger 

van Henrie Bekkers als Fieldmanager of the Year 2017? 

De jury is door de vele gesprekken met kandidaten heen en is erin 

geslaagd om uit het talentvolle deelnemersveld een keuze aan genomineerden 

te maken. Het vakblad Fieldmanager organiseert dit jaar voor de zevende keer 

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

sponsors Jean Heybroek, DLF en Melspring gaat een deskundige jury 

dit jaar weer opzoek naar de beste, meest getalenteerde Fieldmanager 

van Nederland.

Op 1 december word bekend gemaakt wie zich, van de vier meer 

dan voortreffelijke kandidaten, Fieldmanager of the Year 2017 

mag gaan noemen, als opvolger van Henrie Bekkers.

Wie wordt de opvolger van
Henrie Bekkers als

Fieldmanager of the Year 2017?

KNVB CampusZeist

1 december 2016

www.fieldmanageroftheyear.nl
De winnaars van de afgelopen jaren: Bernard van den Bosch, Peter Mook, Bertus Carelse, Ad van den Luijtgaarden, Theo van Rossenberg en Henrie Bekkers.
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2 0 1 7

W i e  w o r d t 
F i e l d m a n a g e r
o f  t h e  y e a r ?

Wie wordt er Fieldmanager of the Year 2017? Wie wordt de opvolger 

van Henrie Bekkers als Fieldmanager of the Year 2017? 

De jury is door de vele gesprekken met kandidaten heen en is erin 

geslaagd om uit het talentvolle deelnemersveld een keuze aan genomineerden 

te maken. Het vakblad Fieldmanager organiseert dit jaar voor de zevende keer 

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

sponsors Jean Heybroek, DLF en Melspring gaat een deskundige jury 

dit jaar weer opzoek naar de beste, meest getalenteerde Fieldmanager 

van Nederland.

Op 1 december word bekend gemaakt wie zich, van de vier meer 

dan voortreffelijke kandidaten, Fieldmanager of the Year 2017 

mag gaan noemen, als opvolger van Henrie Bekkers.

Wie wordt de opvolger van
Henrie Bekkers als

Fieldmanager of the Year 2017?

KNVB CampusZeist

1 december 2016

www.fieldmanageroftheyear.nl
De winnaars van de afgelopen jaren: Bernard van den Bosch, Peter Mook, Bertus Carelse, Ad van den Luijtgaarden, Theo van Rossenberg en Henrie Bekkers.

Adv_Fieldmanager of the year_A3.indd   1 07/11/16   11:31
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Tien jaar nadat de vrees omtrent de veiligheid van 
SBR voor het (drink)water was weerlegd, stelde 
televisieprogramma Zembla onlangs de veiligheid 
van het materiaal wederom ter discussie. Ditmaal 
werd een mogelijk verband gelegd tussen het gra-
nulaat en een verhoogde kans op kanker. Aan dat 
idee heeft ook Fieldmanager de afgelopen jaren 
veel aandacht besteed, maar nooit zijn wij erin 
geslaagd informatie te bemachtigen die een der-
gelijke claim kon staven. Vol verwachting bekeek 
ik daarom de uitzending, die vooral herinneringen 
opriep aan de tijd dat ik werkte aan mijn afstu-
deerscriptie. Daarin onderzocht ik ‘de wijze waarop 

televisiemakers de perceptie van de kijker kunnen 
manipuleren’. Het is een journalistiek zwaktebod 
als programmamakers hun claim staven met een 
probleemveld uit 2010, waarvan ze melden dat de 
leverancier erkent dat het ging om een vervuilde 
lading granulaat uit Engeland. Wat erger is, is dat 
Nederland de grootste kunstgrasdichtheid ter 
wereld kent en dat zowel onze natuurgras- als 
kunstgrasindustrie wereldwijd de boventoon voert. 
Toch was het de programmamakers blijkbaar niet 
gelukt iemand in ons mondige land te vinden die 
wilde meegaan in de boodschap dat de veiligheid 
van onze kunstgrasvelden twijfelachtig is. Daarvoor 

reisden ze af naar Engeland, een land waar natuur-
gras heilig is en de afkeer van kunstgras juist 
enorm groot is, na de rampzalige poging in de 
jaren 80 om een eerste versie van kunstgras voor 
voetbal te introduceren. Alsof de gekleurde uit-
spraken van de interviewpartners in Engeland nog 
niet voldoende waren, refereerde Zembla ook aan 
een bijeenkomst in Helsinki van afgelopen zomer. 
Toen, en in de maanden daarna, zou de industrie 
voor granulaat van vermalen autobanden zich hard 
hebben gemaakt om de introductie van de beoog-
de Europese richtlijnen omtrent de veiligheid van 
het materiaal te frustreren, zo werd gesuggereerd. 

Hoe u het ook wendt of keert, de uitzending van televisieprogramma Zembla lijkt het imago van SBR-granulaat stevig beschadigd te hebben. Hoewel 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn conclusies over de veiligheid van het materiaal nog bekend moet maken, lijkt het erop dat de 

combinatie ‘kind’ en ‘kanker’ het materiaal de das om gaat doen. Is dat juist? Wat nu en hoe nu verder?

Auteur: Guy Oldenkotte

Kunstgras 3.0
Hoe verder wanneer stof rondom de SBR-discussie is neergedaald?
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De argeloze kijker zal het zijn ontgaan, maar u 
zou er goed aan doen om de uitzending nog eens 
te bekijken, om vervolgens de gesproken tekst 
naast de getoonde documenten te leggen. Wat 
Zembla zegt in de voice-over komt niet overeen 
met de getoonde notulen. Ook de wijze waarop 
Zembla het rapport van Industox introduceerde, 
roept de nodige vraagtekens op, al moet gezegd 
worden dat er terecht vragen rijzen bij de aanpak 
en de waarde die het RIVM destijds hechtte aan 
de uitkomst van dat rapport. Desondanks mag 
datzelfde RIVM, naar aanleiding van deze uitzen-
ding, opnieuw onderzoeken of SBR veilig is voor de 
volksgezondheid, om zo de nationale hysterie over 
het materiaal te bedaren. 

Literatuurstudie als basis
Op verzoek van minister Schippers is het RIVM 
nu een literatuurstudie gestart. Het doel is om 
medio december in kaart te brengen of de claim 
gegrond is. Dat het RIVM anno 2016 moet afgaan 
op de literatuur is opmerkelijk. Het lijkt erop dat, 

bijna 15 jaar ervaring in SBR-granulaat en 2.000 
kunstgrasvoetbalvelden ten spijt, niemand ooit de 
moeite heeft genomen om de invloed op de volks-
gezondheid daadwerkelijk over een lange periode 
te monitoren. 

Ook bij Fieldmanager hebben we opnieuw de 
bestaande literatuur bekeken. Op onze website 
is een heus SBR-dossier aangemaakt, waarin de 
lezer niet minder dan 20 (internationale) studies 
kan lezen om zelf tot een oordeel te komen. Uit 
bijna alle studies wordt duidelijk dat de onder-
zoekers worstelen met de vraag of SBR al dan niet 
veilig is voor de volksgezondheid en het milieu, 
omdat het blijkbaar ontbreekt aan een duidelijk 
juridisch kader en wereldwijd erkende onder-
zoeksmethodes. Elke studie maakt melding van de 
aanwezigheid van paks en zware metalen in het 
granulaat. Toch stellen de auteurs uit onder meer 
Scandinavië, Italië, China, de Verenigde Staten en 
natuurlijk Nederland dat de gemeten waardes 
geen aanleiding tot zorgen geven en dat ze ver-
waarloosbaar zijn, of, afgezet tegen de regelgeving 
omtrent volksgezondheid en milieu, binnen de 
marges vallen. Ook wordt duidelijk dat de geogra-
fische afkomst van het granulaat veel invloed heeft 
op de kwaliteit van SBR. In slechts één onderzoek 
worden vraagtekens gezet bij de invloed van de 
temperatuur op de afgifte van paks. In de studie uit 
Italië wordt opgemerkt dat SBR-granulaat in ‘gewo-
ne toestand’ voldoet aan alle normen, maar dat het 
onder invloed van zomerse temperaturen op een 
kunstgrasveld aanzienlijk meer paks afscheidt. De 
gemeten waardes zouden daarbij hoger zijn dan 

eigenlijk is toegestaan. 
De studies die momenteel op onze website staan 
en die we nog doornemen, gaan terug tot het 
begin van deze eeuw. Navraag bij verschillende 
academische ziekenhuizen en onderzoeksinstitu-
ten die zich bezighouden met kanker, heeft me de 
afgelopen weken geleerd dat zij geen verbanden 
kunnen leggen tussen het grote aantal kunstgras-
voetbalvelden met SBR-granulaat in ons land en 
een eventuele toename van gerapporteerde kan-
kergevallen. Hoewel de relatie niet specifiek door 
hen is onderzocht, zou er sinds 2000, het moment 
dat SBR zijn intrede deed in het kunstgras, geen 
opvallende toename van het aantal kankergevallen 
zijn waargenomen die aanleiding zou kunnen zijn 
voor het zetten van vraagtekens bij deze onver-
wachte groei. 

Wat nu?
Ongeacht hoe de discussie omtrent de kwaliteit 
van het granulaat zich gaat ontwikkelen, het is 
uitgesloten dat granulaatloze kunstgrassystemen 
hun intrede op de markt zullen doen. De regels 
van de Fifa die de basis vormen voor de regels 
van de KNVB, staan niet toe dat kunstgrasvelden 
zonder granulaat worden gebruikt voor officiële 
competities. 

Zowel de kunstgrasindustrie als voetbalminnend 
Nederland wacht dus met smart op de uitkomsten 
van de literatuurstudie van het RIVM. Omdat het 
zowel voor de voetballers als voor de industrie 
onmogelijk is om tot dat moment niets te doen, 
worden nu allerlei tijdelijke maatregelen getroffen. 

6 min. leestijd
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Zo zijn er verenigingen die voorlopig geen gebruik 
meer wensen te maken van hun kunstgrasveld 
met SBR-granulaat. Als zij niet over een ander 
kunstgrasveld beschikken waarin een alternatief 
granulaat is gebruikt, zal dit extreme belasting van 
het natuurgrasveld betekenen. Het is te hopen dat 
de winter mild zal zijn, want het is aannemelijk 
dat het natuurgrasveld de plotseling toegenomen 
belasting niet kan verdragen. 

Inmiddels hebben zich ook tientallen clubs gemeld 
bij de VACO. Namens de industrie heeft deze aan-
geboden de velden te laten bemonsteren, zodat 
de vereniging zwart op wit kan zien hoe ‘veilig’ 
het gebruikte SBR-granulaat is. Desondanks over-
wegen vele gemeenten om het granulaat uit hun 
bestaande velden te laten verwijderen, terwijl bij 
zo’n twintig projecten besloten is de aanleg van 

een nieuw kunstgrasveld met SBR-granulaat voor-
lopig stil te leggen. Elders in deze editie leest u hoe 
de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, 
samen met de KNVB, protocollen heeft opgesteld 
om deze verenigingen, en verenigingen die beslui-
ten het SBR-granulaat in hun bestaande velden te 
laten vervangen, bij te staan. De protocollen zijn 
echter een tijdelijke maatregel, totdat het RIVM 
met een definitief besluit komt. Een andere optie 
is dat de in Zembla besproken Reach-norm van 
kracht wordt, al dan niet in gewijzigde vorm. In 
dat geval zullen de Europese richtlijnen aangeven 
aan welke milieu-eisen SBR-granulaat voortaan 
moet voldoen om definitief als ‘veilig’ te worden 
beschouwd. 

Gevolgen veldkwaliteit?
De grote verliezers in deze hele commotie zullen 
vooral de clubs en gemeenten zijn. Zij worden 
binnenkort opgescheept met enorme kosten-
posten om tegemoet te komen aan het ongemak 
dat heerst onder de bevolking. Ongeacht wat 
het RIVM zal concluderen, valt te verwachten dat 
veel gemeenten en ouders niet langer bereid zijn 
om SBR-granulaat in hun velden te accepteren. 
Fieldmanagers en gemeenten die besloten meer 
waarde te hechten aan de uitspraak van het RIVM, 
zullen van goeden huize moeten komen om die 
keuze te kunnen verantwoorden. Daarvoor is de 
angst te groot. Wat hen rest, is de velden versneld 
te laten renoveren of te laten voorzien van een 
ander soort granulaat. Met EPDM, TPE, kokos of 
kurk is er keuze genoeg, maar het prijskaartje dat 
daaraan hangt is enorm. Het verwijderen van het 
SBR-granulaat en het aanbrengen van een ander 

soort instrooimateriaal kost al gauw 60.000 tot 
100.000 euro per veld. Volgens de veldenbouwers 
zal dit echter geen gevolgen hebben voor de 
garantie, maar of het de kwaliteit ten goede komt, 
valt nog maar te bezien. In mijn artikel ‘Shake-up 
in kunstgrasland’, elders in deze editie, leest u hoe 
de nieuwe Fifa-eisen alle sportveldenbouwers in 
ons land verplichten om hun kunstgrassystemen 
voor voetbal opnieuw voor te leggen voor goed-
keuring. Inmiddels is duidelijk dat de kunstgras-
systemen met SBR-granulaat opvallend goed uit 
de tests komen. Dergelijke systemen verslaan hun 
concurrenten die zijn ingevuld met alternatieve 
granulaten als het aankomt op duurzaamheid en 
sporttechnische kwaliteit. Zoals een ingewijde uit 
de industrie opmerkt: ‘Als vaststaat dat het veilig is 
voor gezondheid en milieu, is SBR met voorsprong 
het beste instrooigranulaat dat beschikbaar is.’ 
De overstap naar een alternatief zal dus behalve 
financiële consequenties ook gevolgen heb-
ben voor de duurzaamheid en sporttechnische 
kwaliteit van voetbalvelden. Dat is geen prettige 
gedachte wanneer men weet dat medio 2018 de 
KNVB-gebruiksnorm actief wordt. Die norm stelt 
minimale eisen waaraan een veld moet voldoen. 
Lukt dat niet, dan wordt het veld uit de competitie 
genomen. Op de korte termijn zullen gemeenten 
er zeker in slagen om ook aan die eisen te voldoen, 
maar het blijft de vraag hoelang kunstgrassy-
stemen zonder SBR meegaan zonder dat er veel 
onderhoud vereist is.

Ten slotte
Sinds 2010 mogen in Europa geen banden meer 
worden verhandeld waar paks in voorkomen. 
Die banden zouden de komende jaren de basis 
kunnen vormen van het SBR-granulaat dat op 
kunstgrasvoetbalvelden wordt aangebracht. Stel 
dat het RIVM geen aanleiding ziet om de toepas-
sing van SBR ter discussie te stellen, en stel dat de 
voorgestelde regels vanuit Europa granulaat voor 
kunstgrasvoetbalvelden buiten beschouwing laten, 
zou dat dan kunnen leiden tot een revival van SBR-
granulaat? We zullen het zien. Wel staat vast dat 
deze discussie nog vervolgd wordt. 

Volgens de veldenbouwers 

zal dit echter geen gevolgen 

hebben voor de garantie

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6214
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Gras heeft met regelmaat lucht, mineralen en 
water nodig. Als het klimaat extremer wordt, ver-
dwijnt die regelmaat. Veel van de in Nederland 
gebruikte rassen zijn hier niet direct tegen bestand, 
want de grassen die in de Nationale Grasgids 
zijn opgenomen, zijn getest onder Nederlandse 
omstandigheden. De Grasgids vormt een goede 
basis voor de hedendaagse mengselkeuze van de 
fieldmanager, maar wel onder de gebruikelijke 
weersomstandigheden. Nu het klimaat aan het 
veranderen is, kan het raadzaam zijn om ook eens 
breder te kijken, naar landen om ons heen die 
ervaring hebben met die extremere weersomstan-
digheden. Zo is het in Engeland bijvoorbeeld nat-
ter, in Duitsland kouder en in Frankrijk juist droger. 
In die landen staan dan ook andere rassen aan de 
top van de grassenlijsten dan in Nederland. 

Door het veranderende klimaat komen omstan-
digheden zoals in het buitenland ook in Nederland 
steeds meer voor. De zomers worden droger, de 
winters kouder, het voorjaar wordt natter en we 

zien vaker lokale plensbuien. Volgens Hendrik 
Nagelhoud van DLF zou het daarom goed zijn 
om ook eens verder te kijken dan de Nationale 
Grasgids. ‘De Grasgids kun je het beste zien als een 
schip om bij te sturen. Normaal gesproken meld 
je een ras aan; daar wordt dan ongeveer drie jaar 
lang onderzoek naar gedaan. Daarna wordt het 
nieuwe grasras op de lijst gezet, of het haalt de lijst 
net niet. Zo weet je zeker dat altijd de beste rassen 
op de lijst staan.’ Er is echter wel een ‘maar’, vol-
gens Nagelhoud. ‘De Grasgids toetst alleen onder 
Nederlandse omstandigheden. Veranderingen in 
het klimaat zijn niet breed terug te zien in deze 
lijst. Ook worden in ons land de extra stressbesten-
dige 4turf-rassen niet getoetst door de Grasgids, 
wat in de ons omringende landen wel het geval 
is. Daarom is een bredere kijk zeker aan te raden. 
Daardoor krijg je direct de beschikking over stress-
bestendige robuustere rassen en verlaag je ook het 
weerrisico; een zorg minder voor de fieldmanager.’

Afvallers
In Nederland is de Grasgids vaak leidend als er 
een keuze voor een ras of mengsel gemaakt moet 
worden. Daar moet verandering in komen, vindt 
Nagelhoud. ‘In het buitenland staan er andere ras-
sen op de lijst dan hier. Die rassen zijn vaak juist 
onder net iets extremere omstandigheden getest. 
Rassen die het goed doen onder droge omstan-
digheden, zullen in Frankrijk bijvoorbeeld wel op 
de lijst staan, maar in Nederland halen ze het net 
niet. Die rassen vallen bij de Grasgids tussen wal en 
schip. Dat betekent echter niet dat het per definitie 
slechte rassen zijn; integendeel zelfs. Juist onder 
droge omstandigheden presteren ze goed. Omdat 
we ook in Nederland steeds vaker met zulke situ-
aties te maken hebben, zouden die rassen hier 
eveneens heel bruikbaar kunnen zijn.’ Het is dan 
ook zaak om verder te kijken dan de landsgrenzen, 
concludeert hij. DLF heeft daarom besloten om 
een internationale grassenlijst op te stellen.

Het klimaat in Nederland wordt steeds extremer. Lange periodes van droogte worden gevolgd door forse regenbuien. Het is vooralsnog koffiedik  

kijken of die verandering ook de komende jaren zal doorzetten, maar als we de weerprofeten van het KNMI mogen geloven, is dat wel het geval.  

Die wisselvalligheid creëert een uitdaging voor fieldmanagers.

Auteur: Nino Stuivenberg

Klimaatverandering vraagt 
om robuustere grassen
Internationaal perspectief moet fieldmanagers in de praktijk verder helpen
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Praktijk
Nagelhoud verwacht dat er in de praktijk vol-
doende vraag zal zijn naar deze robuustere rassen 
in grasmengsels, vooral omdat veel fieldmanagers 
met een beperkt budget moeten werken. Het 
gebruik van andere mengsels zou hen daarbij kun-
nen helpen, denkt Nagelhoud. ‘Goed onderhoud is 
essentieel voor het verhogen van de speelduur. In 
het verleden heeft de KNVB die norm op 250 uur 
gesteld, maar die is inmiddels allang achterhaald. 
Met goed onderhoud kun je tegenwoordig wel 
400 tot 450 uur halen. Dat hangt echter wel sterk 
af van de groei van het gras. De “robuustere” rassen 

kunnen de mat in bepaalde situaties beter in stand 
houden.’
Nagelhoud ziet nog een ander voordeel aan het 
opstellen van een internationale grassenlijst. ‘Je 
hebt dan materieel dat op meerdere locaties getest 
is. In Nederland is een ras soms moeilijk te toetsen 
op andere dan de gebruikelijke criteria, omdat we 
bepaalde omstandigheden hier gewoon niet ken-
nen. Door breed te testen, heb je meer mogelijkhe-
den.’ Nagelhoud benadrukt wel dat het om rassen 
gaat die het in Nederland net niet gehaald hebben. 
‘Grassoorten stoppen niet bij de grens, klimaatver-
andering ook niet. Rassen in het buitenland vol-
doen ook gewoon aan de criteria, maar halen hier 
dan net op één tiende punt na de Grasgids niet. 
Het zou zonde zijn om die rassen te negeren.’ 

Stress
Robuustere rassen zouden er ook voor kunnen 
zorgen dat de velden in de toekomst minder te 
lijden hebben onder ‘stress’, zoals Nagelhoud het 
omschrijft, met als gevolg dat er minder chemische 
middelen nodig zijn om ze in conditie te houden. 
‘Door de beperkte budgetten van fieldmanagers 
zien we in Nederland steeds meer stresssituaties’, 
zegt Nagelhoud. Dat gaat ten koste van de gras-
mat. ‘Rassen die wél onder stress presteren, blijven 
groener en groeien beter door. Het is dus zaak 
om rassen te hebben die stressbestendiger zijn. 
Fieldmanagers moeten met hun beperkte budget 
de juiste keuzes zien te maken. Je kunt het poten-
tieel van een ras pas optimaal benutten indien 

zowel de omstandigheden als het management 
goed zijn. Maar als dat potentieel niet in het ras zit, 
komt het er ook niet uit.’

DLF is de eerste partij die dit internationale gras-
idee oppakt. Is het geen risico om dit te doen, 
gezien het feit dat de Grasgids vaak als leidend 
wordt gezien? Nagelhoud denkt van niet. ‘We 
spelen hiermee in op de problemen die we in de 
praktijk tegenkomen. Je kunt de rassen zien als 
een soort weersverzekering. Mocht er opnieuw een 
periode van extreme droogte komen, dan ben je 
daar al op voorbereid.’ 

ADVERTORIAL

Hendrik Nagelhoud

 ‘Robuustere grasrassen zijn een 

soort weersverzekering’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6215
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Alles voor de  
volgende generatie 

Meer dan de helft van de Nederlandse economie wordt gevormd door familiebedrijven. Dat betekent vaak dat naast de oprichter een of misschien  

twee zoons of dochters betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Bij de familie Kraaijeveld is dat net iets anders geregeld. 

Auteur: Hein van Iersel 

Familie Kraaijeveld schakelt met 

nieuw pand door naar een volgende 

versnelling én generatie
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Meer dan 60 van de in totaal 180 medewerkers zijn 
deel van de familie. Soms als directe nazaten van 
de gebroeders Kraaijeveld, die het bedrijf net na de 
Tweede Wereldoorlog zijn gestart. Daarnaast zijn er 
ook aangetrouwde familieleden actief binnen het 
bedrijf. Dat lijkt allemaal vreselijk traditioneel en 
ouderwets, maar wie alleen al het nieuwe bedrijfs-
pand van GKB ziet, waar in de toekomst de GKB-
machines voor sportveldbewerking worden ge- 
produceerd, weet dat dit allerminst ouderwets is. 

In het nieuwe pand, het modernste en duurzaam-
ste pand van zijn soort in Nederland, zijn inmiddels 
ruim twintig GKB’ers aan de slag. Belangrijkste  
activiteit is de ontwikkeling en productie van 
machines voor de machinale sportveldbewerking 
onder het label PEN (Produced Energy Neutral). 
GKB heeft op dit gebied inmiddels al een naam 
hoog te houden en exporteert al meer dan de 
helft van de machines die in Barendrecht worden 
gebouwd. De bouw van de nieuwe fabriek is een 

duidelijk bewijs dat de ambities verder gaan.  
Sales & development manager Jan-Willem 
Kraaijeveld geeft in een interview met vakblad 
Fieldmanager duidelijk aan dat bijvoorbeeld in 
Duitsland nog heel veel mogelijk is. Jan-Willem 
Kraaijeveld: ‘Het verschil met onze collega’s is 
dat wij deze machines in eigen huis hebben ont-
wikkeld en ook zelf gebruiken. GKB heeft een grote 
realisatie tak waar we deze machines toepassen 
bij klanten in de regio. Mede op basis van die die 
ervaring worden machines ontwikkeld. Daarbij 
zijn wij nu als enige in staat de machines Energie 
Neutraal te produceren.'

Breeam 
Het nieuwe pand aan de Augustapolder in 
Barendrecht, dat werd geopend door Maxime 
Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, 
scoort 88,3 procent op de Breeam-schaal. Het 
gebouw valt daarmee in de hoogste klasse van 
certificeringen die door dit instituut verstrekt  
worden. Het pand voldoet aan de strengste 
eisen voor onder meer water- en energiegebruik, 
gezondheid voor de gebruikers, materiaalgebruik 
en impact op de omgeving.

Geen sinecure
‘Het voldoen aan alle eisen was beslist geen  
sinecure’, zegt Arjan Kraaijeveld, algemeen 
directeur van GKB Groep. Om voor de certificering 
in aanmerking te komen, moest zijn bedrijfs- 
pand voldoen aan eisen die in 2014 flink zijn  
aangescherpt door het certificeringsinstituut.  
‘We hebben ons werkelijk nergens moeite 
bespaard. Elk detail is streng beoordeeld en dat 
maakt ons natuurlijk extra trots op deze  
certificering. We zijn nu de eerste in Nederland  
die onder de nieuwe, aangescherpte voorwaarden 
van Breeam het allerhoogste certificeringsniveau 
heeft gehaald.’

Het aantal Breeam-gecertificeerde gebouwen 
is nog relatief beperkt. In heel Nederland zijn 
nog maar een slordige 600 gebouwen Breeam-
gecertificeerd of bezig met zo’n certificering.  
Veel van die panden zijn nog beoordeeld onder 
het coulantere Breeam-regime van vóór 2014.  
De GKB Groep kan dus met recht zeggen dat ze  
op dit moment het duurzaamste bedrijfspand  
van Nederland bezit.

Energieneutraal
Het bedrijfspand van GKB Staalwerk & Machines 
is 100 procent energieneutraal. Het pand beschikt 
niet over een gasaansluiting en ook stroom wordt 
helemaal autonoom opgewekt. Het merendeel van 

6 min. leestijd
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U koopt ook niet zomaar een maaimachine.
Waarom dan wel kiezen voor imitatie onderdelen.

U hebt bewust voor een originele Toro machine gekozen omdat 
u er dan op kunt rekenen dat u de beste prestaties krijgt voor uw 
geld. Kan er een betere reden zijn om originele Toro onderdelen te 
gebruiken? Voeg daaraan aan toe de marktgerichte prijzen, de snelle 
levertijden en u bent overtuigd: er is geen alternatief. Koop originele 
Toro onderdelen.
De enige juiste keuze.

www.jeanheybroek.com

Er is géén alternatief voor originele Toro onderdelen.
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de energie wordt geleverd door zonnepanelen. 
Die leveren genoeg stroom om het pand ’s winters 
ook te verwarmen. Daarnaast wordt aardwarmte 
gebruikt om de binnentemperatuur te reguleren. 
Om energieneutraal te kunnen opereren, gaat het 
pand zuinig om met alle warmte die wordt  
gegenereerd. Warmte wordt zo veel mogelijk 
opgeslagen en hergebruikt. Daarvoor zijn  
speciale bouwmaterialen gebruikt, maar ook extra 
opslagvoorzieningen getroffen om de warmte op 
te slaan. Airconditioning heeft het gebouw niet 
nodig. ’s Zomers wordt de warmte buiten  
gehouden door een speciale witte dakbedekking 
van pvc. Binnen in het gebouw is bovendien 
gebruikgemaakt van muurbedekking van mos en 
andere planten, om het binnenklimaat aangenaam 
en gezond te maken.

Groenvoorziening
Ook de buitenruimte rondom het bedrijfspand is 
nadrukkelijk onderdeel van de duurzaamheids-

ambities die het nieuwe bedrijfspand in zich 
draagt. ‘De ambitie is dat de tuin iets teruggeeft 
aan de natuur, om de milieu-impact van het 
gebouw te neutraliseren’, legt Kraaijeveld uit.  
Dat gebeurt onder meer door de biodiversiteit te 
bevorderen. De tuin is zo ingericht dat onder meer 
insecten, maar ook vogels en vleermuizen er goed 
kunnen toeven. 

Milieu-impact
Om het verstorende effect van de bebouwing op 
de waterhuishouding te neutraliseren, is onder  
de parkeerplaats een regenwaterreservoir  
aangebracht. Het regenwater wordt daar opge-
vangen en vertraagd teruggegeven aan het 
oppervlaktewater. Zo voldoen het gebouw en zijn 
omgeving ook aan de strengste Breeam-eisen voor 
milieu-impact. ‘Als alles goed is, merkt de natuur 
nauwelijks dat wij hier machines bouwen’, aldus 
Kraaijeveld.  

Breeam staat voor building research establishment 
environmental assessment method en is ontwikkeld 
door het Britse equivalent van het Nederlandse 
TNO. Nederland heeft voor Breeam een eigen 
normering en keurmerk ontwikkeld, die aansluiten 
bij de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook in 
Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, 
Zweden en Oostenrijk worden lokale varianten  
van Breeam-certificering toegepast.  

ACHTERGROND
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Zowel Henrie Bekkers, Fieldmanager of the Year 2016 en William Boogaarts, Greenkeeper of the Year 2016 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Henrie en William en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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De 5 voordelen van LED 
sport veld verlichting:
Lage energiekosten
Besparing tot wel 50% door het toepassen van LED verlichting.

Geen warming-up nodig
Direct inzetbaar 

Minder lichtverspilling
Fors minder lichthinder voor de omgeving

Flexibel
Verlicht de velden naar behoefte (heel veld, half veld) 
en is gemakkelijk te dimmen

Weinig onderhoud
LED-verlichting heeft weinig onderhoud nodig en gaat lang mee 
(25 jaar versus 4 jaar t.o.v. conventionele verlichting)

Benieuwd naar de mogelijkheden van LED voor jouw vereniging?
www.philips.nl/sportveldverlichting

14456-PH-Adv Hockey NWST A4.indd   1 04-11-16   16:53
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‘Sinds de intrede van de Green Deal worden we overspoeld met informatie. Maar klanten hebben behoefte aan gerichte kennis en echte innovaties’, zegt 

Richard Campey. Campey is een fenomeen in de sportveldenwereld. Zijn onderhoudsmachines worden internationaal ingezet op het hoogste niveau. 

‘Als het gaat om minder chemie, is de toekomst aan de inzet van slimme machines.’

Auteur: Santi Raats

Richard Campey: ‘Green 
Deal? We hebben de 
machines, we hebben de 
kennis, dus yes, we can’
Door de Green Deal hunkeren we naar echte innovatie
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Campey steekt niet onder stoelen of banken wat 
hij vindt van het verbod op chemie in het sport-
veldonderhoud. ‘Natuurlijk is minder chemie beter 
voor het milieu. Maar is het verbod voor sportvel-
den en golfbanen niet water naar de zee dragen, 
aangezien er in de landbouw op veel grotere 
schaal nog steeds chemie mag worden ingezet? 
Bovendien is er geen uniformiteit binnen Europa: 
in Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland en 
Nederland wordt chemie een halt toegeroepen 
op sportvelden, terwijl men in Zuid-Europa vrolijk 
doorspuit.’

Snelle ontwikkeling machines
Of het zinvol is of niet, Campey is realistisch: ‘Het 
verbod zal er komen en daar moeten we wat mee.’ 
En de mogelijkheden zijn er, vindt Campey. ‘De 
ontwikkeling van machines gaat snel genoeg: 
veertig jaar geleden deden greenkeepers er drie 
dagen over om achttien greens te topdressen met 
een kar en een schep. Nu doen ze er minder dan 
drie uur over! En maaimachines hebben vandaag 
de dag geen bestuurder meer nodig.’

Nederlandse innovaties
Campey vervolgt: ‘Nederland hoeft wat dat betreft 
helemaal geen gebrek aan zelfvertrouwen te heb-
ben, want ons land loopt al jaren voorop als het 
gaat over innoveren. Ko Rodenburg maakte in zijn 
tijd de velden van Rotterdam al strak als een biljart-
laken, toen wij in Engeland nog ver achterlagen op 
onderhoudsgebied. De Nederlandse uitvinding van 
SGL-veldverlichting laat op professioneel niveau 
de slechtste grasmatten het hele jaar door groeien. 
DLF ontwikkelt vanuit Kapelle steeds sterkere gras-
rassen die beter bestand zijn tegen ziektes en pla-

gen. De Koro Fieldtopmaker is inmiddels niet meer 
weg te denken uit Engeland en alle topstadions.’

Dutch Method
Campey refereert hierbij aan de zogeheten Dutch 
Method: de Fieltopmaker freest de toplaag eraf 
tot onder het groeipunt van het straatgras. Goede 
grassen blijven staan. Deze Nederlandse vinding 
van de voormalige Rotterdamse sportveldbeheer-
der Ko Rodenburg wordt ingezet in combinatie 
met dressen of recycling-dressen en doorzaaien. 
In alle Engelse stadions zweert men bij deze maai-
freesmethode, maar in Nederland wordt er minder 
mee gewerkt. Hoe kan dat? ‘Mechanische innova-
tieve oplossingen kosten nu eenmaal tijd en geld’, 
is daarop het korte antwoord van Campey. ‘Maar 
als er één land de technieken en kennis in huis 
heeft om met minimale chemie te werken, dan is 
het Nederland wel. Als Nederland geen innovatie-
ve geest had gehad, had het land nu voor de helft 
onder water gestaan.’

Nu al investeren 
Fieldmanagers en greenkeepers die mechanisch 
goed onderlegd zijn, en op tijd met machines aan 
de slag gaan om onkruid te bestrijden en de mat 
zo gezond mogelijk te houden in de strijd tegen 
ziektes, komen volgend jaar als winnaars uit de 
strijd, volgens Campey: ‘Sommige greenkeepers 
specialiseren zich in zwenkgrassen. Velen zetten 
nu de Koro Fieldtopmaker in voor het verwijderen 
van ongewenste grassoorten, onkruid en vilt. Ook 
de nauwkeurige rotoren van de Fieldtopmaker 
slaan goed aan. Deze kunnen snel organisch mate-
riaal, zoals straatgras, riet en onkruid, of het hele 
oppervlak verwijderen tot een diepte van 50 mm. 
De graszaadveredelaars komen met oplossingen. 
Imants is as we speak met andere bedrijven een 
machine voor superhete stoom aan het ontwik-
kelen voor het ontsmetten van bodems, waardoor 
onkruiden en ziektekiemen gedood worden. Die 
is vooral bestemd voor de landbouw, maar ook 
voor nieuwe sportvelden en golfbanen. Stoom 
van 100 °C koelt namelijk snel af tot 70 °C zodra 
het in de bodem terechtkomt. Er is volop ontwik-
keling gaande. Verschillende bedrijven staan altijd 
met hun neus vooraan om oplossingen te vinden 
voor de problemen in de praktijk: Vredo, Dakota, 
Imants, Air2G2. Het is echter aan de fieldmanagers 
en greenkeepers om nu te investeren in kennis en 
slimme machines, want dat zal zich gaan uitbeta-
len. We hebben de machines, we hebben de pro-
ducten, we hebben de kennis, dus yes, we can.’

3 min. leestijd
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Het veld in het Noordlease Stadion is en voelt als 
een natuurgrasveld, maar wordt vanuit de bodem 
versterkt door miljoenen kunstgrasvezels die het 
veld van onderuit verstevigen. De mat is  
vergelijkbaar met velden waarop ook topclubs 
in de Engelse Premier League en de Duitse 
Bundesliga spelen. 

Doorn in het oog 
Het veld was FC Groningen de laatste paar  
seizoenen een doorn in het oog. Hoewel de 
groundsmen Jan van de Velden en Stefan Ottens 
hun uiterste best deden het veld zo goed  
mogelijk te verzorgen, bleek de ondergrond  
standaard bij de slechtste velden uit de Eredivisie 
te horen. “Onze grote wens was om de kwaliteit 
van het veld te verbeteren,” licht manager  
accommodatiezaken André Snakenborg toe.  
“Het lag zeker niet aan het vakmanschap van Jan 
en Stefan, want zij hebben altijd geweldig werk 
geleverd, met passie voor gras.”
Van de Velden en Ottens hebben zich de kritiek 

op het veld dan ook nooit persoonlijk aangetrok-
ken. “We werkten naar onze mogelijkheden met 
de middelen die we hadden,” aldus Van de Velden. 
“Vanuit de club is er altijd begrip geweest voor 
ons werk. Die back-up hebben we gevoeld en dat 
sterkt je ook.”

Ondergrond
Externe factoren waren de boosdoener in de thuis-
haven van FC Groningen. Naast de factor zonlicht, 
hebben onafhankelijke onderzoeken aangetoond 
dat de grond onder de grasmat van onvoldoende 
kwaliteit was. Op de factor zonlicht heeft niemand 
invloed, daarom zullen de groei-units van Seegrow 
blijven staan. “Waarop we wel invloed hebben, is 
de ondergrond,” zegt Snakenborg. “Daarom  
hebben we besloten tot de grootschalige renova-
tie. We spelen dit jaar op hetzelfde soort gras als 
op onze trainingsvelden op Sportpark Corpus den 
Hoorn en daarover zijn we zeer tevreden. Het is 
een langgekoesterde wens van de club om op een 
grasmat van deze kwaliteit te voetballen.” 

FC Groningen speelt de thuiswedstrijden in het Noordlease Stadion dit seizoen op een geheel vernieuwd veld. Een belangrijke ontwikkeling,  

want een prachtige grasmat is essentieel voor het spelen van goed voetbal. De club koos voor een grasmat van Desso Grassmaster, een zogenaamd 

hybride veld. Door de miljoenen kunstgrasvezels, die in het natuurgrasveld zijn geweven, is de ondergrond sterker dan ooit. 

Grasmat van Premier  
League-niveau
Nieuw hybride veld in Noordlease Stadion
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ADVERTORIAL

FieldTurf Benelux en Desso, beide onderdeel van 
de Tarkett Group, kregen na vorig seizoen samen 
met hun onderaannemer Bouma Sport & Groen 
opdracht tot een grote renovatie van het veld in 
het Noordlease Stadion.

Kunstgrasvezels 
Vier weken nadat het veld was ingezaaid, werden 
de miljoenen kunstgrasvezels met een speciale 
machine geïmplanteerd. De vezels van 20  
centimeter lang zijn in een lus de grond ingedrukt 
en steken 2 centimeter boven de toplaag uit. Het 
veld wordt tussen de 2,3 en 2,5 centimeter hoog 
gemaaid, dus worden de kunstvezels niet geraakt. 
De wortels van het natuurgras vergroeien met het 
kunstgras, waardoor het veld zich verstevigt. Het 
levert een stabieler veld op, dat honderd procent 
voelt als een natuurgrasveld.

Hoger niveau 
De grasmeesters Jan van de Velden en Stefan 
Ottens zijn dagelijks aan het werk met de nieuwe 
mat in het Noordlease Stadion. “Het veld is  
stabieler en er hoeven minder herstelwerkzaam-
heden te worden uitgevoerd,” meent Van de 
Velden. “Het is niet zo dat we nu achterover  
kunnen zitten; de werkzaamheden worden ver-
legd. Daardoor leggen we de lat nu hoger om een 
veld van nog beter niveau te krijgen.” 

De mannen van het gras hebben dan ook veel 
contact met collega’s van bijvoorbeeld Manchester 
City, Paris Saint Germain of Utrecht en AZ, die ook 

een Grassmaster veld hebben. Daarnaast hebben 
ze in de persoon van Arjan Knottnerus van 
Fieldturf een goede adviseur. “We hebben veel-
vuldig overleg. We konden alleen een stap maken 
als we helemaal met een schone lei zouden  
beginnen, met het afgraven van de bodem en het 
veld weer helemaal opbouwen. Ik moet zeggen 
dat ik stond te juichen toen duidelijk werd dat we 
met Grassmaster gingen werken.”

Waardering
Door de kunstgrasstroken te verbreden richting de 
zijlijnen van het natuurgrasveld in het Noordlease 
Stadion hebben de mannen tevens een iets kleiner 
oppervlakte te beheren. Dat scheelt toch snel 1.300 

vierkante meter rekent Van de Velden voor. “Ik ben 
blij dat de club deze keuze heeft gemaakt en zie 
het ook als een stukje waardering voor ons werk. 
De bal rolt beter en door de stabiliteit hoeven 
spelers minder moeite te doen om de bal onder 
controle te krijgen. Spelers herkennen ook dat het 
veld beter is dan in eerdere seizoenen en laten dat 
geregeld merken. Het is mooi dat je werk op een 
positieve manier wordt opgemerkt.”

“Het lag zeker niet aan  

het vakmanschap van Jan 

en Stefan, want zij hebben 

altijd geweldig werk  

geleverd”
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Een verhaal. Twee sportveldaannemers staan boven aan de Cauberg bij Maastricht en kijken over heel Nederland. Overal sportvelden met hun eigen 

aannemers en fieldmanagers.  Zegt de jonge aannemer tegen de oude: ‘Zullen we naar beneden hollen en er één pakken?’ ‘Nee’, zegt de oudere  

aannemer. ‘Rustig naar beneden en we pakken ze allemaal.’

Auteur: Hein van Iersel

Rooden rammelt aan de 
poorten van Brabant 
Limburgse aannemer wil via aantal pop-ups langzaam Nederland veroveren 
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Ik moet als redacteur eerlijk toegeven dat de mop 
die ceo Roger Rooden en zijn tweede man Peter 
Hambeukers mij vertelden tijdens een rondleiding 
in hun nieuwe nevenvestiging in Nederweert, 
iets anders en vooral veel schuiner was dan 
deze. Maar in a nutshell is dit wel de insteek van 
de Limburgse sportveldenaannemer Rooden 
Landscape Solutions. Rooden is al sinds jaar en dag 
een bekende naam en marktleider op het gebied 
van sport in het uiterste zuiden, maar het bedrijf 
bekommerde zich anderzijds weinig om de rest 
van Nederland. Alleen voor heel bijzonder werk 
trok men de Maas af om op andere plekken in 
Nederland klussen te klaren. 

Dat moet met de nieuwe nevenvestiging verleden 
tijd zijn. Rooden noemt zijn nieuwe vestiging een 
pop-up. Daar doet hij het nieuwe pand geen recht 
mee. Het is een volwassen gebouw, dat oogt alsof 
het is gebouwd voor de eeuwigheid; geen  
opgepimpte boerenschuur dus, waar machines 
droog staan en verder niets. Het doel van de 
nieuwe vestiging is primair om de activiteiten van 
het bedrijf op het gebied van sportveldbeheer 
verder uit te bouwen. Niet alleen in Limburg, maar 
ook grote delen van Noord-Brabant komen vanuit 
Nederweert in beeld. 

Peter Hambeukers: ‘Wij hebben op dit moment net 
iets minder dan 300 sportvelden in onderhoud en 
zijn daarmee een grote speler op dat gebied. Ik 
denk persoonlijk dat er niet veel aannemers zijn 
die zo zwaar inzetten op sportvelden. Wij doen dat 

wel en wij zijn ook van mening dat daarmee nog 
een goede boterham valt te verdienen.  
Dat betekent wel dat je het goed moet doen. Je 
moet vertrouwen kweken bij de opdrachtgever en 
je aan je afspraken houden.’ Roger Rooden breekt 
in en vertelt hoe lastig het inmiddels is om een 

leverancier te vinden die zich gewoon aan zijn 
afspraken houdt, terwijl dit toch standaard zou 
moeten zijn, zeker in de overheidsmarkt, waar 
steeds minder ambtenaren steeds meer taken op 
hun bord krijgen. Als verantwoordelijk ambtenaar 

6 min. leestijd
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ben je dan in de visie van Hambeukers en Rooden 
gewoon op zoek naar een partij die de klus 
klaart. Niets meer, maar vooral ook niets minder. 
Onderdeel van dat verhaal is dat je de klant ook 
helpt als het even minder gaat. ‘Wij komen ook als 
er stront aan de knikker is.’

Rooden: ‘Wij willen niet de zoveelste alleseter  
worden, zoals Krinkels of BTL, maar ons echt  
concentreren op iets waar we goed in zijn, namelijk 
sport. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in onze 

thuishaven Meerssen; daar zijn we ooit begonnen 
en daar blijven we. Maar het is mooi dat we straks 
vanuit Nederweert een groter gebied kunnen 
bedienen met onze bedrijfsactiviteiten.’ 

Kunstgras 
Rooden wil zich primair profileren als natuurgras-
specialist. Het bedrijf is ook actief in kunstgras.  
Dat moet ook wel, want kunstgras en natuurgras 
zitten vaak samen in één bestek. Daarnaast is 
Rooden partner van het Belgische Domo, met wie 
ze alleen al het afgelopen jaar ongeveer vijf kunst-
grasvelden hebben aangelegd.

Rooden Landscape Solutions is sinds kort 
een van de deelnemers aan het O2-concept, 
waarover al verschillende keren geschreven is 
in Fieldmanager. Het geeft de opdrachtgever 
garanties bij de aanschaf van natuurgras-
constructies. Het O2-concept zorgt voor een 
natuurgrassportveld dat 300 uur kan worden 
bespeeld. Daarnaast worden de grasbezetting, 
de vlakheid en de waterafvoer gegarandeerd 
voor tien jaar. De aanleg- en onderhoudskosten 
zijn een vast bedrag. Aannemer, adviseur en 
leverancier werken samen, zodat de opdracht-
gever één aanspreekpunt heeft. 

‘Wij komen ook 

als er stront aan 

de knikker is' Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6217

Peter Hambeukers en Roger Rooden (r)



7 - 201650

Energiekosten zijn vaak de hoogste kosten voor 
een sportvereniging. Deze kosten kunnen flink 
omlaag door voor uw sportveldverlichting gebruik 
te maken van een betrouwbare en duurzame 
LED-lichtoplossing die 50% energiezuiniger is.  
De verlichting heeft geen "warming-up" nodig, 
springt direct vol aan en is inzetbaar naar de 
bezetting van de velden. Dit laatste vermindert de 
lichthinder voor de omgeving fors. Het systeem 
is flexibel in gebruik, doordat na het uitschakelen 
weer direct kan worden ingeschakeld. 

De uitdaging van de klant
Voor de nieuwe velden wilde AHC IJburg het beste 
licht, maar wel zo duurzaam mogelijk. De eigenaar 
van het sportpark, de gemeente Amsterdam, liet 
zich door de installateur overtuigen dat Philips 
OptiVision LED de beste verlichtingsoplossing  
was. In een pilot werd het bewijs geleverd.  
De OptiVision blijkt niet alleen zeer energiezuinig, 
maar biedt ook vele andere voordelen...

De juiste verlichting 
 Veel clubleden waren namelijk bang dat ze last 
zouden krijgen van het felle licht óf juist de bal 
niet meer zouden zien. Het tegendeel blijkt echter 
waar. Reacties van clubleden: "Je ziet de bal veel 
beter, er zijn minder schaduwvlekken. Geweldig 
licht!" Ook de keuze voor milieuvriendelijke ver-
lichting wordt gewaardeerd. Dat je het licht snel 
aan- en uit kunt zetten is een extra pluspunt, naast 
het feit dat het licht zelfs gedimd kan worden. 
Volgens installateur Oostendorp Nederland zullen 
de spelers het verschil amper merken als een van 

AHC IJburg scoort door haar keuze voor LED-veldverlichting niet alleen op het hockeyveld, maar ook ernaast. Voor hockeyverenigingen is het nu de 

tijd om over te schakelen naar LED-hockeyveldverlichting. Niet in de laatste plaats door de interessante subsidieregeling die per 1 januari hiervoor 

beschikaar is gesteld.

 
Staat LED-verlichting ook  
al op uw agenda?
Maximale besparing, minimale lichthinder

"Er zijn minder schaduw-

plekken en daardoor zie  

je de bal veel beter"
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de modules het onverhoopt zou begeven. Dit komt 
door het unieke multilayer-systeem waarbij de 
lichtvlakken elkaar overlappen. Maar mocht dit het 
geval zijn, dan kan het probleem nog dezelfde dag 
worden opgelost. Omdat niet het hele armatuur, 
maar alleen de module hoeft te worden vervan-
gen. "Zoals je vroeger een lamp verving, zo kunnen 
we nu snel een module vervangen. Daardoor zijn 
de kosten voor onderhoud vele malen lager dan 
voorheen." 

Benieuwd naar de mogelijkheden van LED voor jouw 
vereniging? Ga dan naar:
www.philips.nl/sportveldverlichting

DE 5 VoorDELEN VAN 
LED HoCkEyVELDVErLICHtINg

Lage energiekosten - Besparing tot wel 50% door het toepassen van LED verlichting

geen warming-up nodig – Direct inzetbaar 

Minder lichtverspilling - Fors minder lichthinder voor de omgeving

Flexibel - Verlicht de velden naar behoefte (heel veld, half veld) en is gemakkelijk te dimmen

Weinig onderhoud - LED-verlichting heeft weinig onderhoud nodig en gaat lang  
mee (25 jaar versus 4 jaar t.o.v. conventionele verlichting)

Aantrekkelijke subsidieregeling voor sportvereningen die nu overstappen op LED.

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6218
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Voorzitter Frank van der Peet van de BSNC wil samen met de sportbonden een denktank c.q. brainstormgroep oprichten om een nieuwe natuurgras-

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

sportaccommodaties betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, is volgens Van der Peet de aangewezen partij om het voortouw te nemen. 

Auteur: Peter Voskuil

‘Het is tijd voor 
een doorbraak’
BSNC-voorzitter Frank van der Peet pleit voor denktank natuurgrasnorm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De discussie 

speelt al jaren

Wij zijn een instituut waar 

alle partijen samenkomen
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Voldoende dus om binnen de gehele branche de 
discussie aan te gaan om al deze ontwikkelingen 
een plaats te geven. Dat doen wij dan ook  
fanatiek, wat zichtbare resultaten oplevert. Actueel 
zijn onder andere de convenanten en protocollen 
die zijn ontwikkeld om lopende projecten voor  
de realisatie van kunstgrasvelden in zeer korte  
termijn voort te zetten door een alternatief te  
kiezen voor het SBR-granulaat, en een convenant 
om SBR-granulaat te vervangen door een  
alternatief granulaat.   

Al deze ontwikkelingen bieden ook de kans om 
op een andere wijze om te gaan met de kwaliteit 
van dienstverlening. De gebruiker moet daarin 
meer centraal komen te staan. De branche bouwt 
sportvelden voor de gebruikers, maar richt zich te 
veel op de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer, 
Daarmede komen de specificaties voor kwaliteit 
veelal neer op levertijd, vaste en dus laagste prijs 
en specifieke eisen omtrent vezellengte, dtex etc. 
Daar is op zich niets mis mee, maar levert dit nu 
werkelijk het veld op waarnaar gebruikers op zoek 
zijn? Soms laten we  enkele spelers een veld testen 
en dan denken wij dat wij ook de kwaliteit voor de 
gebruikers bevestigen . Dit heeft natuurlijk niets 
met kwaliteit te maken. Zolang gebruikers aan-
geven dat velden niet presteren naar hun wens, 

en de branche reageert met de opmerking dat de 
sporttechnische eigenschappen conform de norm 
zijn, doen we het niet goed met elkaar. 

Allemaal redenen dus om nu eens kritisch na te 
denken over de vraag of we kwaliteit niet anders 
kunnen en moeten invullen. We moeten op zoek 
naar een invulling van kwaliteit waarmee de 
gebruiker meer centraal komt te staan. Waar  
moeten we dan aan denken? Primair gaat het  
erom dat niet technische specificaties van een  
kunstgrasveld leidend moet zijn, maar de  
gewenste prestatie van het veld. Wij laten ons nu 
te veel sturen door  technische specificaties en 
laagste prijs, waarmee we bewust kwaliteit  
inleveren om aan deze eisen te voldoen. Dtex 
en micron zeggen niet zo veel over de kwaliteit. 
Zo weten we allemaal dat gefibrilleerde vezels 
voor multifunctionele velden beter presteren dan 
monofilament-vezels maar de eis blijft  
monofilament.
Ook dienen we anders om te gaan met de  
normen die we voor de verschillende producten 
hebben vastgesteld. We gaan nog steeds uit van 
‘hoe hoger, hoe beter’, maar dat is helemaal niet zo. 
De testapparatuur is een dood apparaat en in  
niets te vergelijken met menselijke activiteit.  
Een goede ‘clubtester’ kan wel een indicatie geven, 

maar kan nooit de beleving van een speler weer-
geven. Symbolisch hiervoor is een kunstgrasveld 
met foam layer, dat goede resultaten geeft in de 
test, maar door de speler toch als hard wordt  
ervaren. 

We moeten dus vooral de leveranciers en aan-
nemers uitdagen tot creatief en innovatief gedrag, 
maar daar moeten we dan wel de ruimte voor  
krijgen van de opdrachtgever en adviseur. Alles 
met het doel om voor de gebruiker een beter  
product te leveren. 

Theo Ceelen t.ceelen@cscsport.nl is directeur en 
oprichter van CSC Sport 

De gehele sportveldenbranche is momenteel sterk in beweging.

We spreken over de herintroductie voor normen voor natuurgras 

en de introductie van normen voor hybridevelden. kunstgras staat 

weer volop in de aandacht als gevolg van de commotie over SBr-

granulaat en een nu nog sluimerende  discussie over de verwerking 

van oude kunstgrasvelden. De kNVB overweegt nieuwe normen te 

introduceren, zoals FIFA Quality en FIFA Quality Pro. 

Kwaliteit in 
een ander 
perspectief
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Eenvoudig de hele mat recyclen
‘Sealen by J&E Sports is het aan elkaar monteren 
van kunstgrasonderdelen met een smeltlijm’, legt 
John van Gennip, eigenaar van J&E Sports, uit. ‘Het 
procedé is in 2012 ontwikkeld voor het leggen van 
kunstgrasmatten waarvan alle onderdelen uit het-
zelfde materiaal bestonden. Vijf jaar geleden waren 
die matten revolutionair, omdat ze totale recycling 
als doel hadden. Dankzij Sealen by J&E Sports  
konden ze aan het einde van hun levensloop 
daadwerkelijk worden hergebruikt; de lijm, tape 
en lijmdrager in dit seal-procedé zijn gemaakt van 
hetzelfde materiaal als de kunstgrasmat.’

Goedkope oplossingen leiden tot discussie
Tegenwoordig vervaardigt kunstgrasfabrikant 
TenCate de onderkant (backing) van deze inno-
vatieve geweven matten niet langer uit PO, maar 
uit latex. ‘De prijzendruk vanuit de markt heeft 

hiervoor gezorgd’, zo verklaart Van Gennip. ‘Door 
het gebruik van latex is de productie en aanleg 
van de matten goedkoper. Deze velden met latex 
backing zijn niet geschikt voor de Sealen by J&E 
Sports-methode. Bovendien zij ze door het gebruik 
van verschillende materialen zoals PE, latex en PU 
moeilijker te recyclen.’ 

J&E Sports zag na deze productverandering een 
afname in de vraag naar zijn innovatieve monta-
getechniek. Van Gennip wil de sportveldensector 
aanmoedigen om verder te kijken dan de neus 
lang is: ‘We weten inmiddels allemaal dat goed-
kope oplossingen tot discussie leiden. Het is denk 
ik hoog tijd dat we in de sportveldensector meer 
gaan investeren in duurzaamheid.’

Nieuw recycle-initiatief
De kunstgrasspecialist uit Oss heeft in de tussentijd 

In oktober 2012 won J&E Sports de Sportfacilities Innovatieprijs met een seal-techniek die vol inzet op recycling. Duurzaam ondernemen is dit bedrijf 

voor kunstgrasaanleg en -onderhoud en landscaping uit oss dus niet vreemd. ook lapt J&E Sports oude kunstgrasvelden op.

Kunstgrasvelden hoeven niet 
als wegwerpartikelen te 
worden behandeld

'We weten inmiddels 

allemaal dat 

goedkope oplossingen 

tot discussie leiden'

J&E Sports investeert in duurzame kunstgrasoplossingen
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niet bepaald stilgezeten op het gebied van duur-
zaamheid. Met Duvano, fabrikant van kunststof-
producten, biedt het bedrijf nu de mogelijkheid 
om producten te fabriceren die voor 100 procent 
zijn gemaakt uit de kunststofkorrels van oude 
kunstgrasvelden. Voorbeelden van dergelijke  
producten zijn slagplanken voor hockeyvelden, 
bermpalen, lantaarnpalen en klemgoten. ‘Deze 
bedrijfstak kan meer kunststof verwerken dan wij 
ooit aan kunstgrasvelden kunnen opruimen in 
Nederland!’ aldus Van Gennip.

revitalisatie van de kunstgrasmat
Ondernemers zoals schoenmakers en kleerma-
kers hebben meer klandizie in crisistijd. Zo merkt 
J&E Sports dat er door de krappere tijden van de 
afgelopen jaren een toenemende vraag is naar het 
oplappen van kunstgrasvelden door gedeeltelijke 
vernieuwing of ‘revitalisatie’. J&E Sports zorgt voor 
het relatief goedkoop ‘oppimpen’ van oude, hard 
geworden velden. Van Gennip legt uit:  

‘De oppepmethode bestaat eruit dat we oude  
rubber-infill uit de kunstgrasmat draaien en een 
deel van het zand verwijderen. Het zanddeel ver-
vangen we door nieuw aangevoerde rubber-infill. 
De grotere totale hoeveelheid rubber, inclusief 
vers rubber, zorgt voor meer vering en balstuit. 
Hierdoor voldoet het veld weer voor jaren aan  
de door de voetbalbond gestelde eisen.’

Versleten mat verstellen
Als de kunstgrasvezels, dus de grassprieten, 
versleten zijn, is dat vaak op intensief bespeelde 
plekken zoals in het doelgebied of rond het straf-
schopgebied. ‘Deze versleten plekken snijden we 
als lappen uit het geheel weg’, vertelt Van Gennip. 
‘Soms vraagt de klant om een versleten lap te 
verwisselen met een goed stuk kunstgrasmat van 
achter het doelgebied. Dat kan allemaal. We 
vernieuwen ook regelmatig stukken kunstgras.’

tijd om voor duurzaamheid te gaan
Het gaat er bij J&E om dat kunstgrasvelden 
niet als wegwerpartikelen worden behandeld. 
‘Kunstgrasvelden kunnen langer mee dan men 
vaak denkt. En áls ze dan het einde van hun 
levenscyclus hebben bereikt, kunnen we de 
PE-materialen prima hergebruiken. Met die 
gedachte hebben we de seal-vervangings- en  
-revitalisatiemethodes ontwikkeld’, zegt Van 
Gennip tot slot. ‘Nu is de klant aan zet om voor 
duurzaamheid te kiezen!’

‘De oppepmethode bestaat 

eruit dat we oude 

rubber-infill uit de 

kunstgrasmat draaien 

en een deel van het zand 

verwijderen'
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Anton Derks is al acht jaar verantwoordelijk voor 
het beheer van de Nijmeegse sportvelden. In het 
begin deed hij het werk nog parttime, maar vanaf 
2013 is hij fulltime in dienst. Inclusief staf werkt 
Derks in een team van veertien mensen aan de 
velden. Sinds de gemeente vanwege noodzakelijke 
stadsuitbreiding de Waalsprong ontwikkelde en 
Lent annexeerde, liggen de velden voor een deel 
ook op de noordoever van de rivier. Nijmegen 
heeft een gevarieerde bodemgesteldheid met 

stuwwallen in het oosten, die overgaan in zand-
gronden en – nog lager – onvervalste rivierklei. 
‘Ieder sportpark vergt zijn eigen aanpak en ook 
daarbinnen zie je verschillen’, aldus Derks. ‘Dat 
heeft consequenties voor de bemesting, voor het 
al dan niet beregenen én voor de keuze van gras-
mengsels.’

gezond veld
Op het gebied van meststoffen hebben Nijmegen 

en Vitagro een lange historie, vertelt Derks. ‘Ik was 
al bekend met de kleding van Heigo, dat gelinkt is 
aan Vitagro. Toen ik meststoffen nodig had, werd 
dat alleen maar meer.’ De afgelopen vier jaar kocht 
de beheerder zijn grasmengsels dan ook in bij dit 
bedrijf. ‘Voorheen wisselden we vaak van leve-
rancier’, blikt hij terug. ‘We gebruiken zo’n 3.000 
kilo graszaad per jaar en wie dat voor de laagste 
prijs kon leveren, kreeg de order. Dat hing samen 
met de starre begroting waarbinnen wij moesten 

Ingebed tussen bosrijke stuwwallen en het open rivierenlandschap van Maas en Waal ligt Nijmegen. De oudste stad van ons land telt 14 sportparken 

met 40 natuurgrasvelden en 15 kunstgrasvelden, die allemaal gehuurd worden door de verenigingen. ‘De diversiteit aan grondsoorten is een factor 

om rekening mee te houden’, volgens vakopzichter sportvelden Anton Derks. ‘Een goede bodembalans is het halve werk.’

Inzet op bodembalans pakt 
goed uit in Nijmegen
Anton Derks: ‘De slechte velden zijn al zichtbaar beter geworden’
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werken. Vier jaar geleden verhuisden we naar een 
andere dienst en kreeg ik meer vrijheid om met 
budgetten te schuiven. Daardoor kan ik me wat 
meer op de lange termijn richten.’ Bovendien geeft 
Derks er de voorkeur aan om zo veel mogelijk 
dezelfde middelen te gebruiken. ‘Als je voor een 
andere meststof kiest, moet de grond daar weer 
aan wennen. Met graszaden is dat precies hetzelf-
de. Daarom kies ik elk jaar voor dezelfde meststof. 
Op die manier blijft het veld gezonder.’

De grootste uitdaging van fieldmanagement is 
voor Derks de aanwezigheid van rozenkevers en 
meikevers, die ieder jaar weer de kop opsteken. 
Volgens hem heeft de aanwezigheid van de 
insecten niets met de kwaliteit van de grasmat te 
maken. ‘De beste velden gaan er als eerst aan.  
Het is niet tegen te houden. De uitdaging wordt 
vergroot door het verbod op het gebruik van  
chemische middelen. Het hangt als een zwaard 
van Damocles boven je hoofd.’ 

Betere bodembalans
Een aspect dat bij de Nijmeegse velden extra aan-
dacht krijgt, is de bodembalans. ‘Daarmee bedoel 
ik met name de verhouding tussen kalium, calcium 
en magnesium’, licht Derks toe. ‘Die is bepalend 
voor de evenwichtige opname van voedingsstof-
fen door de grasplanten. Een overmaat van het 
ene element gaat ten koste van de opname van 
een ander element. Zo wordt de groei bijvoorbeeld 
belemmerd wanneer je te veel voedingsstoffen in 
de grond stopt. Op advies van Bas van Dijk,  
adviseur bij Vitagro, hebben we daar de laatste  
drie jaar beter op gelet. Hij raadde een bodem- 

analyse aan. Met een bodemanalyse kun je meten 
in hoeverre de bodem in balans is. Mocht die 
balans niet goed blijken te zijn, dan weet je door 
de analyse hoe je moet bijsturen. Wij hebben op 
al onze sportparken een analyse laten uitvoeren. 
Daaruit bleek dat de hoeveelheid opneembaar 
magnesium op een aantal plaatsen te laag was, 
waardoor de bodem in onbalans was. Dat corrige-
ren we nu door bij de eerste gift Granucote 30-5-6 
in het voorjaar bij ieder veld gemiddeld 250 kilo 
kieseriet aan te brengen. Dat heeft goed uitgepakt; 
de slechtste velden liggen er nu duidelijk beter bij. 
Het advies van Vitagro heeft mij wat dat betreft 
wel de ogen geopend.’

Het bemestingsschema bestaat grofweg uit 
Mivena Granucote 30-5-6 in het voorjaar, Haifa 
Multigreen 23-24-10 in de zomer en Granucote 
15-0-22 in het najaar. Derks: ‘Afhankelijk van de 
omstandigheden en weersverwachting starten we 
bij een dagsom van 300 tot 350 graden Celsius. Ik 
kies bewust voor gecoate meststoffen vanwege 
de goede duurwerking en de geringe uitspoeling. 
Het werkt een stuk efficiënter en het is beter voor 
het milieu.’

SV7 Maxima
De vakopzichter sportvelden is zeer tevreden over 
de grasmengsels SV7 Maxima en SV7 Maxima 
Dynaseed, die de laatste jaren consequent zijn 
gebruikt. ‘Voor de kwalitatief betere velden  
gebruiken we Maxima. Voor de velden met een wat 
minder goede conditie is Dynaseed zeer geschikt. 
Het veldbeemdzaad in dat mengsel krijgt een  
speciale voorbehandeling en coating, waardoor 
het sneller opkomt en beter kan concurreren met 
het Engels raaigras. Het aandeel veldbeemd is 
daardoor van meet af aan hoger en blijft ook  
langer op peil.’ Juist de wat mindere velden hebben 
daar baat bij, omdat de grasmat daardoor minder 
snel uitgespeeld raakt. Veldbeemd is een erg sterke 
grassoort, maar wordt tijdens de opkomst vaak 
voorbijgestreefd door het snellere raaigras.

‘Ik kies bewust voor 

gecoate meststoffen’
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Als er één ding is dat altijd als een paal boven 
water heeft gestaan op de redactie van 
Fieldmanager en Greenkeeper, dan is het wel ons 
rotsvaste geloof dat het vak van fieldmanager en 
greenkeeper een wetenschap hoort te zijn.  
Er werden nieuwe technologieën geïntroduceerd, 
die het leven van fieldmanagers en greenkeepers 
makkelijker zouden moeten maken, maar deze 
konden alleen succesvol zijn als men wist hoe ze 
moesten worden gebruikt en ingezet. Om een 
goede grasmat of green te kunnen garanderen, 
was het nodig om zelf ‘met de poten in de modder 
te staan’ en te begrijpen welke acties ondernomen 
moesten worden om dat modderbad te ver- 
anderen in een prachtig, stevig en groen grastapijt. 

Het idee dat een robotmaaier in combinatie met 
meststoffen met zelfregulerende werking, zoals 
gecoate meststoffen, de taken van de greenkeeper 
of fieldmanager kon overnemen, werd dan ook 
sceptisch ontvangen. Toch moet gezegd worden 
dat zowel robotmaaiers als gecoate meststoffen 
een aantal voordelen bieden die elkaar op het  
eerste oog kunnen versterken. Reden genoeg om 
daar eens nader in te duiken. 

robotmaaiers
Robotmaaiers werden ooit ontwikkeld om kleine 
gazons rondom woningen te maaien, maar tegen-
woordig zijn er meerdere leveranciers die ook 
industriële maaiers aanbieden die in staat zijn 
om hele sportvelden te maaien. Het voordeel van 
robotmaaiers is dat ze een veld relatief goedkoop 
regelmatig kunnen maaien. Dat draagt bij aan de 
kwaliteit van het gras. ‘Een robotmaaier presteert 
het beste als hij het gras heel frequent kan bij- 
houden, bijvoorbeeld dagelijks. In principe maait 
hij niet, maar doet hij ongeveer hetzelfde als wij 
doen met scheren: de robot haalt kleine gezonde 
puntjes gras eraf’, zegt Tiny Buijtels van Belrobotics. 
De robot haalt alleen de puntjes uit het gras om 
het op lengte te houden. Dat stimuleert een 
gezonde groei van het gras en de afgesneden 
puntjes dienen vervolgens als voeding voor de 
bodem. ‘De robotmaaier is eigenlijk meer een  
“bijhoudmachine” dan een maaimachine.’ Omdat 
die gescheerde topjes zo klein zijn, vervilten ze 
niet. Van gras dat wordt gemaaid met een robot-
maaier, zal de toplaag dus niet vervetten of  
verstoppen. De combinatie robotmaaier en  
gecoate meststoffen spreekt Buijtels wel aan.  
‘Een gelijkmatige afgifte van meststof heeft voor 
de robot als voordeel dat de groei beter bij te  

houden is. Gras dat plotseling een fikse groei- 
spurt doormaakt omdat het is bemest met  
conventionele meststoffen, is al snel niet meer bij 
te houden voor een robotmaaier. Je loopt dan het 
risico dat je langere afgemaaide grassprieten  
achterlaat. Als die worden opgenomen in het 
systeem, kan dat leiden tot schimmel en vervilting 
van het veld.’ 

gecoate meststoffen
Volgens Tiny Buijtels kunnen robotmaaiers alleen 
goed functioneren als de grasgroei gestaag is en 
geen groeispurten kent. Laat dat nu net het grote 
voordeel van gecoate meststoffen zijn. ‘Gecoate 
meststoffen werken op basis van de bodem-
temperatuur. De werkzame stoffen zijn omhuld 
met een coating van hars. De gecoate meststoffen 
geven hun voedingsstoffen al af bij een bodem-
temperatuur van 8 tot 10 graden. Ze zijn echter 
getest bij een bodemtemperatuur van 21 graden. 
In Nederland, waar de gemiddelde bodem- 
temperatuur tussen de 12 en 15 graden ligt,  
werken ze dus nog langer. Dat doen ze door  
middel van osmose’, legt Jan IJmker van Vitagro 
uit. Ook IJmker ziet voordelen in de combinatie, 
te meer omdat robotmaaiers aanzienlijk minder 
wegen dan gewone maaiers. ‘Door de gecontro-

robotmaaiers en gecoate meststoffen die zelfstandig en op gecontroleerde wijze meststoffen afgeven kunnen het werk van fieldmanagers en  

greenkeepers aanzienlijk vereenvoudigen. Maar kunnen ze hen ook vervangen?

Auteur: Guy Oldenkotte

Zijn robotmaaiers  
en gecoate meststoffen  
de ultieme combinatie?
Zelfregulerende werking heeft voordelen, maar kan niet zonder professionals 
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leerde afgifte van meststoffen hoeft men veel 
minder activiteiten en bewegingen op een veld uit 
te voeren om dingen te compenseren. Daardoor 
verdicht de toplaag minder. Het gras kan dus beter 
groeien en er ontstaat een betere, stevigere en 
stabiele grasmat.’ Net als Buijtels wijst IJmker erop 
dat het ontbreken van lang maaisel de mat ten 
goede komt. 

Het onderzoek
Toen een paar jaar geleden duidelijk werd dat 
robotmaaiers bestaansrecht hadden verworven 
voor het maaien van grote velden, zoals sport-
velden, besloten de veredelaars van DSV Zaden om 
de combinatie gras – robotmaaier te onderzoeken. 
‘Uit dat onderzoek, dat twee jaar duurde, bleek dat 
de mat een hogere dichtheid had en dat er minder 
ziektes in voorkwamen’, zegt Steven Wiersema 
van DSV Zaden. ‘Het idee van meststoffen die 
gereguleerd worden afgegeven spreekt mij wel 

aan, omdat je de grasgroei zo beter kunt sturen.’ 
Wiersema denkt echter wel dat de effectiviteit 
van de combinatie sterk bepaald wordt door het 
seizoen. 

Ook Wiersema gelooft dat de combinatie robot-
maaier en gecoate meststoffen hout snijdt. 
‘Theoretisch gezien lijkt deze combinatie een 
goede start om de hoeveelheid meststof die wordt 
aangebracht langzaam terug te brengen. Zo haal 
je het maximale effect uit de voedende werking 
van het maaisel dat wordt achtergelaten door de 
robotmaaier.’

Dat laatste is een geruststellende gedachte voor 
de fieldmanagers en greenkeepers in ons land. 
Het onderstreept weer eens dat er uiteindelijk 
een fieldmanager of greenkeeper nodig is om de 
kosten/baten en de effectiviteit op elkaar af te 
stemmen. 

Het idee dat een combinatie van robotmaaier en 
gecoate meststoffen ideaal is voor een goede gras-
mat, lijkt dus wel degelijk ondersteund te worden. 
Maar er kleven ook wat problemen aan. Zo zijn 
gecoate meststoffen duurder in aanschaf dan de 
overige producten in hun productgroep. Ook het 
ontbreken van toezicht op de maaier staat velen 
tegen; diefstalgevoeligheid blijft een struikelblok. 
Toch schijnt er nog nooit een te zijn gestolen, en 
mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan maakt 
de techniek het mogelijk om de maaier te traceren 

en kan hij ook niet worden gebruikt. En ten slotte 
is er nog een praktisch probleem: uiteindelijk  
dienen velden toch gemaaid te worden met  
conventionele maaiers om banen in het veld aan 
te brengen. 

De combinatie robotmaaier-gecoate mest- 
stoffen biedt zeker een stevige basis om op verder 
te bouwen. Het ei van Columbus is het echter niet, 
en fieldmanagers en greenkeepers zullen nog 
steeds moeten vertrouwen op dat ene, unieke 
talent dat nergens te koop is en dat niet te  
automatiseren is: fingerspitzengefühl!  

4 min. leestijd ACHTERGROND

Gecoate meststoffen geven 

hun voedingsstoffen al af bij 

een bodemtemperatuur 

van 8 tot 10 graden

Jan IJmker Steven Wiersema

Robotmaaiers scheren het gras en laten dus veel korte stukjes 
achter, die wel als voeding kunnen dienen, maar de toplaag 
niet verstoppen. 

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6223



7 - 201662

‘Bij al die super-hightech in de stadions heb ik vaak het gevoel dat we de natuur vergeten’, zegt William Boogaarts, hoofdgreenkeeper bij De Enk groen 

en golf. De greenkeeper of the year 2015 over stadiongras, een mogelijke les uit de VS, chemievrij beheer, zijn komende lezing op het Nationaal Sport-

velden Congres en het feit dat iemand anders zich straks greenkeeper of the year mag noemen.  

Auteur: Peter Voskuil

‘Er gaat niets boven de 
natuur zelf’
Greenkeeper of the Year William Boogaarts over grasproblemen en oplossingen 

‘Wat er over het algemeen in stadions gebeurt, is 
dat de mens daar probeert de natuur na te boot-
sen’, zegt William Boogaarts. ‘Terwijl ik denk: zolang 
we de oplossing zelf niet hebben gevonden, gaat 
er niets boven de natuur.’ 

Wembley 
Wat hij allemaal gaat vertellen straks in zijn lezing, 
die eerste december in Zeist, weet Boogaarts nog 

niet precies. We spreken hem een maand van  
tevoren. Hij is nog volop materiaal aan het  
verzamelen. Het mapje ‘lezing’ in zijn laptop zit nog 
lang niet vol. 

Eén ding weet hij zeker: supervindingen zijn maar 
een deel van de oplossing. ‘Ik heb tijdens mijn 
vakantie even wat zitten googelen en toen kwam 
ik al vijftien verschillende robots en drones tegen. 

Sommige komen over een jaar op de markt, andere 
zijn prototypes en zijn misschien pas over tien jaar 
bruikbaar. Maar wat heb je aan al die hightech als 
de natuur zijn werk niet kan doen?’

Ook op internet vond hij een stokoude foto van 
het Wembley Stadion uit 1932, waarop vijftien 
heren op hun knieën onkruid zitten te wieden. 
‘Geweldige foto’, zegt hij enthousiast. ‘Misschien 
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kunnen we van die foto wel meer leren dan van 
al die toekomstbespiegelingen. Ik kwam ook een 
oude foto tegen van het Ajax-stadion De Meer. Als 
je dat ziet – open, licht, lucht – snap je meteen dat 
daar gras groeit. Leg daar een plaatje van de Arena 
of het huidige Wembley naast en je ziet meteen 
het verschil. Alles is tegenwoordig overkapt.’ 
De eisen voor voetbalvelden zijn volgens hem ook 
veranderd. ‘Vroeger werd er met schoenen van 
500 gram gevoetbald op een knollenveld; tegen-
woordig voel je de schoenen bijna niet meer aan 
je voeten, is het spel veel sneller geworden en zijn 
voetballers atleten.’

Amerika
Boogaarts stuitte op interessant Amerikaans 
onderzoek, gedaan in het American football. ‘Het is 
een klein onderzoek door een student, die precies 
heeft uitgezocht hoe de stadions in Amerika  
liggen. Het blijkt dat maar vier stadions op de  
ideale manier in noord-zuidrichting liggen. Dan 
denk ik meteen: wat is bij ons de ideale richting om 
zo veel mogelijk licht binnen te krijgen, en moeten 
we daar bij het bouwen van onze stadions geen  
rekening mee houden? We bouwen nu maar  
lukraak stadions, zoals ze het beste passen in de 
stedenbouwkundige puzzel van alles wat erom-
heen staat.’ Boogaarts’ ervaring is dat licht- en 
luchtinval soms letterlijk een dag en een nacht ver-
schil kan maken. Zelf heeft bij de golfbanen waar 
hij werkte bewust bomen laten kappen of verplaat-
sen om te kunnen profiteren van de (ochtend)zon.  
Volgens Boogaarts loont het om terug naar de 
natuur te redeneren. ‘Je moet niet denken in beper-
kingen, maar in oplossingen. Als je een stuk grond 
natuurlijk zijn gang laat gaan, gaat er groeien wat 
er thuishoort.’ 

Chemievrij
Voor zijn werkgever houdt Boogaarts zich momen-
teel veel bezig met best practices van chemievrij 
beheer. Nog lang niet iedereen is zich voldoende 
bewust van het huidige middelenverbruik, heeft 
hij gemerkt. Boogaarts: ‘Wij spuiten alles twee keer, 
hoor ik dan zeggen. Maar hoeveel dan? Weten 
waar je wat gebruikt en hoeveel, dat is de eerste 
stap naar chemievrij beheer.’  
Middelengebruik hangt samen met schimmels, 
onkruiden en insecten. Vooral bij onkruidbestrij-
ding kunnen we volgens Boogaarts nog veel leren 
van de natuur. Hij geeft het voorbeeld van een 
paardenbloem. ‘Die kloont zichzelf. Daar moet 
je dus snel bij zijn. Madeliefjes, die in golf lastig 
zijn, worden automatisch verdrongen zodra je 
de mogelijkheid hebt de mat wat langer te laten 
worden.’   

Het meeste middelengebruik gaat zitten in het 
bestrijden van onkruid. Het drooghouden van de 
mat is dus essentieel om verspreiding van  
schimmel tegen te gaan. Vooral dauw is een 
bekende schimmeltransporteur. Om dauw weg 
te krijgen, worden ook wel ventilatoren gebruikt. 
Boogaarts zet vaak kort de beregening aan, zoals 
graskwekers dat ook doen. ‘Als je een goede  
drainage hebt, kan dat prima werken.’    

titel
Voor Boogaarts vormt zijn lezing op 1 december 
de afronding van een mooi jaar. Het was het jaar 

waarin hij zichzelf Greenkeeper of the Year mocht 
noemen. ‘De impact van zo’n titel moet je niet 
onderschatten. Ik ben ineens een bekend gezicht 
in de branche geworden, lijkt het wel.’ 
Hij stond te kijken van de reacties die hij kreeg, 
tot uit het buitenland aan toe. ‘Mensen daar zagen 
mijn filmpje. Ik heb er zelfs eentje gehad van 
iemand uit Doha; dat ligt volgens mij ergens bij 
Qatar, dus kun je nagaan.’ Toch zal Boogaarts  
zonder jaloezie of spijt op 1 december toekijken 
wie Greenkeeper van het Jaar 2016 wordt. ‘Ben je 
gek, joh. Het is een mooi jaar geweest en ik wist 
vooraf dat je het niet kon prolongeren’, zegt hij.  

Wat er over het algemeen 

in stadions gebeurt, is dat 

de mens daar probeert de 

natuur na te bootsen

De impact van zo’n titel 

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

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

ties Joosten in de historie van de natuurgrasnorm. ‘De geschiedenis herhaalt zich’, zegt de directeur van kiwa ISA Sport. 

Auteur: Peter Voskuil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 min. leestijd
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met kunstgras’

congres
sportvelden
NATIonaal

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6225



7 - 201666

Vgr, hoofdsponsor van het Nationaal Sportvelden Congres op 1 december bij de kNVB in Zeist, bestaat vijftien jaar! En dat mag gevierd worden. 

Eigenaar Arwin Verschoor startte het bedrijf in 2001 met de aanschaf van een Vertidrain. Zijn bevlogenheid bij het bouwen, opknappen en verkopen 

van machines heeft geleid tot een complete ketenorganisatie rondom de BoDEM.

Vijftien jaar VGR: na vijftien 
jaar een ketenorganisatie 
rondom de bodem om u te 
ondersteunen
Arwin Verschoor: ‘Wie de bodem beheerst, is de speler van de toekomst’
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ADVERTORIAL

De bodem als basis is de lijfspreuk van VGR. ‘Bij VGR 
zijn we trouw aan wie we zijn en waar we vandaan 
komen. Zo moet men ook op sportvelden en 
golfbanen met beide voeten “in de klei staan” om 
te weten wat het veld of de baan nodig heeft’, zo 
verklaart Verschoor nader. ‘In ons bedrijf zeggen 
wij ook wel: wie de bodem beheerst, is de speler 
van de toekomst.’ 

Nationaal Sportvelden Congres
Verschoor draagt het Nationaal Sportvelden 
Congres een warm hart toe: ‘Het congres en VGR 
dragen dezelfde filosofie uit: innovatie tilt de sport-
velden naar een hoger niveau! Onze dienstverle-
ning is gebouwd rond een reeks icoonmachines 
die de aanleg en het onderhoud van sportvelden 
revolutionair hebben veranderd. Daarmee verlenen 
we al vijftien jaar trouwe dienst en bouwen we 
gestaag verder aan de toekomst!’

Hele keten
VGR staat na vijftien jaar stevig in de markt als 
importeur van nieuwe en tweedehandsmachines, 
reparateur en machineontwikkelaar. In 2012 werd 
een composteerinrichting aan de activiteiten toe-
gevoegd. VGR is nu specialist voor de complete 
keten van bodembeheersing, van het leveren van 
een startklare machine op maat tot aanleg en 
onderhoud van sportvelden en golfbanen en het 
composteren van afvalmateriaal. Verschoor: ‘Wij 
kunnen iedereen in de markt ondersteunen met 
onze diensten, producten en bodemverbeterende 
machines.’

Het team
Het team is in vijftien jaar tijd uitgegroeid tot 
een zeer professionele, volwassen ploeg. De divi-

sies Werkplek, Logistiek, Composteerinrichting, 
Ontwikkeling, Greenkeeping, Dienstverlening, 
Verkoop en Kantoor draaien zelfstandig binnen 
VGR. Maar daarnaast zijn de werknemers ook uit-
stekend op de hoogte van wat er in de rest van het 
bedrijf gebeurt. Verschoor: ‘De groei en bloei van 
VGR is voor 100 procent aan het team te danken. 
Iedereen bij VGR ondersteunt en denkt mee. VGR 
werkt met goed opgeleid personeel, maar daar-
naast werken alle collega’s van de verkoop, finan-
ciën, binnendienst, buitendienst en de monteurs 
met een praktische insteek. De monteurs hebben 
in het verleden zelf op de machines gezeten of 
zelf machines gehad en onderhouden, de collega’s 
op kantoor lopen soms mee met de buitendienst, 
iedereen zet zich in voor demodagen en gaat gere-
geld mee naar beurzen en bijeenkomsten, en er is 
kennisoverdracht binnen alle divisies, omdat ieder-
een elkaar bij zijn of haar werk betrekt.’

Beter voorkomen dan genezen
Nog niet zo lang geleden dacht iedereen vanuit 
het directe kostenplaatje. Maar langzamerhand 
lijkt men zich bewuster te worden van de relati-
viteit van kosten. Vroeger had een veld minstens 
één keer in de tien jaar een toplaagrenovatie 
nodig. Er ontstonden terpen op de velden, omdat 
er almaar grond werd opgebracht. Maar vandaag 
de dag kunnen verschillende machines het veld 
vlak houden en is het de vraag of er überhaupt 
nog toplaagrenovaties nodig zijn. Verschoor: ‘Alle 
machines om problemen te voorkomen, bestaan 
al. De klant is aan zet om erin te investeren. Met 
de juiste mechanische bewerking kan men een 
toplaagrenovatie uitsparen en krijgt men con-

stante kwaliteit door de opvang van stresspieken: 
doorlatend gemaakte velden kunnen meer water 
aan in de winter en rijker gemaakte velden kunnen 
met minder water toe in de zomer.’ 

Passie voor innovatieve machines
Verschoors passie voor machines kreeg zeven-
tien jaar geleden een boost tijdens zijn stage bij 
Campey Turfcare. Toen hij nog werkzaam was bij 
Pols Zuidland, wekte de Koro Fieldtopmaker al 
veel ontzag bij de jonge Verschoor. ‘Toppers uit 
de sportvelden- en greenkeepingwereld zeggen 
dat het onderhoudsvak sinds de komst van de 
Fieldtopmaker revolutionair is verbeterd, zoals 
vroeger de Vertidrain een topinnovatie was en 
SGL-verlichting het grasonderhoud de afgelopen 
jaren naar een hoger niveau heeft getild. Imants en 
Campey hebben naast de Koro-lijn nog veel meer 
praktische machines en onderdelen in de markt 
gezet, zoals de Recycling Dressers en de rotoren.’

trouwe partners
Campey en Imants, waarvan VGR machines 
importeert, zijn al jarenlang trouwe partners. ‘We 
ontwikkelen ook machines en producten samen 
met Imants en Campey Turfcare’, aldus Verschoor. 
‘Imants, met zijn 135-jarige historie, heeft een 
grote R&D-afdeling, waar de innovatiefste machi-
nes uit rollen die in samenwerking met Campey 
wereldwijd worden vermarkt. De kracht van onze 
samenwerking is dat alle machines stuk voor stuk 
doelmatig zijn, dat er direct contact is met de fabri-
kant en dat er met rechtstreekse verkoopkanalen 
wordt gewerkt.’

Richard Campey: 

‘Verschoor is vasthoudend 

bij het oplossen van 

praktijkproblemen’
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‘Ik heb Arwin Verschoor in 2001 leren kennen 
bij Pols Zuidland’, vertelt de vermaarde Richard 
Campey, wiens machines vanuit Campey Turfcare 
hun weg over de hele wereld vinden, tot op het 
allerhoogste voetbal- en golfbaanniveau. ‘Hij was 
bijzonder geïnteresseerd in wat wij in Engeland 
deden. Toen hij net met zijn aannemersbedrijf 
was begonnen, is hij een week of drie, vier bij ons 
komen kijken. Ik begrijp hem goed, want feitelijk is 
hij op dezelfde manier met zijn bedrijf begonnen 
als ik. Verschoors sterke punt is dat hij snapt wat 
de markt nodig heeft door zijn grote ervaring met 
aanleg en onderhoud, en dat hij vasthoudend is bij 
het oplossen van praktijkproblemen.’

Innovatieprijs
VGR ontwikkelt in eigen beheer ook machines en 
producten, die vervolgens getest worden in de 
eigen dienstverlening. Daarmee maakt Verschoor 
de cirkel rond: ‘We willen onze aanpak uiterst 
praktisch houden.’ Fieldmanager of the Year 2016 
Henrie Bekkers van ’s-Hertogenbosch beschrijft 
Arwin Verschoor kort, maar krachtig: ‘Hij is geen 
verkoper, maar een uitvinder!’ 
Het perfecte voorbeeld van eigen ontwikkeling is 

de Top Changer, die vanaf 2015 op de markt is. Hij 
kan nat zand, dat vier tot vijf keer zo goedkoop is 
als droog zand, toevoegen aan de golfgreen voor 
een betere afwatering, maar ook mestsoorten, 
zeolieten en andere bodemverbeterende middelen 
aan de bodem toevoegen. In 2015 won VGR met 
deze machine de Whatkit? Award omdat het werk-
tuig werd gezien als een potentiële game changer 
voor golfbanen en sportvelden. 

toewijding
Hoofdgreenkeeper Koert Donkers van golfbaan 
Princenbosch kent de familie Verschoor al bijna 
twaalf jaar, omdat hij werkzaam was op golfbaan 
Almkreek. ‘Ik heb heel wat machines gezien in mijn 
leven, maar de Top Changer is een van de beste 
die er bestaan’, beweert Donkers. ‘De machine is 
bijzonder complex. Het is dan ook buitengewoon 
knap dat Verschoor de machine heeft klaarge-
maakt voor de praktijk. Hij heeft een immense 
ondernemerslust en gelooft in zichzelf. Dat bewon-
der ik zeer. Daarnaast maak ik gebruik van de 
dienstverlening van VGR; zijn jongens voeren dus 
bewerkingen uit hier op golfbaan Princenbosch. 
Deze jongens zijn net zo toegewijd en meeden-
kend als Arwin Verschoor zelf. Die mentaliteit is te 
danken aan het feit dat Verschoor veel golfbaaner-
varing heeft en weet hoe monteurs en greenkee-
pers werken. Ik vind VGR betrouwbaar, omdat het 
bedrijf niet met alle winden meewaait. Er wordt 
vanuit één concept gedacht: de bodem.’

Duurzaam onderhoud
Met het oog op de Green Deal wordt de inzet 
van geschikte machines cruciaal. Het herhaalde-
lijk snijden van de toplaag beschadigt onkruid, 
verticuteren verwijdert afgestorven materiaal 
uit de grasmat en ultrakort maaien laat de jonge 

grasplant snel opkomen in de concurrentie met 
onkruid. Verschillende machines helpen in de 
duurzame strijd tegen onkruid en straatgras. De 
Fieldtopmaker is een icoonmachine op dit gebied 
die overal wordt ingezet, van lokaal niveau tot aan 
het niveau van wereldberoemde voetbalstadions. 
Rotsvast vertrouwen in eigen machines
‘Wij hebben de Imants Fieldtopmaker bij VGR aan-
geschaft’, vertelt Jur van der Veen, beheerder van 
de Rotterdamse sportvelden. ‘We hadden behoefte 
aan een kleinere versie dan het oorspronkelijke 
formaat Fieldtopmaker. De kleine versie is logistiek 
handiger om mee te manoeuvreren in de stad. VGR 
heeft een goed machineassortiment. Ik heb VGR in 
2009 leren kennen en ken het bedrijf niet anders 
dan dat het voor elk probleem een oplossing heeft. 
Bovendien beschikt Arwin Verschoor over de sterke 
eigenschap dat hij een rotsvast vertrouwen heeft 
in zijn machines. Zo heeft hij als allereerste het 
hoofdveld van de amateurs van Feyenoord, een 
Grassmaster-veld, geschudfreesd. De vezels bleven 
prima in het veld zitten en de bewerking had voel-
baar effect, dus project geslaagd! Niemand durfde 
dat aan. Dit werk is tekenend voor VGR: het bedrijf 
denkt ontzettend goed met de klant mee.’

Jur van der Veen: 

‘Alleen Vgr durfde het 

grassmaster-veld van 

Feyenoord te schudfrezen’
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Een nieuwe Fifa-norm staat op het punt de nieuwe kunstgrasstandaard in de branche te worden. Daarbij staat 2016 nog te boek als een  

overgangsjaar, waarin zowel de oude als de nieuwe norm wordt gehanteerd. Vanaf volgend jaar geldt het strengere Fifa Quality Programme 2015,  

dat onder meer met de betredingstester Lisport XL werkt. Hoofd research Bart Wijers van greenfields/ten Cate grijpt de overgang aan om een omslag 

in de markt te bepleiten. 

Auteur: Peter Voskuil

Bart Wijers: ‘Markt klaar voor 
eigen verantwoordelijkheid’
Hoofd R&D Greenfields/Ten Cate: aanbesteden op basis van normen in 

plaats van specificaties 
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‘In plaats van aanbesteden op basis van  
specificaties moeten we toe naar een systeem van 
aanbesteden op basis van normen’, vindt Wijers. 

Fifa-norm
De nieuwe norm, die in 2015 door Fifa werd vast-
gesteld, vervangt die van 2012. Hoewel heel wat 
partijen nog niet bezig zijn met de nieuwe norm, 
of zich er zelfs niet bewust van zijn dat die er komt, 
denkt Wijers dat die een andere manier van werken 
met zich meebrengt. ‘Grofweg gezien was het tot 
nu toe zo dat nieuw aangelegde kunstgrasvelden 
een acht scoorden en dan mogelijk in de loop der 
jaren afzakten naar een zeven, een zes of zelfs een 
vijf. Aan de hand van de Lisport XL tester is een 
betere voorspelling te doen van de prestatie van 
een veld op lange termijn. Door een afgestemde 
opbouw van het kunstgrassysteem kunnen de 
beginwaarden op die manier langer behouden  
blijven.  Een FIFA Quality (oud FIFA 1 ster) die 
mogelijk een 7 scoort die langer vastgehouden 
wordt, kan een hogere waarde hebben dan een 
hoog instap niveau dat snel terugzakt.
Aan de nieuwe Fifa Quality-norm hangt een  

strenge betredingstest. Deze deelnorm strekte 
zich eerder uit op een oppervlakte van veertig bij 
tachtig centimeter kunstgras. Nu wordt dat getest 
met een Lisport XL-apparaat dat op de vloer wordt 
gemonteerd en test over meters.  Twee roterende 
platen en twee noppenrollen van 90 kilo elk  
simuleren de betreding. De platen hebben  
rubberen zolen en roteren met  540 toeren per 
minuut . Wijers: ‘Dat is natuurlijk een enorme  
belasting, waardoor je natuurlijk een veel beter 
beeld krijgt van de veroudering van zowel de vezel 
als de verdichting van het kunstgrassysteem. Je 
krijgt dus een betere voorspelling over hoe je veld 
er vijf, zes jaar na aanleg uit zal zien. In die zin biedt 
Fifa Quality  en FIFA Quality Pro wat meer zeker-
heid over wat je op termijn kunt verwachten.

garantietermijnen
Wijers is hoofd R&D bij Turf Systems Development, 
dat voor Ten Cate de productontwikkeling regelt 
voor de twee wereldwijde merken Tiger Turf (o.a. 
Azië, VK en Australië) en Greenfields. Volgens Wijers 
zal de kwaliteit van kunstgras voorlopig blijven 
toenemen. Turf werkt aan een nieuw type vezel, 
dat in 2017 op de markt zal komen. Het onder-
zocht de afgelopen periode in het laboratorium 
meer dan 45 verschillende systemen en  
opstellingen. Dat leverde weer nieuwe inzichten en 
kennis op om toe te passen. Wijers verwacht dat er 
ook op het gebied van shockpads en infilltechniek 
nog kwaliteitssprongen gemaakt zullen worden. 
‘Systemen worden consistenter’, voorspelt Wijers. 
‘Daardoor krijg je bijvoorbeeld een veel  
consistentere balstuit.’

Hij denkt dat de markt klaar is voor een omslag in 
het denken: geef leveranciers eigen verantwoorde-
lijkheid. ‘We moeten volledige sportveldsystemen 
gaan aanbieden’, vindt hij. In plaats van met 
 adviseurs allerlei specificaties voor te schrijven 
waaraan kunstgras moet voldoen, kunnen 
gemeenten die verantwoordelijkheid beter bij de 
marktpartijen neerleggen. ‘Laat de markt het zelf 
uitzoeken en reken partijen af op hun garantie-
termijn’, zegt hij. Wat veel gemeenten nu doen, 
is volgens Wijers niet handig. Hij trekt daarbij de 
vergelijking met de autobranche. ‘Audi bel je ook 
niet op om te vertellen waaraan het motorblok van 
de auto die je gaat kopen allemaal moet voldoen. 
Je betaalt hooguit wat bij om meer vermogen te 
krijgen. Wat klanten in de kunstgrasbranche doen, 
is zelf voorschrijven hoe het motorblok in elkaar 
moet zitten, waarna ze zelf het onderhoud regelen. 
Als je zo werkt, is er geen autobouwer die je garan-
tie zal geven en dat doen kunstgrasleveranciers 
dus ook niet.’  

De nieuwe Fifa-norm is ook niet ingesteld op 
additionele, specifieke eisen van opdrachtgevers. 
De test is uitgebreider geworden, duurt daardoor 
langer (drie tot vier weken) en is ook duurder dan 
voorheen (7000 euro per systeem). 
Net als bij autotechniek treedt ook bij kunstgras 
een nieuw tijdperk in werking. ‘Mijn vader  
repareerde zijn auto nog zelf. Hij was vrij handig en 
dat ging toen nog redelijk, maar dat kan nu allang 
niet meer. Die kant gaat het bij kunstgras ook op. 
Laat de fabrikant en aannemers regelen hoe het 
moet; daar zitten ook de experts.’

Marketingtool
Het voorbeeld dat Wijers daarbij geeft, is dat van 
de voorgeschreven vezels. Hij ziet dat dikke vezels 
opgang maken en dat de markt daarin momenteel 
doorslaat. ‘Het is niet zo dat hoe dikker de vezels 
zijn, hoe beter en degelijker het veld is. Daar zit 
ook een bovengrens aan, die inmiddels is bereikt. 
Maar ik zie dat dikke vezels bijna een marketing-
tool op zich worden, de laatste tijd. Je kunt wel van 
alles schreeuwen over een vezel, en dat is ook heel 
belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om het totale 
product en de performance daarvan.’ 
Het zal niet makkelijk zijn om de omslag naar aan-
besteden op basis van norm te maken. Adviseurs 
vormen een belangrijke schakel. ‘Je ziet dat partijen 
elkaar soms het balletje toespelen. Door bepaalde 
specificaties in je advies op te nemen, werk je al 
ergens naartoe. Leveranciers gebruiken dat als 
middel om concurrenten buitenspel te zetten.  
Dat zie je gewoon in de dagelijkse praktijk.’

Den Haag
Advies van Wijers: neem zelf als opdrachtgever 
geen risico en reken de wederpartij erop af als het 
niet goed is. Met harde garantietermijnen zouden 
opdrachtgevers op de lange termijn veel beter af 
zijn. ‘Wij gaan steeds meer op die manier werken’, 
aldus Wijers. ‘Hoe dat gaat uitpakken? Vertrouwen 
winnen gaat langzaam. Ik zou al heel blij zijn 
als 20% tot 30% van de aanbestedingen zo zou 
gaan.’ Hij hoopt dat concurrenten hetzelfde zullen 
doen, zodat deze nieuwe manier van aanbesteden 
gemeengoed wordt. 

Bart Wijers geeft 1 december een lezing over de 
nieuwe Fifa-norm op het Nationaal Sportvelden 
Congres. Aanmelden kan via www.nationaalsport-
veldencongres.nl. 

4 min. leestijd congres
sportvelden
NATIonaal
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De hysterie omtrent de veiligheid van SBr-granulaat plaatst fieldmanagers in een lastig parket. Enerzijds moeten ze rekening houden met de onrust bij 

burgers, anderzijds moeten de verschillende voetbalcompetities ook doorgang kunnen vinden. Een tijdelijk convenant tussen de branche en de 

voetbalbond lijkt een tussenoplossing te bieden. 

Auteur: Guy Oldenkotte

BSNC en KNVB reiken gemeenten 
gezamenlijk de hand
Tijdelijke convenanten moeten ‘veilige’ velden van hoge kwaliteit blijven 

garanderen 

De nationale hysterie omtrent de veiligheid van 
SBR wordt vooral gevoed door emoties en weinig 
door de ratio. Maar zolang het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de resultaten 
van zijn studie nog niet heeft gepresenteerd, blijft 
het voorlopig koffiedik kijken. Algemeen wordt 
aangenomen dat het RIVM de conclusies van het 
onderzoek medio december bekend zal maken. 
Desondanks willen veel gemeenten nu al weten 
wat de opties zijn voor het vervangen van het 
instrooigranulaat. De KNVB-regels voor het gebruik 

van kunstgrasvoetbalvelden zijn duidelijk; het veld 
moet voldoen aan de sporttechnische en materi-
aaltechnische eisen zoals die omschreven staan in 
de Fifa One Star- of Fifa Two Star-kwaliteitscriteria. 
De velden moeten dus ook door een door de Fifa 
geaccrediteerd laboratorium zijn getest, voordat 
ze op de Sportvloerenlijst worden opgenomen. En 
daar wringt de schoen. De Sportvloerenlijst kent 
niet minder dan 700 kunstgrasvoetbalsystemen. 
Deze systemen verschillen zo veel, dat het in veel 
situaties onmogelijk is halsoverkop te besluiten 

het SBR te vervangen door een ander granulaat 
en er toch op te vertrouwen dat ook die combina-
tie op de Sportvloerenlijst staat. ‘Vandaar dat wij 
als branchevereniging een bijeenkomst hebben 
georganiseerd waar de leden hun vragen kun-
nen voorleggen en worden bijgepraat over de 
laatste stand van zaken’, zegt Ben Moonen van de 
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek over 
de bijeenkomst die dinsdag 1 november werd 
gehouden. ‘De hoge opkomst van meer dan 100 
deelnemers toont maar weer eens aan hoe enorm 

Leegdraaien van een veld door Silica Nova
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het onderwerp leeft.’ Tijdens de bijeenkomst 
werden de leden geïnformeerd over de ontwik-
kelingen omtrent SBR. ‘Gemeenten worstelen met 
de druk van de emotie van burgers en de politieke 
discussie. Zij zijn op zoek naar houvast. Wij zien op 
dit moment echter geen aanleiding om te stop-
pen met het spelen op kunstgrasvelden met SBR 
of om dergelijke velden niet langer aan te leggen. 
Maar om gemeenten bij te staan die nu besluiten 
het SBR toch te verwijderen of niet aan te bren-
gen, hebben we samen met de KNVB protocollen 
ontwikkeld. Die protocollen moeten voorkomen 
dat gemeenten straks met kunstgrasvoetbalvelden 
zitten die niet door de verplichte keuring komen, 
omdat ze niet langer voldoen aan datgene dat des-
tijds bij de laboratoriumtests is vastgesteld.’

overstap naar alternatieven
Het plan is om SBR te vervangen door een ander 
instrooigranulaat, zoals kurk, TPE of EPDM. ‘Kurk 
ligt daarbij het meest voor de hand’, zegt Theo 
Ceelen van CSC Sport. ‘Net als SBR heeft kurk op 
de meeste velden ook een laagdikte van 3 cm. 
De overstap van SBR naar kurk zal dus de minste 
gevolgen hebben voor het systeem, terwijl het 
aannemelijk is dat het daarmee wel aan de sport-
technische eisen blijft voldoen.’ Om gemeenten 
en clubs bij te staan, hebben de BSNC en de KNVB 
samen twee protocollen uitgewerkt. ‘Het ene pro-
tocol is voor de vervanging van SBR op bestaande 
velden. Het andere protocol is voor velden die in 
aanleg waren of die binnenkort zouden worden 
aangelegd, maar waarvoor nu besloten is dat die 
niet ingevuld mogen worden met SBR-granulaat. 
Als het gaat om een systeem dat zowel met SBR 
als met bijvoorbeeld kurk op de Sportvloerenlijst 

staat, hoeft de sportveldenbouwer de omwisseling 
alleen maar te melden. Dat veld zal dan vooraf, 
tijdens de omwisseling en achteraf worden getest, 
om te zien of het aan alle sporttechnische eisen 
voldoet. Gaat het echter om een veld dat nieuw 
wordt aangelegd, waarvoor de veldenbouwer voor 
5 oktober de opdracht heeft gekregen en dat hij 
voor 7 november heeft aangemeld, dan zal het 
systeem met kurk aan een verkorte proef onder-
worpen worden om vast te stellen of het aan de 
betreffende Fifa-normering voldoet. Bij een positief 
resultaat mag het veld worden gebruikt.’

Dure december?
Alsof december al niet duur genoeg is, zullen 
de prijskaartjes aan deze wisselingen een forse 
aanslag op de budgetten betekenen. ‘Alternatieve 
instrooigranulaten zijn fors duurder dan SBR. Voor 
kurk komt dat uit op zo’n 35.000 euro meerkosten 
bij de aanleg van een nieuw veld. Als je SBR uit een 
bestaand kunstgrasveld wilt vervangen door kurk, 
moet je al snel rekenen op een kostenpost van 
tussen de 65.000 en 100.000 euro per veld’, zegt 
Ceelen. ‘In dat geval zou het misschien de moeite 
waard zijn om de renovatie van een veld te over-
wegen.’ Volgens Ceelen zal een eventuele omwisse-
ling geen invloed hebben op de garanties op een 
veld. ‘De bestaande garanties op een veld blijven 
gewoon van kracht.’ Maar Ben Moonen voegt 
daaraan toe dat die garanties nog een punt van 
discussie zijn als een andere aannemer de omwis-
seling van het granulaat uitvoert dan de aannemer 
die destijds het veld heeft aangelegd. ‘We bekijken 
nog hoe we dat in de protocollen kunnen vastleg-
gen.’ Volgens Peter Verhoeven van testinstituut 
SGS Intron valt moeilijk te voorspellen wat de tus-

sentijdse overstap naar een ander granulaat zal 
betekenen voor de slijtage van de bestaande mat. 
‘Als een kunstgrassysteem getest is met zowel SBR, 
kurk als instrooigranulaat, is er een duidelijk beeld 
van het slijtagepatroon. Maar het blijft moeilijk 
te voorspellen hoe de slijtage zal zijn als een veld 
eerst een paar jaar met SBR ingestrooid is geweest, 
om vervolgens nog een paar jaar verder te gaan 
met kurk als granulaat.’ 

Niet noodzakelijk
De protocollen bieden een helpende hand, maar 
het staat niet vast dat SBR werkelijk een gevaar 
voor de gezondheid betekent. ‘SBR is het meest 
onderzochte product van de afgelopen jaren’, zegt 
Edwin Kuiper van producent Granuband. De pro-
ductiemethodes bij Granuband worden regelmatig 
onderworpen aan onafhankelijke audits door de 
Stichting Milieukeur. ‘Milieukeur is een onafhan-
kelijk keurmerk van de Stichting Milieukeur, dat 
wordt toegekend aan producten die aantoonbaar 
beter scoren op milieu- en gezondheidsaspecten. 
Er zijn certificatie-eisen voor diverse producten, 
waaronder rubberen veiligheidstegels voor speel-
plaatsen en situvloeren. Sinds het najaar van 2011 
is er nu ook een certificatieschema beschikbaar 
voor rubber instrooimateriaal in kunstgrasvelden.’ 
Kuiper ziet daarom geen reden waarom SBR-
granulaat niet aan de milieutechnische eisen zou 
kunnen voldoen. Ook Arie Verhoef van de VACO 
ziet geen aanleiding om SBR definitief af te schaf-
fen als instrooigranulaat voor kunstgrasvoetbal-
velden. ‘Het onderwerp veiligheid van rubbergra-
nulaat komt om de zoveel jaar op de agenda; dit is 
niet de eerste keer. En iedere keer weer leidt dit tot 
een review van de bestaande literatuur en komen 

Ben Moonen Theo Ceelen Edwin Kuiper 
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er nieuwe studies. De conclusie is nooit veranderd: 
SBR-granulaat is veilig om op te sporten. Het is 
uiteraard aan gemeenten en verenigingen om 
te bepalen of zij SBR toch willen vervangen. Het 
enige wat wij daarover kunnen zeggen, is: rub-
bergranulaat van autobanden is veilig, terwijl het 
vervangen een zeer kostbare aangelegenheid is.’ 
Verhoef ziet daarom geen reden voor de industrie 
om het SBR-granulaat terug te nemen of bij te dra-
gen in de kosten.

gaat het werken?
Ongeacht de veiligheid van SBR bieden de pro-
tocollen zowel de industrie als de eindgebruiker 
enkele belangrijke handvaten. ‘Ik wil daarbij 
opmerken dat de KNVB zich van zijn beste kant 
laat zien en dat het RIVM serieus tijd besteedt aan 
het onderzoeken van het SBR-granulaat’, zegt Theo 

Ceelen. Toch is het de vraag of de protocollen 
effect zullen hebben. Momenteel ligt de aanleg 
van zo’n 20 nieuwe kunstgrasvelden stil, terwijl 
gemeenten overwegen om het SBR-granulaat in 
tientallen andere velden te laten vervangen. ‘Veel 
zal afhangen van de levertijden voor het alter-
natieve granulaat. Ook is het belangrijk dat het 
de komende weken droog blijft’, erkent Ceelen. 
‘Voor de nieuw aan te leggen velden zal men om 
vijf uur ’s ochtends beginnen met de aanleg, om 
vervolgens vanaf tien uur direct de mat in te vul-
len.’ Ceelen schat een kunstgrasvoetbalveld in drie 
dagen te kunnen leggen. ‘We hebben het voordeel 
dat deze tijd van het jaar doorgaans rustig is, ter-
wijl we wel beschikken over voldoende personeel.’ 
Het feit dat werknemers om vijf uur ’s ochtends al 
aan de bak moeten, zal geen invloed hebben op 
de prijs, verzekert Ceelen. ‘Uiteindelijk denk ik dat 
alle sportveldenbouwers in Nederland die zullen 
helpen bij het wisselen van granulaat, voldoende 
mankracht hebben om dit op korte termijn te 
doen.’ Het is voorlopig nog onduidelijk op hoeveel 
velden na 1 januari 2017, als de uitkomst van het 
RIVM-onderzoek bekend is, SBR-granulaat moet 
worden vervangen.

Veel zal ook afhangen van de onderhande-
lingen over de juiste invulling van de Reach-
overeenkomst. In die overeenkomst wil de 
Europese Unie voorwaarden vastleggen waaraan 
SBR-granulaat moet voldoen. ‘Deze overeenkomst 
zal niet met terugwerkende kracht ingaan, maar 
kan eventueel wel een handvat bieden om de kwa-

liteit van het granulaat te waarborgen’, stelt Ceelen. 
Het worden een paar lastige weken, zowel voor de 
sportveldenbouwers als voor de gemeenten. Alsof 
de discussie over Zwarte Piet nog niet voldoende 
is, ontneemt de discussie over zwart SBR-granulaat 
momenteel elke vorm van kleur aan ons leven. 
Laat vooral het groen de boventoon voeren, met of 
zonder convenant of Europese richtlijnen. 

Veel gemeenten overwegen nu de overstap op alternatieve instrooigranulaten.

Een tijdelijk convenant 

tussen de branche en 

de voetbalbond lijkt een 

tussenoplossing te bieden 
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PatriCK BaleManS, KnVB:
‘Eff ectieve instrumenten zoals normen en garantiemodellen zijn vaak niet moeilijk 

te ontwikkelen. Ze worden vaak tegengewerkt omdat er belangen mee gemoeid 
zijn. Durf over je belangen heen te kijken, waardoor je meer kunt bereiken en 

ontwikkelingen duurzamer zijn.’

anDré De jeU, VSG:
‘Met een eenduidige landelijke norm voor natuurgras ontstaat het gevaar dat 
de lat te hoog wordt gelegd voor lokale clubs. Wel zouden we als branche 
een norm kunnen ontwikkelen die uit enkele niveaus bestaat. Daarnaast 
ziet VSG dat kunstgrasleveranciers vragen om logboeken voor garantie op 
speltechnische eigenschappen, maar als zij achter hun product staan, kunnen 
zij de koppen bij elkaar steken en een garantiefonds oprichten.’

eriK lenSelinK, nOC*nSF:
‘NOC*NSF werkt mee aan de Green Deal en zoekt daarin mee naar nieuwe, 

betaalbare beheermethoden, die ook door vrijwilligers kunnen worden 
uitgevoerd. NOC*NSF is ervan overtuigd dat kennisbundeling op dit vlak in 

binnen- en buitenland leidt tot milieuvriendelijker onderhoud.’ 

jOriS SlOOten, nGF:
‘De golfsport laat zich moeilijk terugbrengen tot een simpele normering. Wij 
richten onze aandacht daarom vooral op de basis die in orde moet zijn, zodat 
een structurele speelkwaliteit haalbaar is. Per locatie moet er bij bestuur, 
management en beheer een evenwicht ontstaan tussen ambities, kennis, kunde 
en beschikbare middelen.’

FranK Van Der Peet, BSnC:
‘De werkgroep renovatie van BSNC besteedt al jarenlang aandacht aan recycling 
en renovatie, met alle milieu- en juridische aspecten in een renovatieprotocol. 
Het is goed om eens te bekijken of de huidige eisen in de sport het hergebruik 
van materialen feitelijk niet tegenhouden. Veiligheid en bespeelbaarheid staan 
echter voorop.’

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

C onvenant duurzame 

kwaliteit sport

Waarom kiest u voor 
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We moeten zo snel mogelijk werk gaan maken van één Norm Natuurgras Sportvelden.

We moeten zo snel mogelijk ophouden met het hanteren van materiaaltechnische specificaties en ons baseren op 

sporttechnische eisen.

Er moet meer sturing komen op de controle van de kwaliteit van sportvelden, inclusief een goed garantiesysteem. 

De sector moet inzetten op innovatie. Innovaties zijn een absolute must om ook in de toekomst nog op een verantwoorde 

en duurzame manier sportvelden aan te leggen.

Het kennisniveau van fieldmanagers moet omhoog om goed beheer zonder chemie mogelijk te maken.

We moeten ophouden met praten over het verschil tussen kunstgras en natuurgras. Het moet gaan om het verschil tussen 

goede en slechte velden en om de beleving van de sporter. 

De branche moet komen met duurzame en verantwoorde oplossingen voor hergebruik en recycling van velden.

HandtekeningDatum

Trends en ontwikkelingen zoals verstedelijking, individualisering, 
bezuinigingen, duurzaamheid en demografische krimp raken ook 
het voetbal. Hoe gaan we hiermee om? Moet er een keuze worden 
gemaakt tussen natuurgras en kunstgras? Directeur amateurvoetbal 
van de KNVB Jan Dirk van der Zee trapt het congres af. Hij kaart aan 
dat we in actie moeten komen. De bal moet vooruit!

Aurelien Le Blan toont op het congres het volgsysteem voor 
natuurgras- en hybridevelden dat Labosport heeft ontwikkeld, 
genaamd Scoreplay. Essentiële onderdelen zijn agronomie, 
veldopbouw en sporttechnische eigenschappen, in combinatie 
met de nieuwste meettechnologieën. Het systeem is onder andere 
succesvol ingezet op de Rugby World Cup.

DE uitzending van Zembla over kunstgras en SBR infill heeft de 
sportsector behoorlijk door elkaar geschud. De vraag is hoe nu 
verder? Laat deze crisis nu niet haarfijn zien dat de sector moet 
veranderen, maar klaarblijkelijk ook kan veranderen.  
Maar wie neemt het voortouw als het ergste stof is opgetrokken?

Als het Zembla programma over SBR infill één ding heeft bewezen 
volgens Theo Ceelen, directeur CSC Sport is het dat de keuze voor  
altijd maar de laagste prijs duurkoop gebleken. Theo Ceelen: ‘De 
kunstgrasmarkt is nu 21 jaar oud en zou daarmee volwassen moeten
 zijn. Dat betekent dat de hele industrie zich ook volwassen al moeten 
gedragen en beter moet leren luisteren naar de opdrachtgever. 
Ceelen ziet zijn presentatie dan ook als een oproep naar de branche. 

Sportsector sluit Convenant Duurzame Kwaliteit Sport op 
het Nationaal Sportvelden Congres

Vakblad Fieldmanager viert zijn tienjarig congreslustrum met het Convenant Duurzame Kwaliteit Sport. 
Bezoekers worden uitgedaagd om mee te tekenen aan de toekomst van de sportsector. De bezuinigingen 
van de afgelopen jaren hebben stevig huisgehouden in de sportwereld. Wellicht zijn deze er schuldig aan 

dat ook het kwaliteitsbesef in de sector aan het afnemen is. Het tiende Nationaal Sportvelden Congres heeft daarom de ambitie 
om te fungeren als een ijkmoment voor de sector. Iedereen moet doordrongen zijn van de noodzaak om er gezamenlijk de 
schouders onder te zetten. Het doel van het congres is gezamenlijk te bepalen waaruit dat nieuwe kwaliteitsbesef moet bestaan: 
een convenant dus. Het congres, waar de gehele branche bij elkaar komt, is het ideale moment om dit vorm te geven. De lezingen 
op het congres worden afgesloten met een stemming onder het publiek, waarna de call to action wordt toegevoegd aan het 
Convenant Duurzame Kwaliteit Sport. Gasten worden uitgenodigd het convenant aan het eind van de dag te tekenen.

C onvenant duurzame 
kwaliteit sport

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016
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10.00 - 10.15 uur   De bal moet vooruit! 
   Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB)
10.15 - 10.45 uur   Discussie forum: SBr, Hoe nu verder?
10.45 - 10.50 uur   Ondertekening van het Convenant Kwaliteit Sportvelden door KnVB, nGF, nOC*nSF,  
   BSnC, Cumela, VSG, Ministerie i&M 
10.50 - 11.05 uur   een nieuwe manier om natuurgras effectief te monitoren
   Aurélien Le Blan (CEO Labosport)  
11.05 - 11.25 uur   Markt moet op zoek naar echte kwaliteit
   Theo Ceelen (CEO C.S.C. Sport) 
      

12.00 Door de Green Deal verdrinken we in informatie
 Richard Campey (CEO Campey Turf Care)
12.25 Conceptdenken: De redding voor natuurgras?
 Goof Rijndorp (Bras Fijnaart) en Erwin Weening (DCM)
12.50 De historie en toekomst van natuurgrasnormering
 Ties Joosten (CEO Kiwa/ Isa Sport)

14.15 alle engelse velden naar één basisniveau
 Jason Booth (IOG, Institute of groundsmanship)
14.40 Green Deal Sport:  hoe staat het ervoor?
 Martin Keve (Ministerie I&M)
15.05 Best practises voor chemievrij beheer
 William Boogaarts (Greenkeeper of the Year)
15.30 Spreeuwen inzetten tegen plagen
 Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming) en 
 Camiel van den Boogaard (uitvinder)

17.30 Het walhalla onder de fieldmanager-locaties
 Alan Ferguson (Head Groundsman FA, St. George’s park) 

 Uitreiking Fieldmanager of the Year-award

12.00 Den Haag: een duidelijke visie op aanleg en beheer
 Rabin Baldewsing (wethouder gemeente Den Haag)
12.25 echte innovatie is denken in systemen
 Bart Wijers (hoofd R&D Ten Cate/Greenfields)
12.50 Kunstgras in betaald voetbal onder de loep
 Laura Jonker (onderzoeker KNVB)

14.15 aanlegnormen in België: de Ganda-criteria
 Professor Donald Gabriels  (Universiteit van Gent)
14.40 Gelijk speelveld voor recycling van kunstgrasvelden
 Dennis Andersen (founder Re-Match)
15.05 Hybride velden, wat is er allemaal op de markt?
 Arno Harmsen (CEO Grasmeesters)
15.30  Onderhoud op de nieuwe manier: een casestudy in Oss
 David Romijn (Mulier-instituut) en Jos van Orsouw 
 (bestuurslid Ulysses Megen)

Programma

Sub-sessies 12.00 - 13.15

Sub-sessies 14.15 - 15.55

ZAAL 1

ZAAL 1

ZAAL 2

ZAAL 2

Lunch 13.15 - 14.15

9.30 ontvangst

Borrel  16.00 - 17.00 

koff iepauze 11.30 - 12.00 uur

De Bal MOet VOOrUit!
JAN DIRK VAN DER ZEE 
(DIRECTEUR AMATEURVOETBAL KNVB)

een nieUwe Manier OM 
natUUrGraS eFFeCtieF te 
MOnitOren
AURéLIEN LE BLAN (CEO LABOSPORT)

MarKt MOet OP zOeK naar 
eCHte Kwaliteit
THEO CEELEN (CEO CSC SPORT) 

DiCUSSieFOrUM 
SBr en HOe nU VerDer?  
HUUB KEIJZERS 
(DAGVOORZITTER)
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We moeten zo snel mogelijk ophouden met het hanteren van materiaaltechnische specificaties en ons baseren op 

sporttechnische eisen.

Er moet meer sturing komen op de controle van de kwaliteit van sportvelden, inclusief een goed garantiesysteem. 
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bezuinigingen, duurzaamheid en demografische krimp raken ook 
het voetbal. Hoe gaan we hiermee om? Moet er een keuze worden 
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volgens Theo Ceelen, directeur CSC Sport is het dat de keuze voor  
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kunstgrasmarkt is nu 21 jaar oud en zou daarmee volwassen moeten
 zijn. Dat betekent dat de hele industrie zich ook volwassen al moeten 
gedragen en beter moet leren luisteren naar de opdrachtgever. 
Ceelen ziet zijn presentatie dan ook als een oproep naar de branche. 

Sportsector sluit Convenant Duurzame Kwaliteit Sport op 
het Nationaal Sportvelden Congres

Vakblad Fieldmanager viert zijn tienjarig congreslustrum met het Convenant Duurzame Kwaliteit Sport. 
Bezoekers worden uitgedaagd om mee te tekenen aan de toekomst van de sportsector. De bezuinigingen 
van de afgelopen jaren hebben stevig huisgehouden in de sportwereld. Wellicht zijn deze er schuldig aan 

dat ook het kwaliteitsbesef in de sector aan het afnemen is. Het tiende Nationaal Sportvelden Congres heeft daarom de ambitie 
om te fungeren als een ijkmoment voor de sector. Iedereen moet doordrongen zijn van de noodzaak om er gezamenlijk de 
schouders onder te zetten. Het doel van het congres is gezamenlijk te bepalen waaruit dat nieuwe kwaliteitsbesef moet bestaan: 
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ZAAL 1

ZAAL 1

ZAAL 2

ZAAL 2

Lunch 13.15 - 14.15

9.30 ontvangst

Borrel  16.00 - 17.00 

koff iepauze 11.30 - 12.00 uur

De Bal MOet VOOrUit!
JAN DIRK VAN DER ZEE 
(DIRECTEUR AMATEURVOETBAL KNVB)

een nieUwe Manier OM 
natUUrGraS eFFeCtieF te 
MOnitOren
AURéLIEN LE BLAN (CEO LABOSPORT)

MarKt MOet OP zOeK naar 
eCHte Kwaliteit
THEO CEELEN (CEO CSC SPORT) 

DiCUSSieFOrUM 
SBr en HOe nU VerDer?  
HUUB KEIJZERS 
(DAGVOORZITTER)

Folder_sportveldencongres_programma.indd   3-4 08/11/16   14:24



7 - 201680

ZAAL 1    12.00 - 13.15 uur ZAAL 2      12.00 - 13.15 uur  

ZAAL 1    14.15 - 15.55 uur

VerDrinKen in inFOrMatie,  
Maar HUnKeren naar eCHte 
innOVatieS
RICHARD CAMPEY
 (CEO CAMPEY TURF CARE)
 
‘Sinds de intrede van de Green Deal worden 
we overspoeld met informatie. Maar klanten 
hebben behoefte aan gerichte kennis en echte 
innovaties’, zegt Richard Campey. Campey is 
een fenomeen in de sportveldenwereld. Zijn 
onderhoudsmachines worden internationaal 
ingezet op het hoogste niveau. ‘Als het gaat om 
minder chemie, is de toekomst aan de inzet van 
slimme machines.’

alle enGelSe VelDen naar 
één BaSiSniVeaU
JASON BOOTH (INSTITUTE OF 
GROUNDSMANSHIP)
 
Jason Booth is een oude bekende op het 
Nationaal Sportvelden Congres. Booth werd 
bekend als Groundsman of the Year in Engeland, 
maar werkt inmiddels voor het Institute of 
Groundsmanship (IOG). Via de IOG en FA heeft hij 
de beschikking over een subsidiepot van maar 
liefst 10,8 miljoen euro. Booth heeft opdracht 
gekregen om met deze financiering alle Engelse 
gemeentevelden naar de Engelse basisnorm te 
tillen. 

Den HaaG: een DUiDelijKe ViSie 
OP aanleG en BeHeer
RABIN BALDEWSINGH (WETHOUDER 
GEMEENTE DEN HAAG)
 
De gemeente Den Haag heeft een duidelijke 
visie op de kwaliteit van aanleg en beheer 
van kunstgrasvelden. Samen met de andere 
grote steden start Den Haag waardevolle 
initiatieven, onder andere op het gebied 
van garantieregelingen en het Masterbestek 
Kunstgras. Wethouder sport Rabin Baldewsingh 
vertelt hierover.

SPreeUwen inzetten teGen PlaGen
CAMIEL VAN DEN BOOGAARD (UITVINDER SPREEUWENKASTEN) EN 
JIP LOUWE KOOIJMANS (VOGELBESCHERMING)
 
De spreeuw zet zijn complete familie in om gratis en voor niets uw 
grasvelden vrij te houden van insecten, op en net onder uw gazons. 
Bijzonder is dat de spreeuw met zijn fijne snavel geen schade veroorzaakt 
aan de grasmat, in tegenstelling tot roeken en kraaien. Jip Louwe Kooijmans 
van de Vogelbescherming en Camiel van den Boogaard, ideehouder van 
spreeuwenkasten, moedigen in hun lezing fieldmanagers aan om zo veel 
mogelijk van deze vrijwilligers in huis te halen. 

COnCePtDenKen: De reDDinG 
VOOr natUUrGraS?
GOOF RIJNDORP (BRAS FIJNAART)
 ERWIN WEENING (DCM)
 
Anders dan bij kunstgras worden bij natuurgras 
nooit in concepten gedacht. Tenminste tot voor 
kort. Kybys, DCM en aantal sportveldaannemers 
hebben gezamenlijk het O2 concept ontwikkeld, 
waar de eindgebruiker garanties krijgt over de 
prestaties van zijn veld. Dat wordt bereikt door 
een specifieke manier van aanleggen, maar ook 
door monitoring en kwaliteitscontrole.

Green Deal SPOrt:  
HOe Staat Het erVOOr?
MARTIN KEVE (MINISTERIE I&M)
 
Martin Keve van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu geeft tijdens het congres uitleg 
over het landelijk beleid op het gebied van 
gewasbescherming, de bijzondere positie van 
sportvelden daarin en de opzet van de Green 
Deal. Hij geeft antwoord op de vraag hoe het 
staat met het verzamelen van best practices 
omtrent chemievrij beheer. 

eCHte innOVatie iS DenKen in 
SYSteMen
BART WIJERS (HOOFD R&D TEN CATE/
GREENFIELDS)
 
‘We moeten naar een situatie waarin 
sportveldleveranciers volledige 
sportveldsystemen aanbieden.’ Dit is de mening 
van Ten Cate/Greenfields, bij monde van Bart 
Wijers. ‘Klanten kiezen op die manier voor een 
typisch Ten Cate/Greenfields-systeem, waarvan 
wij de onderdelen hebben geselecteerd en 
op elkaar afgestemd. We hopen dat andere 
partijen ook eigen systemen gaan ontwikkelen. 
Zo ontstaat een duidelijk keuzeoverzicht voor 
klanten.’ 

De HiStOrie en tOeKOMSt Van 
natUUrGraSnOrMerinG
TIES JOOSTEN (CEO KIWA/ ISA SPORT)
 
Directeur van Isa Sport Ties Joosten frist in zijn 
lezing ons geheugen op over de geschiedenis 
van de normering van natuurgras. Tegelijkertijd 
blikt hij vooruit op de toekomst. ‘Onze 
natuurgrasvelden zijn goed, naar mijn mening, 
maar we willen naar een 7,5.’ Op welke concrete 
punten verbetering mogelijk is volgens Isa Sport, 
dat deelt hij met het publiek op het Nationaal 
Sportvelden Congres.

BeSt PraCtiSeS VOOr 
CHeMieVrij BeHeer
WILLIAM BOOGAARTS 
(GREENKEEPER OF THE YEAR)
 
Omdat door de Green Deal het aantal toegestane 
chemische middelen kleiner zal worden, moeten 
fieldmanagers slimmer werken om ziektes en 
plagen te voorkomen. De natuur geeft vaak 
aan wat er mis is in een natuurgrasveld. De 
golfwereld loopt op dit gebied meters vooruit. 
Greenkeeper of the Year William Boogaarts toont 
op het Nationaal Sportvelden Congres een aantal 
best practices op het gebied van werken met de 
natuur. 

KUnStGraS in BetaalD  
VOetBal OnDer De lOeP
LAURA JONKER (ONDERZOEKER KNVB)

 
De KNVB heeft in het seizoen 2015/2016 een 
onderzoek gedaan naar het effect van de 
ondergrond op het voetbalspel. Onderwerpen 
waren ondergrond, voetbalblessures, spelverschil 
zoals mogelijk effect van kunstgras op duels 
en passes, maar ook (mogelijk) competitief 
voordeel op kunstgras. Laura Jonker van de KNVB 
presenteert de resultaten tijdens het Nationaal 
Sportvelden Congres.

congres
sportvelden
NATIonaal

nationaalsportveldencongres.nl
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ZAAL 1    12.00 - 13.15 uur ZAAL 2      12.00 - 13.15 uur  

ZAAL 1    14.15 - 15.55 uur

VerDrinKen in inFOrMatie,  
Maar HUnKeren naar eCHte 
innOVatieS
RICHARD CAMPEY
 (CEO CAMPEY TURF CARE)
 
‘Sinds de intrede van de Green Deal worden 
we overspoeld met informatie. Maar klanten 
hebben behoefte aan gerichte kennis en echte 
innovaties’, zegt Richard Campey. Campey is 
een fenomeen in de sportveldenwereld. Zijn 
onderhoudsmachines worden internationaal 
ingezet op het hoogste niveau. ‘Als het gaat om 
minder chemie, is de toekomst aan de inzet van 
slimme machines.’

alle enGelSe VelDen naar 
één BaSiSniVeaU
JASON BOOTH (INSTITUTE OF 
GROUNDSMANSHIP)
 
Jason Booth is een oude bekende op het 
Nationaal Sportvelden Congres. Booth werd 
bekend als Groundsman of the Year in Engeland, 
maar werkt inmiddels voor het Institute of 
Groundsmanship (IOG). Via de IOG en FA heeft hij 
de beschikking over een subsidiepot van maar 
liefst 10,8 miljoen euro. Booth heeft opdracht 
gekregen om met deze financiering alle Engelse 
gemeentevelden naar de Engelse basisnorm te 
tillen. 

Den HaaG: een DUiDelijKe ViSie 
OP aanleG en BeHeer
RABIN BALDEWSINGH (WETHOUDER 
GEMEENTE DEN HAAG)
 
De gemeente Den Haag heeft een duidelijke 
visie op de kwaliteit van aanleg en beheer 
van kunstgrasvelden. Samen met de andere 
grote steden start Den Haag waardevolle 
initiatieven, onder andere op het gebied 
van garantieregelingen en het Masterbestek 
Kunstgras. Wethouder sport Rabin Baldewsingh 
vertelt hierover.

SPreeUwen inzetten teGen PlaGen
CAMIEL VAN DEN BOOGAARD (UITVINDER SPREEUWENKASTEN) EN 
JIP LOUWE KOOIJMANS (VOGELBESCHERMING)
 
De spreeuw zet zijn complete familie in om gratis en voor niets uw 
grasvelden vrij te houden van insecten, op en net onder uw gazons. 
Bijzonder is dat de spreeuw met zijn fijne snavel geen schade veroorzaakt 
aan de grasmat, in tegenstelling tot roeken en kraaien. Jip Louwe Kooijmans 
van de Vogelbescherming en Camiel van den Boogaard, ideehouder van 
spreeuwenkasten, moedigen in hun lezing fieldmanagers aan om zo veel 
mogelijk van deze vrijwilligers in huis te halen. 

COnCePtDenKen: De reDDinG 
VOOr natUUrGraS?
GOOF RIJNDORP (BRAS FIJNAART)
 ERWIN WEENING (DCM)
 
Anders dan bij kunstgras worden bij natuurgras 
nooit in concepten gedacht. Tenminste tot voor 
kort. Kybys, DCM en aantal sportveldaannemers 
hebben gezamenlijk het O2 concept ontwikkeld, 
waar de eindgebruiker garanties krijgt over de 
prestaties van zijn veld. Dat wordt bereikt door 
een specifieke manier van aanleggen, maar ook 
door monitoring en kwaliteitscontrole.

Green Deal SPOrt:  
HOe Staat Het erVOOr?
MARTIN KEVE (MINISTERIE I&M)
 
Martin Keve van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu geeft tijdens het congres uitleg 
over het landelijk beleid op het gebied van 
gewasbescherming, de bijzondere positie van 
sportvelden daarin en de opzet van de Green 
Deal. Hij geeft antwoord op de vraag hoe het 
staat met het verzamelen van best practices 
omtrent chemievrij beheer. 

eCHte innOVatie iS DenKen in 
SYSteMen
BART WIJERS (HOOFD R&D TEN CATE/
GREENFIELDS)
 
‘We moeten naar een situatie waarin 
sportveldleveranciers volledige 
sportveldsystemen aanbieden.’ Dit is de mening 
van Ten Cate/Greenfields, bij monde van Bart 
Wijers. ‘Klanten kiezen op die manier voor een 
typisch Ten Cate/Greenfields-systeem, waarvan 
wij de onderdelen hebben geselecteerd en 
op elkaar afgestemd. We hopen dat andere 
partijen ook eigen systemen gaan ontwikkelen. 
Zo ontstaat een duidelijk keuzeoverzicht voor 
klanten.’ 

De HiStOrie en tOeKOMSt Van 
natUUrGraSnOrMerinG
TIES JOOSTEN (CEO KIWA/ ISA SPORT)
 
Directeur van Isa Sport Ties Joosten frist in zijn 
lezing ons geheugen op over de geschiedenis 
van de normering van natuurgras. Tegelijkertijd 
blikt hij vooruit op de toekomst. ‘Onze 
natuurgrasvelden zijn goed, naar mijn mening, 
maar we willen naar een 7,5.’ Op welke concrete 
punten verbetering mogelijk is volgens Isa Sport, 
dat deelt hij met het publiek op het Nationaal 
Sportvelden Congres.

BeSt PraCtiSeS VOOr 
CHeMieVrij BeHeer
WILLIAM BOOGAARTS 
(GREENKEEPER OF THE YEAR)
 
Omdat door de Green Deal het aantal toegestane 
chemische middelen kleiner zal worden, moeten 
fieldmanagers slimmer werken om ziektes en 
plagen te voorkomen. De natuur geeft vaak 
aan wat er mis is in een natuurgrasveld. De 
golfwereld loopt op dit gebied meters vooruit. 
Greenkeeper of the Year William Boogaarts toont 
op het Nationaal Sportvelden Congres een aantal 
best practices op het gebied van werken met de 
natuur. 

KUnStGraS in BetaalD  
VOetBal OnDer De lOeP
LAURA JONKER (ONDERZOEKER KNVB)

 
De KNVB heeft in het seizoen 2015/2016 een 
onderzoek gedaan naar het effect van de 
ondergrond op het voetbalspel. Onderwerpen 
waren ondergrond, voetbalblessures, spelverschil 
zoals mogelijk effect van kunstgras op duels 
en passes, maar ook (mogelijk) competitief 
voordeel op kunstgras. Laura Jonker van de KNVB 
presenteert de resultaten tijdens het Nationaal 
Sportvelden Congres.

congres
sportvelden
NATIonaal

nationaalsportveldencongres.nl
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ZAAL 2    14.15 - 15.55 uur

aanleGnOrMen in BelGië: 
De GanDa-Criteria
PROFESSOR DONALD DANIELS
(UNIVERSITEIT VAN GENT)
 
België kan beter voetballen, maar loopt het ook 
voorop met de ontwikkeling van een norm voor 
natuurgras? Professor Daniels van de Universiteit 
van Gent legt tijdens het congres in Zeist uit 
dat de Belgische Ganda-criteria voornamelijk 
aanlegnormen zijn. Wat kunnen wij leren van 
onze zuiderburen?

GelijK SPeelVelD VOOr reCYlinG 
Van KUnStGraSVelDen
DENNIS ANDERSEN (FOUNDER RE-MATCH)
 
Dennis Andersen is de oprichter van Re-Match, 
een bedrijf in Denemarken dat kunstgras 
recyclet. ‘Waarom dumpen of verbranden 
we kunstgrasafval en hergebruiken wij het 
niet op grote schaal?’ vraagt Andersen zich 
af. Op het Nationaal Sportvelden Congres 
vertelt hij uitgebreid over een nieuw concept 
dat hij heeft ontwikkeld. Andersen kaart 
onderwerpen aan als een level playing field 
door een verwijderingsbijdrage, landelijke 
overheidssubsidie en het thema ‘de vervuiler 
betaalt’. 

HYBriDe VelDen, wat iS 
alleMaal OP De MarKt? 
ARNO HARMSEN (CEO GRASMEESTERS)
 
Er zijn veel mogelijkheden om hybridevelden te 
bouwen. Het probleem is dat er veel cowboys zijn 
op de markt, die allemaal iets bouwen zonder 
een goed en doordacht plan, maar vooral ook 
zonder dat het onderhoud goed georganiseerd 
is. Arno Harmsen van Grasmeesters heeft in het 
buitenland een grote hoeveelheid hybridevelden 
bekeken. Hij geeft op het congres uitleg over alle 
types hybridevelden en het onderhoud dat ze 
nodig hebben.

OnDerHOUD OP De nieUwe  Manier: 
een CaSeStUDY in OSS
DAVID ROMIJN (MULIER INSTITUUT)
JOS VAN ORSOUW (BESTUURSLID ULYSSES MEGEN)
 
In de gemeente Oss wordt in 2017 een bezuiniging van 218.000 euro 
doorgevoerd. Dat moet door achttien voetbalclubs worden opgehoest.  
De verenigingen hebben onderzocht hoe dat bedrag kan worden 
terugverdiend. Belangrijke mogelijkheden zijn: fuseren, samenwerken, afstoot 
van accommodaties door de gemeente en onderhoud in eigen beheer. David 
Romijn van het Mulier Instituut en Jos van Orsouw tonen tijdens het congres 
het resultaat van het onderzoek. 

Het walHalla OnDer De 
FielDManaGer-lOCatieS
ALAN FERGUSON (HEAD GROUNDSMAN 
FA, ST. GEORGE’S PARK)
 
Tijdens de uitreiking van de Fieldmanager of 
the Year-award geeft hoofdgroundsman Alan 
Ferguson een presentatie over het dagelijks 
onderhoud van alle trainingsvelden op het 
hoofdkantoor van de FA. Voorafgaand aan de 
uitreiking van de Fieldmanager of the Year-award 
2017 vertelt hij over de grootste uitdagingen op 
nationaal voetbalcentrum St. George’s Park.

2 0 1 7

W i e  w o r d t 
F i e l d m a n a g e r 
o f  t h e  y e a r ?

Wie wordt de opvolger 
van Henrie Bekkers als Fieldmanager 

of the Year 2017?

www.fieldmanageroftheyear.nl

Gerard Verweijen Jan de Vries

Evert BussinkArie Crezee

KNVB CampusZeist

1 december 2016

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

congres
sportvelden
NATIonaal

nationaalsportveldencongres.nl
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ZAAL 2    14.15 - 15.55 uur

aanleGnOrMen in BelGië: 
De GanDa-Criteria
PROFESSOR DONALD DANIELS
(UNIVERSITEIT VAN GENT)
 
België kan beter voetballen, maar loopt het ook 
voorop met de ontwikkeling van een norm voor 
natuurgras? Professor Daniels van de Universiteit 
van Gent legt tijdens het congres in Zeist uit 
dat de Belgische Ganda-criteria voornamelijk 
aanlegnormen zijn. Wat kunnen wij leren van 
onze zuiderburen?

GelijK SPeelVelD VOOr reCYlinG 
Van KUnStGraSVelDen
DENNIS ANDERSEN (FOUNDER RE-MATCH)
 
Dennis Andersen is de oprichter van Re-Match, 
een bedrijf in Denemarken dat kunstgras 
recyclet. ‘Waarom dumpen of verbranden 
we kunstgrasafval en hergebruiken wij het 
niet op grote schaal?’ vraagt Andersen zich 
af. Op het Nationaal Sportvelden Congres 
vertelt hij uitgebreid over een nieuw concept 
dat hij heeft ontwikkeld. Andersen kaart 
onderwerpen aan als een level playing field 
door een verwijderingsbijdrage, landelijke 
overheidssubsidie en het thema ‘de vervuiler 
betaalt’. 

HYBriDe VelDen, wat iS 
alleMaal OP De MarKt? 
ARNO HARMSEN (CEO GRASMEESTERS)
 
Er zijn veel mogelijkheden om hybridevelden te 
bouwen. Het probleem is dat er veel cowboys zijn 
op de markt, die allemaal iets bouwen zonder 
een goed en doordacht plan, maar vooral ook 
zonder dat het onderhoud goed georganiseerd 
is. Arno Harmsen van Grasmeesters heeft in het 
buitenland een grote hoeveelheid hybridevelden 
bekeken. Hij geeft op het congres uitleg over alle 
types hybridevelden en het onderhoud dat ze 
nodig hebben.

OnDerHOUD OP De nieUwe  Manier: 
een CaSeStUDY in OSS
DAVID ROMIJN (MULIER INSTITUUT)
JOS VAN ORSOUW (BESTUURSLID ULYSSES MEGEN)
 
In de gemeente Oss wordt in 2017 een bezuiniging van 218.000 euro 
doorgevoerd. Dat moet door achttien voetbalclubs worden opgehoest.  
De verenigingen hebben onderzocht hoe dat bedrag kan worden 
terugverdiend. Belangrijke mogelijkheden zijn: fuseren, samenwerken, afstoot 
van accommodaties door de gemeente en onderhoud in eigen beheer. David 
Romijn van het Mulier Instituut en Jos van Orsouw tonen tijdens het congres 
het resultaat van het onderzoek. 

Het walHalla OnDer De 
FielDManaGer-lOCatieS
ALAN FERGUSON (HEAD GROUNDSMAN 
FA, ST. GEORGE’S PARK)
 
Tijdens de uitreiking van de Fieldmanager of 
the Year-award geeft hoofdgroundsman Alan 
Ferguson een presentatie over het dagelijks 
onderhoud van alle trainingsvelden op het 
hoofdkantoor van de FA. Voorafgaand aan de 
uitreiking van de Fieldmanager of the Year-award 
2017 vertelt hij over de grootste uitdagingen op 
nationaal voetbalcentrum St. George’s Park.
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NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

lOCatie

KOSten

aanMelDen
KnVB Campus
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist

Sportclubbestuurders             €195,-
Fieldmanagers in gemeentelijke dienst           €195,-
Overige deelnemers             €195,-
Toegangsprijs avondprogramma            €  99,-

U kunt zich aanmelden via 
www.nationaalsportveldencongres.nl

nationaalsportveldencongres.nl

congres
sportvelden
NATIonaal

01-12
2016

FIELDMANAGER 
OF  THE 

YEAR

2017 FIELDMANAGER OF  THE YEAR

CoNgrES
9.30 • 17.00

FIELDmaNagEr 
oF THE YEar
17.30 • 21.00 

KNVB Campus • ZEIST 

PatriCK BaleManS, KnVB:
‘Eff ectieve instrumenten zoals normen en garantiemodellen zijn vaak niet moeilijk 

te ontwikkelen. Ze worden vaak tegengewerkt omdat er belangen mee gemoeid 
zijn. Durf over je belangen heen te kijken, waardoor je meer kunt bereiken en 

ontwikkelingen duurzamer zijn.’

anDré De jeU, VSG:
‘Met een eenduidige landelijke norm voor natuurgras ontstaat het gevaar dat 
de lat te hoog wordt gelegd voor lokale clubs. Wel zouden we als branche 
een norm kunnen ontwikkelen die uit enkele niveaus bestaat. Daarnaast 
ziet VSG dat kunstgrasleveranciers vragen om logboeken voor garantie op 
speltechnische eigenschappen, maar als zij achter hun product staan, kunnen 
zij de koppen bij elkaar steken en een garantiefonds oprichten.’

eriK lenSelinK, nOC*nSF:
‘NOC*NSF werkt mee aan de Green Deal en zoekt daarin mee naar nieuwe, 

betaalbare beheermethoden, die ook door vrijwilligers kunnen worden 
uitgevoerd. NOC*NSF is ervan overtuigd dat kennisbundeling op dit vlak in 

binnen- en buitenland leidt tot milieuvriendelijker onderhoud.’ 

jOriS SlOOten, nGF:
‘De golfsport laat zich moeilijk terugbrengen tot een simpele normering. Wij 
richten onze aandacht daarom vooral op de basis die in orde moet zijn, zodat 
een structurele speelkwaliteit haalbaar is. Per locatie moet er bij bestuur, 
management en beheer een evenwicht ontstaan tussen ambities, kennis, kunde 
en beschikbare middelen.’

FranK Van Der Peet, BSnC:
‘De werkgroep renovatie van BSNC besteedt al jarenlang aandacht aan recycling 
en renovatie, met alle milieu- en juridische aspecten in een renovatieprotocol. 
Het is goed om eens te bekijken of de huidige eisen in de sport het hergebruik 
van materialen feitelijk niet tegenhouden. Veiligheid en bespeelbaarheid staan 
echter voorop.’

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

C onvenant duurzame 

kwaliteit sport

Waarom kiest u voor 

HOOFDSPONSORS:
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PatriCK BaleManS, KnVB:
‘Eff ectieve instrumenten zoals normen en garantiemodellen zijn vaak niet moeilijk 

te ontwikkelen. Ze worden vaak tegengewerkt omdat er belangen mee gemoeid 
zijn. Durf over je belangen heen te kijken, waardoor je meer kunt bereiken en 

ontwikkelingen duurzamer zijn.’

anDré De jeU, VSG:
‘Met een eenduidige landelijke norm voor natuurgras ontstaat het gevaar dat 
de lat te hoog wordt gelegd voor lokale clubs. Wel zouden we als branche 
een norm kunnen ontwikkelen die uit enkele niveaus bestaat. Daarnaast 
ziet VSG dat kunstgrasleveranciers vragen om logboeken voor garantie op 
speltechnische eigenschappen, maar als zij achter hun product staan, kunnen 
zij de koppen bij elkaar steken en een garantiefonds oprichten.’

eriK lenSelinK, nOC*nSF:
‘NOC*NSF werkt mee aan de Green Deal en zoekt daarin mee naar nieuwe, 

betaalbare beheermethoden, die ook door vrijwilligers kunnen worden 
uitgevoerd. NOC*NSF is ervan overtuigd dat kennisbundeling op dit vlak in 

binnen- en buitenland leidt tot milieuvriendelijker onderhoud.’ 

jOriS SlOOten, nGF:
‘De golfsport laat zich moeilijk terugbrengen tot een simpele normering. Wij 
richten onze aandacht daarom vooral op de basis die in orde moet zijn, zodat 
een structurele speelkwaliteit haalbaar is. Per locatie moet er bij bestuur, 
management en beheer een evenwicht ontstaan tussen ambities, kennis, kunde 
en beschikbare middelen.’

FranK Van Der Peet, BSnC:
‘De werkgroep renovatie van BSNC besteedt al jarenlang aandacht aan recycling 
en renovatie, met alle milieu- en juridische aspecten in een renovatieprotocol. 
Het is goed om eens te bekijken of de huidige eisen in de sport het hergebruik 
van materialen feitelijk niet tegenhouden. Veiligheid en bespeelbaarheid staan 
echter voorop.’

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

C onvenant duurzame 

kwaliteit sport

Waarom kiest u voor 

HOOFDSPONSORS:

Folder_sportveldencongres_programma.indd   1-2 08/11/16   14:24

www.icl-sf.nl

SeaMax
De perfecte grasmat begint met een eenvoudige beslissing
Sportsmaster WSF SeaMax is een hoogwaardig zeewierextract dat voor een verbeterde blad- 
en wortelopname van voedingsstoff en zorgt. SeaMax is ideaal voor het gebruik op greens, tees, 
fairways, maar zeker ook op sportvelden! 

• Duurzaam geoogst zeewier uit hernieuwbare bronnen. 
•  Ontworpen, ontwikkeld en getest om gras kwaliteit, kleur en 

wortelgroei te verbeteren. 

Houdt uw gras in perfecte conditie met SeaMax
Why fear the game?

INNOVATIEVE, 
DUURZAME FORMULE

TL_Seamax-Ad_A4.indd   1 29-09-16   17:22
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In Aalsmeer besloten drie voetbalverenigingen 
op één locatie samen te gaan. Met ingang van 
najaar 2016 diende het sportpark met zes voetbal-
velden gereed en speelklaar te zijn. Er lagen op 
dat moment drie kunstgrasvelden en één natuur-
grasveld. Voor de uitbreiding was het noodzakelijk 
dat er nog twee velden bij zouden komen: twee 
natuurgrasvoetbalvelden die elk 350 speeluren 
kunnen dragen. De complexiteit van de realisatie 
zat niet alleen in de grote tijdsdruk, maar ook in 
het feit dat de locatie voor de aanvullende velden 
bestond uit particulier terrein: een deel van een 
park en drie watergangen, die gedempt moesten 
worden. In een kort tijdsbestek moest ervoor 
gezorgd worden dat het terrein waar de nieuwe 
velden kwamen te liggen, één uniforme bodem-
structuur kreeg, zodat het gedurende lange tijd 
zettingsvrij gebruikt kan worden.

Alternatieve werkwijze
Direct na het eerste telefonische contact werd de 
locatie bezocht en werd er gebrainstormd over 

de aanpak van het project. Al snel werd duidelijk 
dat het werk op een andere manier moest worden 
benaderd om de velden in het najaar van 2016 
speelklaar te krijgen. Een eerste periode met 
voorbelasting voor het realiseren van een stabiele 
ondergrond was daarbij belangrijk. Gezien de 
deadline was snel starten een must. De gemeente 
Aalsmeer wilde het werk echter als één geheel 
op de markt brengen; het realiseren van het 
benodigde bestek en de zomervakantieperiode 
zouden betekenen dat er pas ver in het najaar van 
2015 zou kunnen worden gestart. Te laat om de 
benodigde werkzaamheden binnen de deadline 
te halen.

Het voorstel van Theo van Rossenberg, adviseur  
bij Jos Scholman bv, de beoogde opdrachtnemer, 
was om het werk in twee delen te knippen.  
Te beginnen met het voorbereiden van een plan 
voor de voorbelasting en het schrijven van een 
plan voor de opbouw van de velden, en vervol-
gens de uitvoering van de velden. Het was in ieder 

geval zaak snel te starten met de voorbereiding 
om de watergangen voor te belasten. Projectleider 
Marjo Hoek van de gemeente Aalsmeer kreeg bij 
de gemeente snel de handen op elkaar. Door de 
verkorte planperiode kon in september 2015 aan 
het werk worden begonnen.

Door de gemeente was Jacques van Middelkoop 
van Middelkoop Advies aangetrokken voor de 
contractrealisatie. Er werd gekozen voor een UAV-
gc-overeenkomst: een contractvorm waarbinnen 
de diverse betrokken vakspecialisten de mogelijk-
heid krijgen hun expertise in te brengen, gezien 
de complexiteit van het project en de ambitieuze 
tijdlijn. 

Realisatie 
Vanuit het geschreven plan van aanpak werd 
gestart met de voorbereiding voor de juiste
bodemopbouw, het ontwerp en de veld- 
constructie. Hierbij werd in de vakantieperiode van 
2015 een geohydrologische en grond- 

Het was medio juni 2015, toen Marjo Hoek van het Ingenieursbureau Amstelveen/Aalsmeer een eerste telefoontje pleegde met Theo van Rossenberg 

van Aannemingsbedrijf Jos Scholman. Inmiddels zijn er al veel gesprekken gevolgd, en zeker niet alleen per telefoon. Op Sportpark Hornmeer te 

Aalsmeer was dit het begin van een cultuurtechnisch, grondmechanisch en geohydrologisch project. Het sportcomplex werd uitgebreid met twee  

natuurgrasvelden waarop nu wordt gevoetbald, allemaal in vijftien maanden tijd.

Auteur: Nino Stuivenberg

Maximale tijdwinst door 
samenwerking
Zettingsvrij opleveren Sportpark Hornmeer: complex project in 

vijftien maanden tijd 
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mechanische analyse uitgevoerd door Piet 
Kranendonk van ASC Sports & Water, om het  
verwachte zettingsproces en de daarbij  
benodigde voorbelasting in beeld te brengen.  
Na de bouwvak werden de eerste resultaten 
besproken. Vervolgens werd er in samenwerking 
gezorgd voor de totstandkoming van een geschik-
te toplaag en geschikt zand voor het dempen van 
de slootprofielen, het vullen van de drainsleuven 
en het maken van de zandonderbouw van de veld-
constructie. Door de toepassing van een vacuüm 
diep drainagesysteem kon een versnelde zetting 
tot stand worden gebracht, in samenspel met het 
opbrengen en tijdig weghalen van ophogingen 

in het terrein. Door het monitoren van zakbaken 
ontstond daarbij een beeld van het zettingsgedrag 
van de bodem ter plaatse van gedempte sloot- 
profielen en lage maaiveldzones. De materialen 
die bij de aanleg van de sportvelden later nodig  
zouden zijn, werden zo veel mogelijk direct bij  
aanvang als ophoogmaterialen toegepast, om  
uiteindelijk nogmaals binnen het project dienst  
te doen.

Behoedzaam bespeeld
Vanaf mei 2016 kon gestart worden met de  
cultuurtechnische aanleg van de grassportvelden. 
De veldconstructie werd opgebouwd uit een teel-

aardelaag van 0,20 meter en een zandonderbouw 
van 0,15 meter met een drainagestelsel 4 meter 
hart-op-hart. Het weer zat mee, de afgelopen 
zomer, en mede daardoor ontwikkelde de grasmat 
zich volgens plan. Er ontstond gras met een  
gezonde en sterke wortelstructuur, die goed 
bespeelbare velden heeft opgeleverd. Deze  
worden door de gefuseerde voetbalverenigingen 
behoedzaam bespeeld, om zodoende te bereiken 
dat het gras van de velden zich in het voorjaar van 
2017 stevig zal doorontwikkelen. 

PROJECT6 min. leestijd

Marjo Hoek, gemeente Amstelveen/Aalsmeer

Als projectleider gaf Hoek leiding aan het project namens de opdrachtgever. 

Financiële controle, kritisch meekijken in het proces en sturing geven vanuit kennis 

en ervaring vielen onder haar verantwoordelijkheid, net als de controle van de  

contractuele inhoud van het werk. ‘Ik heb aan het resultaat kunnen bijdragen 

door het stimuleren van de samenwerking, door de goede communicatie en door 

bovenop het project te zitten.’

Theo van Rossenberg, Aannemingsbedrijf Jos Scholman

De rol van Van Rossenberg was breed en vooral coördinerend en aanvullend. In het 

begin van het project bestond deze uit het vinden van de juiste vakmensen voor 

het bouwteam, de beoordeling van de diverse onderzoeksstukken en het geven van 

sturing waar nodig. In de laatste fase van het project, de aanleg van het gras en alle 

voorbereidingen daarvoor, was zijn inbreng belangrijk voor de oplevering van de 

grasmatten. ‘Daarnaast ondersteunde ik de (jonge) medewerkers vakinhoudelijk. 

Overigens was dit wederzijds, aangezien nieuwe inzichten bijdragen aan een goed 

product.’

Jos Scholman, Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Projectleider Scholman was namens de opdrachtnemer zowel contractueel als 

financieel verantwoordelijk voor het project. Daarnaast had hij als taak om intern 

de inzet en planning van de voor het project benodigde personeel en materieel te 

verzorgen, de mensen aan te sturen en de kosten in beeld te houden.  

Geregeld overlegde hij met de opdrachtgever (Hoek) omtrent de financiële status, 

de voortgang van het werk en tal van andere zaken. ‘Het was immers mijn  

verantwoordelijkheid dat het project naar volle tevredenheid zou verlopen binnen 

de overeenkomst.’

Jacques van Middelkoop,  

Middelkoop Advies

Binnen het project was Van Middelkoop  

verantwoordelijk voor de totstandkoming 

van de contractvorm en begeleidde hij 

mede het technische proces. Voorafgaand 

aan de uitvraag bepaalde hij samen met de 

opdrachtgever de eisen en randvoorwaarden 

voor dit project, om vervolgens de hierbij 

passende contractvorm te selecteren en  

de stukken op te stellen. Tijdens de aan-

bestedingsfase ondersteunde hij de 

opdrachtgever waar nodig en gedurende 

de uitvoeringsfase ondersteunde hij de 

directievoering en hield hij toezicht. Als 

onafhankelijk adviseur vormde hij immers 

de verbinding tussen opdrachtgever en 

-nemer en bewaakte hij de overeenkomst en 

het werk. ‘Feitelijk kwam mijn rol erop neer 

dat de wensen van de opdrachtgever juist 

werden vertaald naar het contract en plan 

van aanpak.’

LEDEN BOUWTEAM
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 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

R E N O V A T I E  E N  O N D E R H O U D V A N K U N S T G R A S  -  D I E N S T V E R L E N I N G
onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

Silica Nova | 0525-621223 | www.silicanova.nl | Zwarteweg 62 Oosterwolde (GLD)

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

Onderhoud kunstgras
Wij zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten 
kunstgrasvelden. Van tennisbaan tot 
hockeyveld en van korfbal- tot voetbalveld. 
Wij verzorgen de meest effectieve 
onderhoudsmethode. 

Demontage 
Een intensief bespeeld kunstgrasveld gaat 
ongeveer 12 jaar mee. Na deze periode zal 
het kunstgras moeten worden verwijderd 
voor recycling of hergebruik. Wij nemen 
dit proces graag voor u uit handen. 
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PROJECT

HET pROJEcT IN EEN NUTSHELL

•	 Voormalig park en sloten moesten worden omgetoverd tot voetbalvelden die per  
speelseizoen minimaal 350 uur gebruikt moesten kunnen worden 

•	 Het project diende binnen 15 maanden opgeleverd te worden
•	 De sterk samendrukbare bodemopbouw, de aanwezigheid van watergangen en  

grote verschillen in maaiveldhoogte en draagkracht van het maaiveld vormden het  
complexe vertrekpunt van het project

•	 Gefaseerde demping en nieuwe aanleg van watergangen vond plaats in de winterperiode
•	 Selecteren van hoogwaardige en uniforme toplaag voor de grassportvelden was een voor-

waarde, gebaseerd op een ontwerp voor een hoogwaardige en uniforme veldconstructie

Tonnie Koppers, Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Namens de opdrachtnemer voerde Koppers het project inhoudelijk uit 

als belangrijke schakel op de achtergrond. Zijn werkzaamheden beston-

den uit het coördineren van alle mensen die erbij betrokken waren, 

zowel van de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Hij zorgde voor het 

tijdig aanleveren van de benodigde gegevens voor de voortgang van 

het werk en bracht deze over naar de opdrachtgever. ‘Ik dacht volop 

mee, behandelde alle vragen die door de opdrachtgever omtrent het 

project gesteld werden en kwam met oplossingen.’

piet Kranendonk, ASc Sports & Water

De bodemopbouw, het ontwerp van de veldconstructies en het plan 

van aanpak voor het bouwrijpproces waren achtereenvolgens de onder-

werpen waarbij Kranendonk een rol speelde in het team. ‘Mijn jaren-

lange ervaring met bodem en water kon ik gebruiken om vanuit een 

complexe bodemsituatie hoogwaardige grassportvelden te ontwerpen.’ 

In de korte zomerperiode van 2015 werden geohydrologische en grond-

mechanische analyses uitgevoerd om het verwachte zettingsproces in 

kaart te brengen. Daarbij kwam, in samenwerking met het grondbedrijf 

van de gemeente Amstelveen, de selectie van de toplaag en de zandon-

derbouw en het inpassen van de toplaag als bovenste deel van de voor-

belastingen tot stand. Hierop volgde, in afstemming met het bouwteam, 

het ontwerp en de monitoring van de benodigde voorbelastingen en 

een plan van aanpak voor de cultuurtechnische aanleg van de velden. 

Wilfred van Kippersluis, Aannemingsbedrijf Jos Scholman

Buiten op het werk was Van Kippersluis de uitvoerder die wat er op papier stond 

vertaalde naar de vele verschillende in te vullen werkzaamheden. Vanuit zijn 

bekendheid met dit soort projecten had hij dagelijks contact met de landmeter, 

controleerde hij de onderbemaling en gaf hij zijn bevindingen ten aanzien van 

beweging en/of verandering in het werk door aan het bouwteam. Hij plande 

de uit te voeren werkzaamheden in, stuurde de betrokken medewerkers aan, 

hield toezicht en paste aan indien noodzakelijk. Ook begeleidde hij de vervoers-

stromen van en naar het werk, controleerde deze en droeg zorg voor de ver-

keersveiligheid rondom het project. ‘Een niet te onderschatten belangrijk aspect 

binnen het project, gezien de korte tijd en de hoeveelheid werkzaamheden die 

moest worden uitgevoerd.’

Wilko Zuidema, Middelkoop Advies

Vanaf de contractvorming was Zuidema betrokken 

bij het project. Dat was gunstig voor zijn toezicht-

houdende rol. ‘Je bent dan namelijk op de hoogte 

van besluiten in de voorfase, waar je je buiten niet 

meer druk om hoeft te maken.’ Toezichthouden was 

in dit project een ruimer begrip gezien het UAV-gc-

contract. De verantwoordelijkheden lagen anders 

dan bij een standaard RAW-bestek. Het voordeel 

was dat Aannemingsbedrijf Jos Scholman in dit 

geval op de meest efficiënte manier aan de restzet-

tingseis kon voldoen. Daarvoor moest de aanne-

mer uiteraard eerst alle eisen verifiëren en vooraf 

aantonen dat het ook ging lukken. Gedurende de 

uitvoering werden vervolgens regelmatig de zet-

tingen gemeten door middel van zakbaken, zodat 

nauwkeurig in de gaten gehouden kon worden of 

de vooraf bedachte werkwijze toereikend was. Door 

middel van afwijkingsformulieren kon vervolgens 

worden gestuurd om het beoogde resultaat te 

verkrijgen. 

LEDEN BOUWTEAM

Het sportcomplex werd  

uitgebreid met twee  

natuurgrasvelden waarop nu 

wordt gevoetbald, allemaal 

in vijftien maanden tijd
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VOETBAL

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

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

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

• Installatie van geweven, hybride of infill loze systemen

• Innovatieve sportvelden ontworpen voor maximale 
sportprestaties

• Geinspireerd door de natuur, 100% recyclebare producten

• Focus op research en development

VOETBAL

  
 

 
 

GEWEVEN GETUFT

CSC Sport heeft in 2016 haar 1.000ste kunstgrasveld geïnstalleerd. CSC Sport ziet dit als een erkenning van haar 
innovatieve werkwijze met als resultaat een duurzaam sportveld met een hoogwaardige kwaliteit. Ook voor 2017 
staan wij gereed met Quality en QualityPro producten met een nieuwe vezel en diverse typen infill en non infill 
producten. 

NATUURLIJKE 
INFILL

TPE INFILL

NON INFILL

GREENFIELDS SLIDEMAX XQ
Graftdijk Alkmaar

GREENFIELDS MX
Almere City FC

www.cscsport.nl   |   info@cscsport.nl   |    +31 (0)36 54 89 320www.greenfields-kunstgras.nl
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Op kunstgras wordt voetbal een héél ander spelletje, zeggen de kenners. Het technisch platform van de KNVB vroeg de onderzoeksafdeling van de 

voetbalbond dat te onderzoeken. De uitkomst is verrassend. Betaaldvoetbalorganisaties die hun thuiswedstrijden op kunstgras spelen, blijken daar 

nauwelijks voordeel van te hebben. Laura Jonker van de KNVB over de uitkomsten van het onderzoek, die tot nu toe alleen intern besproken werden. 

Auteur: Peter Voskuil

‘Invloed kunstgras op 
resultaten betaald voetbal 
minimaal’
Laura Jonker (KNVB) presenteert onderzoek naar ondergrond betaald voetbal 

De discussie woedt al lange tijd en duikt iedere 
keer opnieuw op. In kranten en voetbaltijdschrif-
ten, in voetbalpraatprogramma’s, bij bestuurders, 
tijdens KNVB-vergaderingen en onder de profspe-
lers zelf. Hebben teams die hun thuiswedstrijden 
op kunstgras spelen in de eredivisie en Jupiler 
League daar nu wel of niet competitief voordeel 
van? 

Technisch platform
In het technisch platform van de KNVB hebben de 
Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties zitting, 
samen met onder meer de technisch directeur 
van de voetbalbond. Zij gaven de opdracht tot dit 

onderzoek ‘Ideale Velden’, zoals het officieel heet 
in Zeist. 
Laura Jonker, manager Research & Intelligence op 
de onderzoeksafdeling van de KNVB, voerde het 
onderzoek samen met collega-wetenschappers 
Jan Verbeek en Thijs Velema uit. De bond haalde 
wedstrijddata vanaf de invoering van het eerste 
kunstgrasveld in het betaald voetbal bij Heracles 
uit openbare bronnen en ging daarmee aan de 
slag. Als uitgangspunt werd de perceptie van de 
uitspelende natuurgrasclub op kunstgras geno-
men. Jonker: ‘Haalt die club nou minder punten en 
speelt het anders in uitwedstrijden op natuurgras, 
vergeleken met hun uitwedstrijden op kunstgras?’

Algemeen Dagblad
Eerder deed het Algemeen Dagblad al eens soort-
gelijk onderzoek. De krant kwam toen na analyse 
van wedstijddata tot de conclusie dat er op kunst-
gras wel degelijk sprake was van competitief voor-
deel voor de thuisspelende ploeg, die gewend was 
aan de afwijkende ondergrond. Het probleem is 
alleen dat dat onderzoek geen rekening hield met 
bepaalde factoren. ‘Zo’n onderzoek is niet eerlijk 
als je de data niet corrigeert voor de speelsterkte 
van de clubs. Het zijn natuurlijk de kleinere clubs 
die op kunstgras spelen; daar moet je rekening 
mee houden’, zegt Laura Jonker. ‘Het AD kwam tot 
de conclusie dat kunstgrasclubs een groter per-
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4 min. leestijd congres
sportvelden
NATIonaal

centage van hun punten thuis halen, maar vergat 
daarbij dat dit een kenmerk is van kleine clubs. Als 
je elke club afzonderlijk gaat bekijken, dan blijkt 
dat kunstgrasclubs wat betreft het percentage 
behaalde thuispunten niet afwijken van andere 
kleine clubs. Ze halen wel een veel hoger percen-
tage van hun punten uit thuisduels dan de grotere 
ploegen, die gewoon meer uitwedstrijden winnen.’ 
Het AD-onderzoek gaat daaraan voorbij, de KNVB 
niet. De data werden dus voor speelsterkte en 
thuisvoordeel gecorrigeerd.  

coëfficiënt
Maar hoe maak je zulke correcties? Voor de speel-
sterkte gebruikten de KNVB-onderzoekers de 
euroclubindex, waarbij clubs een coëfficiënt heb-
ben die is te vergelijken met de noteringen die 
wedkantoren ook hanteren. Het verschil is dat de 
euroclubindex werkt met een puntensysteem per 
winst, verlies of gelijkspel, terwijl de coëfficiënten 
van wedkantoren wetenschappelijk minder trans-
parant worden vastgesteld. ‘In onze optiek is de 
euroclubindex zuiverder. Als Ajax tegen Groningen 
speelt, is er een verwachtingspatroon. Dat wordt 
tot uitdrukking gebracht in een rating die is geba-
seerd op eerder behaalde resultaten.’
Los van de euroclubindex wogen de onderzoe-
kers ook de spelerssalarissen en het budget van 
elke club mee als covariant. Jong Ajax, Jong PSV, 
Achilles en FC Volendam zijn in het onderzoek niet 
meegewogen, omdat de benodigde gegevens 
daarvan ontbraken of omdat ze niet gedurende de 
hele periode actief waren. 

Doelsaldo
Wie de gecorrigeerde data van wedstrijden op 
kunstgras vergelijkt met die op natuurgras, komt 
tot de conclusie dat er geen enkel verschil te vin-
den is in winst- en verlieswedstrijden. Uitspelende 

natuurgrasclubs halen op kunstgras over een 
heel seizoen evenveel punten als wanneer ze die 
wedstrijden op natuurgras spelen. Wel stuitten de 
onderzoekers op een miniem verschil in doelsaldo: 
over een heel seizoen gemeten krijgen uitspelende 
natuurgrasclubs op kunstgras een doelpunt meer 
tegen en scoren ze zelf juist een doelpunt min-
der. Dat betekent dat het uitspelen op kunstgras 
natuurgrasclubs aan het einde van het seizoen een 
doelsaldo van -2  oplevert. 
Laura Jonker is er door het onderzoek zeker van 
dat het kampioenschap van Nederland er niet door 
verandert, aangezien de topclubs die daar om 
strijden per definitie uitspelende natuurgrasclubs 
zijn en dus allemaal hetzelfde nadeel hebben. Los 
daarvan worden er slechts bij hoge uitzondering 
kampioenschappen op doelsaldo beslist. In de 
onderste regionen, waar veel kleine clubs spelen, 
waarvan sommige wel op kunstgras en sommige 
niet, zou het doelsaldo volgens Jonker in theorie 
wel verschil kunnen maken.

Imago
Al met al toont het onderzoek aan dat kunstgras 
dus nagenoeg geen rechtstreekse invloed heeft op 
de uitslagen. Volgens Jonker is competitieverval-
sing dus nauwelijks een argument om kunstgras 
in het Nederlandse betaald voetbal te verbieden. 
Mochten de clubs wel daartoe besluiten, dan 
gebeurt dat op andere gronden. Imago zou bij-
voorbeeld een argument kunnen zijn. 
Dat betekent overigens niet dat de discussie voor-
bij is. De KNVB presenteerde de uitkomsten van het 
onderzoek aan de betaaldvoetbalorganisaties op 
een congres in Vitesse. Uit de discussie die daarna 
ontstond, kwam een nieuwe onderzoeksvraag 
voort: lijdt het spelen op kunstgras ertoe dat het 
voetbalspel verandert? Is er sprake van een ander 
type spel? 

Zaalvoetbal
Jonker en haar collega’s analyseerden de wedstrijd-
data op het aantal overtredingen, lange passes, 
korte passes en ze keken of er meer of minder 
duels plaatsvonden. Uit die data blijkt echter nau-
welijks verschil. Op natuurgras worden per wed-
strijd gemiddeld tien korte passes naar voren meer 
op het middenveld gespeeld. ‘Dat is het enige ver-
schil dat we konden vinden, maar dat is zo miniem 
dat het irrelevant is.’
Spelers zelf beleven dat heel anders, zo blijkt uit 
de interviews die de KNVB met de betaaldvoet-
balspelers hield. Het spel wordt door hen vaak 
‘zaalvoetbalachtig’ genoemd. Overigens blijkt dat 
profs massaal de voorkeur geven aan natuurgras. 
‘Maar daarbij hebben ze dan wel Wembley-gras of 

De Kuip in gedachten’, vertelt Jonker. ‘Als de keuze 
is tussen heel slecht gras en kunstgras, dan lopen 
de meningen alweer uiteen.’ 

Talent
Jonker heeft een theorie die verklaart waarom 
profs het spel wel als verschillend voelen en erva-
ren, maar waarom daar in de wedstrijdstatistieken 
niets van te zien is. ‘Professionele voetballers 
hebben een exceptioneel aanpassingsvermogen. 
Talent is ook het vermogen om je aan te passen 
aan de ondergrond waarop je speelt. Dus ze geven 
bepaalde ballen toch, hoewel dat moeilijker is.’
Een ander deel van het onderzoek richtte zich op 
de Fifa-norm voor voetbalvelden. Patrick Balemans 
van de KNVB gaf Kiwa ISA Sport opdracht de 
natuurgrasvelden bij betaaldvoetbalorganisaties te 
keuren. Conclusie: natuurgrasvelden hebben gro-
tere marges dan kunstgrasvelden, waardoor er wel 
degelijk verschillen zijn. De vraag blijft of spelers 
dit ervaren en hoe ze dit ervaren. 

Amateurs
Kunnen amateurverenigingen nog iets leren van 
de uitkomsten van dit betaaldvoetbalonderzoek? 
Laura Jonker is daar terughoudend over. ‘Ik denk 
dat er bij amateurverenigingen misschien wél 
sprake kan zijn van een heel ander spel op kunst-
gras. Spelers zijn daar minder getalenteerd en de 
kunstgrasvelden bij de amateurverenigingen zijn 
vaak ook verouderd. Het verschilt natuurlijk ook 
of je op tweede- of op vierdegeneratiekunstgras 
moet spelen. Bij de betaaldvoetbalorganisaties ligt 
natuurlijk vaak het beste kunstgras.’ 

Laura Jonker houdt op 1 december een lezing over 
het onderzoek Ideale Velden op het Nationaal 
Sportvelden Congres in Zeist. Aanmelden kan via 
www.nationaalsportveldencongres.nl 
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HOE STAAT HET MET DE  
KWALITEIT VAN UW SPORTVELD?

Het kwaliteitszorgproject sportvelden 
bestaat uit de volgende stappen:

• Regelmatige beoordeling van de velden 

(1 maal per jaar een quick scan en 1 maal 

per 3 jaar een uitgebreide inspectie);

• Visuele waarneming van o.a. 

bodemopbouw, vlakheid, hoogteligging, 

stabiliteit, grasbezetting, zodevorming, 

waterhuishouding)

• Kwaliteitsbepaling en adviezen voor 

(groot) onderhoud;

• Bemestingsadvies.

Extra mogelijkheden:

• Tussentijdse beoordeling bijvoorbeeld 

net vòòr of na groot onderhoud;

• Beoordeling op afroep bij problemen 

zoals wateroverlast, extreme droogte, 

engerlingen etc

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met John Ariëns:  

John.ariens@kiwa.nl, 06-53222718

Zorg dat u erbij komt want inmiddels maken vele gemeenten  
in Nederland gebruik van “Kwaliteitszorg Sportvelden”

Goed onderhoud is zowel voor gras- als voor kunstgras sportvelden een vereiste 

om de kwaliteit van het veld te kunnen waarborgen. Kiwa ISA Sport heeft de ideale 

tool om u te helpen bij het onderhoud van uw (kunst)gras sportveld: “Kwaliteitszorg 

Sportvelden” Met deze dienst, waarbij Kiwa ISA Sport de velden ieder jaar op diverse 

punten inspecteert, weet u zeker dat uw veld veilig is en de kwaliteit gewaarborgd.

Kiwa ISA Sport kan u helpen de kwaliteit hoog 
te houden met “Kwaliteitszorg Sportvelden”

Kiwa ISA Sport

Papendallaan 7

Postbus 721

6800 AS  Arnhem

T : 026 483 46 37

F : 026 483 46 30

E : info.isa-sport.com@kiwa.nl

W: www.kiwa.isa-sport.com 
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Naar aanleiding van de discussie over kunstgrasvelden is het meer dan relevant om een licht te schijnen op de huidige stand van zaken omtrent  

natuurgras. De natuurgrasindustrie heeft de afgelopen jaren namelijk niet stilgezeten en tal van innovaties geïntroduceerd. Wat blijkt? De nieuwste 

natuurgrassen bieden bij goed onderhoud een uitstekend en zelfs goedkoper alternatief voor kunstgras.

Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV, namens Plantum

Meer speeluren 
Op het gebied van bespelingstolerantie heeft 
natuurgras in de afgelopen jaren een enorme groei 
doorgemaakt. Waar sportvelden vroeger slechts 
250 uur per jaar bespeeld konden worden, kan 
tegenwoordig een veld met de nieuwste gras-
rassen al minstens 450 speeluren aan. 

Beter voor milieu
Ook met het oog op het milieu is natuurgras een 
goede keuze. Bij gedegen onderhoud is natuurgras 
een duurzaam, milieu- en CO2-vriendelijk product. 
Zo legt natuurgras broeikasgassen uit de lucht 
vast in de bodem en geeft hier zuurstof voor terug. 
Bovendien kan de keuze voor het juiste graszaad-
mengsel van grote invloed zijn op de duurzaam-
heid van de mat. Er bestaan tegenwoordig  
grassen met eigenschappen als uitstekende ziekte-
resistentie, droogtetolerantie en mineralen- 
benutting. Door deze eigenschappen kan er 
bespaard worden op bijvoorbeeld pesticiden, 
water en meststoffen.

Lagere kosten
De aanleg van een kunstgrasveld kost al snel zo’n 
400.000 euro. Een natuurgrasveld is in dit opzicht 
veel goedkoper: de aanlegkosten hiervan  
bedragen ongeveer 80.000 euro. Wat betreft de 
jaarlijks terugkerende kosten is er tussen kunst- en 
natuurgras nog een groot verschil: de onderhouds- 
en afschrijvingskosten voor een natuurgrasveld 

bedragen jaarlijks zo’n 14.000 euro, tegenover 
42.000 euro voor een kunstgrasveld.

De natuurlijke keuze
Natuurgras scoort dus op alle fronten. Vergeet 
daarnaast niet de beleving van natuurgras: écht 
gras ruikt én voelt lekker, speelt volgens veel  
sporters beter en zorgt voor minder blessures.

Innovaties in natuurgras- 
industrie bieden uitstekend  
alternatief voor kunstgras
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ADVERTORIAL

Het tegengaan van compactie is een van de  
grootste uitdagingen waarmee hij dagelijks kampt. 
Niet alleen de spelers zorgen voor bodem- 
verdichting, ook het onderhoudspersoneel,  
de maaiers en de overige onderhoudswerktuigen. 
Net zoals bij de andere Premier League-clubs 
wordt in het Wembley-stadion daarom nog  
uitsluitend met loopmaaiers gemaaid. Maar Alan 
gaat nog een stap verder. Het vertidrainen en  
het verticaal beluchten zijn zulke belangrijke  
activiteiten geworden (die vaak om de tien dagen 

worden uitgevoerd), dat hij ertoe is overgegaan 
om dit op Wembley en het simulatieveld op  
St. Georges Park nog uitsluitend met een loop-
machine te doen. Alan kwam uit bij de Redexim 
Carrier met Verti-Drain, omdat de bodemdruk daar-
bij zo’n 25% lager is dan bij andere loopbeluchters, 
dankzij de grote en brede banden en de even-
wichtige gewichtsverdeling.

Verder kan deze Verti-Drain zowel rechtstandig 
prikken als met wik de bodem losmaken, waarin 
deze machine uniek is. Er wordt tot 150 mm diep 
geprikt, zodat plasvorming als gevolg van een 
bui nog snel voor een wedstrijd kan worden weg-
gewerkt – geen overbodige luxe in het regen- 
achtige Londen. De Carrier kan gecombineerd  
worden met verschillende andere werktuigen, 
zoals een doorzaaier, een bezander of een  
verticuteermachine, en kan dankzij zijn sterke 
motor (32 pk) ook ingezet worden om mobiele 
assimilatie-belichtingssystemen te verplaatsen.
Bijna dagelijks wordt de Carrier op Wembley  
ingezet met de 6 meter brede opklapbare Dew 

Brush om de ochtenddauw van het gras te ‘vegen’. 
Dit wordt in Nederland amper gedaan, maar Alan 
ziet dit als een zeer belangrijke activiteit, omdat 
voorkomen wordt dat bladziektes de kop  
opsteken. 

Alan Ferguson is een van de belangrijkste gast- 
sprekers tijdens het Nationaal Sportveldencongres  
op 1 december.

Alan Ferguson onderhoudt de belangrijkste grasvelden in Engeland: die van dé voetbaltempel in Londen, het Wembley-stadion, en de velden van de 

voetbalacademie voor de vertegenwoordigende Engelse elftallen op het St. Georges Park.  Een van de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die 

hij uitvoert, betreft het beluchten van de bodem met het lichte Redexim-loopmodel Verti-Drain, gekoppeld aan de Carrier. 

Alan Ferguson zweert bij de 
Redexim Carrier in het Wembley- 
stadion en het St. Georges Park

De Carrier met de opklapbare Dew Brush 6000 

Op Wembley wordt de stadionuitvoering van de Carrier ingezet,  

met onder andere een glad bandenprofiel.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6232



7 - 201698

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu legt momenteel de laatste hand aan een monitoringstool. Beheerders van sportvelden wordt gevraagd on-

line aan te geven welke chemische middelen zij gebruiken. Dit vanwege de Green Deal die is gesloten om in 2020 chemievrij te werken op sportvelden. 

Tien vragen daarover aan het ministerie. 

Auteur: Peter Voskuil

Monitoringstool in de maak
Ministerie zet volgende stap naar chemievrije sportvelden

Staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer  
hebben het professioneel gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op verhardingen al eerder 
verboden. Op 1 november 2017 wordt dit verbod 
uitgebreid naar alle overige terreinen. Voor sport-
velden is een uitzondering gemaakt, maar ook 
daar is het de bedoeling dat het gebruik wordt 
afgebouwd.

De stuurgroep Green Deal Sportvelden is in 
oktober 2015 gestart. Hoe gaat het? 
Op dit moment wordt een monitoringstool  
ontwikkeld en de communicatiestrategie uitge-
werkt. Met probleemanalyses wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de knelpunten zijn. De kennis over 
de knelpunten wordt door het innovatienetwerk 

gebruikt om alternatieve beheermethodes te 
bevorderen. Naast de gezamenlijke activiteiten zijn 
de deelnemende partijen hun achterban aan het 
stimuleren om het gebruik van gewas- 
beschermingsmiddelen te verminderen.

Hoe werkt die monitoringstool? 
Beheerders van sportvelden wordt via hun  
vertegenwoordigende organisatie gevraagd via 
internet een vragenlijst over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in te vullen. In het 
systeem zit een actuele lijst van alle toegelaten 
bestrijdingsmiddelen, waardoor de invuller door 
het intypen van het unieke toelatingsnummer met-
een de goede omschrijving krijgt van het middel. 
Het RIVM analyseert alle informatie en stelt hier-

over een rapportage op. In deze rapportage zijn 
geen gegevens over specifieke sportvelden terug 
te vinden, maar wordt alleen een landelijk beeld 
geschetst. Door deze werkwijze jaarlijks te  
herhalen, worden trends zichtbaar. 
 
Chemievrij beheer brengt vaak ook kosten-
verhogingen met zich mee. Wie gaan die kosten 
dragen? 
Bij het beoordelen van alternatieven vormen de 
kosten een belangrijk aspect. Een alternatief dat 
heel erg duur is, zal dan eerder als niet haalbaar 
worden bestempeld. Er zal dus juist gezocht 
worden naar goed uitvoerbare alternatieven die 
beperkt kostenverhogend zijn of soms zelfs  
kostenbesparend kunnen werken (bijvoorbeeld 
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4 min. leestijd congres
sportvelden
NATIonaal

een gezonde grasmat die langer meegaat).  
Maar waar sprake is van meerkosten, zullen de 
beheerders die kosten zelf moeten dragen.

Wat is het nut van het verzamelen van best 
practices? 
Op een aantal plaatsen is men al heel ver. Deze 
methodes zijn echter landelijk nog niet genoeg 
bekend. Door deze best practices te delen, worden 
beheerders geïnspireerd en krijgen zij de benodig-
de kennis aangeboden. Op dit moment zijn deze 
best practices nog niet actief geïnventariseerd;  
dit is iets wat in 2017 uitgevoerd wordt.  
De uitdaging daarbij zit hem wel in de diversiteit 

van de ligging, weersomstandigheden en onder-
gronden van de sportvelden. Een chemievrije 
beheermethode zal daarom niet automatisch op 
elke locatie werkzaam zijn. Het is dus noodzakelijk 
om bij de best practices ook te vermelden in welke 
context deze is ingezet. 
 
Van welke best practice met chemievrij beheer 
is men op het ministerie onder de indruk? 
Het stimuleren van de aanwezigheid van  
spreeuwen door het ophangen van spreeuwen- 
kasten is een erg innovatieve oplossing. 
Spreeuwen eten emelten (larven van de lang-
pootmug die van graswortels eten) uit de grond, 
voordat deze het veld aantasten. De spreeuwen 
hebben een spitse snavel, waardoor ze het gras 
niet beschadigen en het veld niet onbespeelbaar 
maken. Er moet out of the box worden gedacht om 
sommige knelpunten te kunnen oplossen.
 
Wat kunnen we zeggen over de rol van de  
golfsport in dit geheel? 
De golfsport heeft een bijzondere positie, onder 
andere omdat golfers het sporten in een zo natuur-
lijk mogelijke omgeving nog veel meer waarderen 
dan andere sporters. In de golfsport worden heel 
specifieke eisen gesteld aan de grasmat, zoals 
een ultrakorte grasmat bij de greens (rondom de 
holes). Dit brengt een eigen problematiek mee 
(schimmels). Binnen de golfsector is daarom veel 
specifieke kennis aanwezig.
 
Is er al een lijst van knelpunten gemaakt? 
Op dit moment worden de problemen nog geïn-
ventariseerd. Inmiddels is wel een lijst opgesteld 
van gewasbeschermingsmiddelen die nu nog veel 

gebruikt worden op sportvelden. Het Kernteam 
Uitvoering wil een lijst opstellen met alternatieve 
vervangingsmethoden voor deze middelen. 
Hiervoor is echter eerst meer inzicht nodig in de 
vraag waarom deze middelen nu worden gebruikt. 
Zo wordt bekend waarin moet worden geïn-
noveerd. Deze aandachtspunten komen in een 
innovatie-agenda te staan, die wordt gedeeld met 
de belangrijkste partijen via het innovatienetwerk.

Zijn er al middelen waarvan duidelijk is dat die 
moeilijk te missen zijn? 
Daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Als de 
probleemanalyse duidelijk is en de alternatieven 
in kaart zijn gebracht, kan worden bekeken welke 
middelen nog geen alternatief hebben. Voor deze 
middelen moet dan worden gezocht naar de beste 
oplossing. De grootste uitdaging daarbij is dat de 
bodem de tijd moet krijgen om te herstellen van 
het jarenlange gebruik van gewasbeschermings-
middelen.
 
Is het reëel om te denken dat helemaal chemie-
vrij werken per 2020 zal lukken? 
Ja, dat streven moeten we hebben. Anders gaan 
we het zeker niet realiseren. We hebben nog drie 
jaar de tijd om voor elk knelpunt een alternatief te 
vinden. Uiteraard moeten wel de kwaliteit en  
veiligheid van de velden worden gewaarborgd.  
Als de hele sector zich hiervoor samen hard maakt, 
moet het lukken.
 
Voor veel beheerders van sportvelden zal dit 
nog een ver-van-mijn-bedshow zijn. Hoe kun-
nen zij zich het beste voorbereiden op 2020? 
De betrokken partijen willen met communicatie 
naar de eigen achterban het bewustzijn creëren 
dat beheerders ermee aan de slag moeten gaan. 
Nu is de tijd er nog om op zoek te gaan naar alter-
natieven, zodat de kwaliteit en veiligheid van de 
velden kan worden behouden. Zeker omdat de 
bodem moet herstellen, is het van belang om zo 
spoedig mogelijk in actie te komen. Want uitstel 
maakt de uitdaging in 2020 alleen maar groter.
 
Martin Keve van het ministerie houdt 1 december op 
het Nationaal Sportvelden Congres een presentatie 
over dit onderwerp. 

De Green Deal Sportvelden
NOC*NSF, verschillende partijen uit de golfwe-
reld, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), 
branchevereniging BSNC, branchevereniging 
VHG, Cumela Nederland en de ministeries van 
I&M en EZ hebben een Green Deal onderte-
kend, die streeft naar chemievrij beheer van 
sportvelden in 2020. De stuurgroep Green 
Deal Sportvelden werkt daaraan in twee kern-
teams. Het Kernteam Uitvoering heeft een 
uitvoeringsplan opgesteld om het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen terug te 
dringen. De activiteiten zijn ingedeeld aan de 
hand van de thema’s bewustwording, knelpun-
tenanalyse, innovatie en kennisontwikkeling 
en -deling. Het andere kernteam, Monitoring, 
zorgt voor de uitvoering van het monitorings-
plan. Welke middelen worden er gebruikt en 
in welke mate en hoe ontwikkelt dit zich in de 
komende jaren?

Martin Keve
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De gemeente Den Haag heeft zich officieel gemeld voor de competitie om uitverkozen te worden tot ‘Europese Sporthoofdstad 2021’. Fieldmanager 

sprak Rabin Baldewsingh, die als wethouder onder meer verantwoordelijk is voor sport in de gemeente.

Auteur: Guy Oldenkotte

Den Haag gaat voor goud
Stad wil titel ‘Europese Sporthoofdstad 2021’ binnenhalen

Het hoge woord is eruit: Den Haag stelt zich  
kandidaat voor de titel Europese Sporthoofdstad 
2021. Op het moment dat de eerste Olympische 
successen langzaam doorsijpelden vanuit Rio de 
Janeiro, sprak wethouder Rabin Baldewsingh de 
Haagse sportambities uit. Dat deed hij tijdens 
de Olympic Experience in Scheveningen. De 
Portugese hoofdstad Lissabon is momenteel de 
enige andere kandidaat. 
Liefhebbers van sport hebben in Den Haag geen 
klagen; de stad kent vele sportfaciliteiten die 
samen een zeer breed sportpakket bieden. Sporten 
zoals cricket, rugby en de drafsport worden op 

slechts weinig plekken in ons land aangeboden, 
maar in Den Haag kan dat even eenvoudig worden 
gedaan als bijvoorbeeld voetbal, hockey of tennis. 
Daarnaast is Den Haag al jarenlang gastheer van 
verschillende EK’s en WK’s voor typische water- en 
zomersporten, waarvoor jaarlijks zelfs een heus 
stadion wordt gebouwd. Ook andere sportevene-
menten hebben aan Den Haag een welkome gast-
heer. Zo was de stad het toneel van het EK Hockey 
in 2014 en is Den Haag momenteel in de race voor 
een groot judotoernooi, dat in de nieuwe sport-
campus in het Zuiderpark moet worden gehouden. 
‘De deelname aan Capital of Sport 2021 en hopelijk 

de toekenning van deze titel zou betekenen dat 
we ons nog verder kunnen inzetten voor sport in 
onze stad’, zo motiveert wethouder Baldewsingh 
de beslissing om deel te nemen aan de strijd voor 
de uitverkiezing als Europese Sporthoofdstad in 
2021. ‘Eigenlijk voortbordurend op wat we al doen, 
want er zijn immens al veel projecten om inwoners 
aan het bewegen te krijgen. We rekenen op een 
extra boost die een titel als deze kan opleveren 
voor onze sportuitstraling.’ Volgens de wethouder 
zou de uitverkiezing een goed focuspunt zijn  
halverwege de termijn van de sportnota 2015-
2030. ‘In onze sportnota staat dat we alle 

Wethouder Rabin Baldewsingh



101www.fieldmanager.nl
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Hagenaars in 2030 aan het bewegen willen 
hebben. We willen dat beweging voor iedereen 
deel gaat uitmaken van het dagelijkse leven’, 
zegt hij daarover. De uitverkiezing als Europese 
Sporthoofdstad zou als een soort vliegwieleffect 
kunnen dienen om dat te realiseren. ‘Daarmee  
hebben we een immens groot focusveld, op allerlei 
niveaus, maar we gaan er wel voor.’ Vrees dat de 
stad te vroeg piekt, heeft hij niet. ‘Het jaar 2021 lijkt 

ons juist totaal niet te vroeg. De nota is van 2015 
en het plan loopt dus tot 2030. Zo’n beetje in het 
midden zou deze verkiezing ons juist een enorm 
goed beeld kunnen geven van de mogelijkheden 
en stand van zaken op het gebied van bewegen 
met alle doelgroepen in de stad.’

Meer dan topsport alleen
Met Hockeyclub Klein Zwitserland (HCKZ) en voet-

balclub ADO Den Haag heeft de stad twee namen 
die al op Europees niveau kunnen meedraaien. 
Baldewsingh waakt er echter voor dat de indruk 
ontstaat dat deelname slechts ten goede komt 
aan dergelijke topsportorganisaties. ‘De focus 
van de gemeente Den Haag heeft nooit op één 
onderdeel gelegen en dat zal ook niet gebeuren. 
Alles heeft verband met elkaar; onze topsporters 
en topsportevenementen inspireren amateur- en 
breedtesporters.’ Desalniettemin zal de positieve 
publiciteit naar aanleiding van de actie van ADO 
Den Haag-supporters tijdens de uitwedstrijd tegen 
Feyenoord, op het stadhuis met gejuich zijn ont-
vangen. Tijdens die wedstrijd gooiden de ADO  
Den Haag-supporters in de twaalfde minuut  
massaal knuffels in het ondergelegen ‘kindervak’, 
waar patiëntjes uit het Sophia Kinderziekenhuis  
de wedstrijd bijwoonden. Die beelden gingen de 
hele wereld over en leverden de club, de fans en 
de stad veel positieve publiciteit op. Om gekozen 
te worden tot Europese Sporthoofdstad laat 
Baldewsingh zich omringen door ware profes-
sionals. ‘We zullen zoals altijd werken met onze 
eigen mensen van OCW, Den Haag Topsport en 
Den Haag Marketing. En uiteraard met de Haagse 
sportverenigingen, onderwijsinstellingen, zorg- en 
wijkpartijen, want de titel gaat vooral ook over het 
zo veel mogelijk organiseren van breedtesport-
activiteiten.’ Daarnaast is Den Haag zeker van plan 
aanvullende expertise te zoeken onder de goede 
landelijke contacten die de stad heeft overge- 
houden aan grote internationale sportevenemen-
ten, zoals het WK hockey, het WK beachvolleybal, 
de Volvo Ocean Race en de Olympic Experience. 
‘Het is nu eerst zaak volgend jaar gekozen te  
worden. Daarna gaan we de precieze invulling 
maken, samen met al onze partners’, zo licht de 
wethouder de prioriteiten toe. 

Aanzet tot kapitaalinjecties?
Doorgaans brengen deelname aan nationale en 
internationale competities en bidboeken voor 
sportevenementen een forse kapitaalinvestering 
in de (bestaande) infrastructuur met zich mee. 
Toch wil Baldewsingh zich daarover vooralsnog 
niet uitlaten. ‘Het krijgen van de titel betekent dat 
Den Haag al heeft laten zien veel inspanningen 
en middelen in te zetten voor het stimuleren van 
sportbeoefening door alle inwoners’, merkt hij op. 
‘Ook onze sportnota “Den Haag sportief in bewe-
ging, Sport maakt Den Haag sterker 2015-2030” 
laat onze forse ambities zien om sport in te zetten 
als instrument voor een vitale en gezonde Haagse 
samenleving. Dit maakt onze kandidatuur krachtig 
en kansrijk.’ Of een dergelijke kapitaalinjectie 
noodzakelijk is, valt maar te bezien. De afdeling die 

RoTTERDAM 2005
In 2005 won Rotterdam de uitverkiezing 
tot Europese Sporthoofdstad. Volgens de 
Rotterdamse wethouder Sport, Adriaan Visser, 
plukt de stad daar nog altijd de vruchten van. 
‘Rotterdam heeft heel wat moderne sportvoor-
zieningen overgehouden aan de investeringen 
in het Sportjaar 2005. Die investeringen heb-
ben ervoor gezorgd dat de capaciteit én de 
mogelijkheden om in Rotterdam te sporten, 
behoorlijk zijn vergroot. Onder meer door 
deze investeringen had de stad de ruimte om 
groei van de sportdeelname te faciliteren. In 
2005 sportte nog 52% van de Rotterdammers 
minimaal twaalf keer per jaar. In 2016 kon dat 
percentage groeien tot 62. De investeringen 
die destijds zijn gedaan in de sportfaciliteiten, 
hebben op velerlei terreinen bijgedragen aan 
deze groei. Zo heeft de investering in een 
demontabele wielrenbaan voor Ahoy ertoe 
geleid dat de Rotterdamse Zesdaagse opnieuw 
opleefde. Ook zijn er ruim veertig bestaande 
natuurgrastrapveldjes in de wijken getransfor-
meerd tot kunstgrastrapveldjes en hebben we 
vier schoolpleinen, voorheen alleen ingericht 
met grijze stoeptegels, ingericht als sportplein 
inclusief kunstgrastrapveldje, mini-atletiekbaan 

en klimwand. En de aanleg van een roeibaan in 
de Eendragtspolder, destijds, heeft ertoe bijge-
dragen dat in de zomer van 2016 het grootste 
WK ooit geroeid werd (junioren, onder 23 en 
senioren niet-Olympische nummers). Door 
de titel kon Rotterdam het lokale themajaar 
(Sportjaar 2005) een internationaal karakter 
geven en Rotterdam als sportstad profileren op 
een Europees podium, bijvoorbeeld door het 
organiseren van een internationaal congres. 
De titel gaf meer gewicht aan het themajaar 
en verhoogde de aandacht voor de sport in 
het algemeen, zowel bij de politiek als bij de 
inwoners van Rotterdam. De titel heeft interna-
tionale aandacht en erkenning gebracht voor de 
Rotterdamse aanpak, die zich richt op zowel de 
breedte- als de internationale en nationale top-
sport en de verbinding daartussen, bijvoorbeeld 
door de koppeling van grote evenementen aan 
side events in buurten en wijken, vooral gericht 
op de jeugd. Bovendien is het internationale 
sportnetwerk versterkt. Rotterdam heeft bij-
voorbeeld samengewerkt aan projecten met de 
oud-Europese hoofdstad Stuttgart, rondom het 
programma Lekker Fit! en het stimuleren van de 
sportdeelname onder ouderen.’

ACTUEEL
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verantwoordelijk is voor de sportaccommodaties in 
de hofstad, heeft al jarenlang een duidelijk beleid. 
Hun verrichtingen zijn ook meermaals beloond, 
niet in de laatste plaats met de uitverkiezing 
van ‘Fieldmanager van het Jaar’ door tijdschrift 
Fieldmanager. Voor Baldewsingh zullen de inves-
teringen naar aanleiding van de uitverkiezing 
daarom een ander karakter hebben. ‘Als Den Haag 
de titel binnensleept, moeten we in 2021 een inter- 
nationaal sportcongres organiseren en een sport-
kalender maken. Hierbij gaat het om het  
organiseren van zo veel mogelijk breedtesport-

activiteiten en -evenementen voor de inwoners 
van Den Haag. Voor deze onderdelen zullen kosten 
gemaakt worden. Dit kan vanuit de sportbegroting 
gedekt worden, omdat het niet om grote bedra-
gen gaat en het stimuleren van breedtesport al 
bestaand beleid is. We werken dus niet met een 
vastomlijnd budget speciaal voor dit project.’

Alleen maar winnaars?
De positieve beeldvorming naar aanleiding van de 
recente actie van ADO Den Haag-supporters, de 
hernieuwde belangstelling voor de sportaccom-

modaties in de stad en de vermelding in vele, ook 
internationale media die aandacht besteedden aan 
de ambitie, zullen de gemeente Den Haag geen 
windeieren leggen. Maar de wethouder is  
ambitieus genoeg om gefocust de competitie in 
te gaan: ‘Meedoen is ditmaal niet belangrijker dan 
winnen. Dat matcht niet met de mentaliteit waar-
mee we deze verkiezing zijn aangegaan. We willen 
het echt heel graag worden en willen ons op sport-
gebied verder ontwikkelen als “de sportstad aan 
zee”’, zo maakt hij duidelijk. De enige uitzondering 
die hij wil maken is voor de bevolking: ‘Voor de 
ambitie om iedereen aan het bewegen te krijgen, 
geldt uiteraard wel dat meedoen belangrijker is 
dan winnen.’

In 2014 was Den Haag gastheer voor het EK hockey De deelname aan de verkiezing vormt een onderdeel van een masterplan om in 2030 alle inwoners 

aan het sporten te krijgen.

Wethouder Adriaan Visser
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Bezuinigen met alle boeken open. In oss ging 

de gemeente na een vastgestelde eenmalige be-

zuinigingsdoelstelling van 218.000 euro in 2017 

met een open huishoudboekje in gesprek met de 

voetbalverenigingen over haar sportaccommoda-

ties. Met een rapportage van het Mulier Instituut 

in de hand werd een efficiencyslag doorgevoerd. 

Met fusies, verplaatsingen, een andere onder-

houdspartner en langere afschrijvingstermijnen 

op het kunstgras werd onheil voorkomen.

Auteur: Peter Voskuil

De lessen van Oss

Jos van Orsouw, oud-bestuurslid van VV Ulysses 
Megen, herinnert zich de eerste bijeenkomst 
van de regieclub Osser Voetbalverenigingen nog 
precies. Het was 2014 en de achttien voetbalver-
enigingen hadden net te horen gekregen dat de 
gemeente een taakbezuiniging wilde doorvoeren 
van 237.000 euro per jaar op het beheer de sport-
accommodaties. Welgeteld 92% daarvan (218.000 

euro) zou voor rekening van de voetbalverenigin-
gen komen.

Opdoeken
‘We schrokken ons een hoedje’, zegt Van Orsouw. 
‘Voor mijn club betekende dat dat de huur van ons 
complex op termijn van 5.000 naar 11.000 euro 
zou gaan. We hadden geen idee waar we dat geld 

vandaan moesten halen. De inkomsten van voet-
balclubs worden steeds minder. Het enige wat we 
konden doen, was de contributie verhogen. Als we 
het doorrekenden, kwam dat neer op 25,28 euro 
per lid per jaar. Een andere club, FC Schadewijk, 
kwam nog veel hoger uit: 87 euro per lid.’ 

Bezuinigen met de boeken open

Jos van Orsouw
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sportvelden
NATIonaal

Gemopper
Tijdens de eerste bijeenkomst van de regieclub 
werd er vooral flink gemopperd door de ver-
schillende bestuursleden. ‘Deze schrikbarende 
verhoging gaan we van tafel vegen. Dat was de 
algemene stemming.’ Een financieel begenadigd 
lid van een van de voetbalverenigingen stelde 
de cijfertjes achter het beleidsstuk ter discussie. 
Klopten die wel? 

Achttien voetbalclubs op een inwonersaantal van 
85.000 is veel, ook als je bedenkt dat de gemeente 
tegenwoordig meerdere kernen telt. Van Orsouw: 
‘Overal in Nederland wordt op de buitensport 
bezuinigd en we begrepen al snel dat ook Oss daar 
niet aan ontkomt.’ 
Een onderzoek van het Mulier Instituut hielp de 
voetbalclubs – die een tot twee keer per maand 
in de regieclub bij elkaar komen – dat in te zien. 
‘Wij kunnen bijvoorbeeld vertellen wat landelijk de 
norm is, omdat wij neutraal zijn. Van buitenstaan-
ders worden dat soort cijfers ook sneller geaccep-
teerd’, zegt David Romijn. Hij is onderzoeker aan 
het Mulier Instituut. Het instituut, dat voortgeko-
men is uit een samenwerkingsverband tussen uni-
versiteiten, maakt wel vaker capaciteitsberekenin-
gen voor gemeenten. Dat nu ook voetbalclubs zelf 
aan tafel zaten en opdrachtgever waren, was ech-
ter nieuw voor het Mulier Instituut. Van Orsouw: 

‘Zonder dat rapport hadden we het nooit gered. 
Het hielp ons los van de emotie te kijken. Vergeet 
niet dat de concurrentie tussen de clubs onderling 
van oudsher groot is. Op een oppervlakte van drie 
kilometer zaten acht voetbalclubs. Twee clubs had-
den helemaal geen jeugd; een andere club heeft 
zo’n beetje alle sponsors. Dat zijn dingen die scheef 
zitten en aan de oppervlakte komen.’

Stroomlijnen
Vijf maanden werkten twee onderzoekers van het 
instituut aan een rapportage waarin de levende 
emoties van de voetbalverenigingen in droge, neu-
trale cijfers werden uitgedrukt. Het Mulier Instituut 
verzamelde kengetallen over de velden, clubs, 
teams en leden. ‘Wat wij, om te beginnen, met ons 
rapport doen is de discussie stroomlijnen’, zegt 
Romijn. ‘Als alle kengetallen bekend zijn, worden 
die grondig gecheckt. Zorg dat je de discussie over 
cijfers voorbij bent en die in perspectief kunt zien. 
Pas als iedereen het met de basis eens is, raak je 
echt met elkaar in gesprek.’ In zijn rapport hield het 
instituut er rekening mee dat sommige voetbal-
clubs voor ‘lokale borging’ zorgen. ‘Als leden meer 
dan een half uur moeten fietsen om te kunnen 
voetballen als hun club fuseert of verplaatst wordt, 
heeft zo’n club natuurlijk wel meerwaarde voor een 
kern. Dat hebben we in ons rapport meegewogen.’ 
Volgens Van Orsouw drong na verloop van tijd het 
besef door dat Oss met zijn achttien voetbalclubs, 
allemaal op verschillende complexen en velden, 
wel een dure huishouding heeft. Romijn: ‘Met 
name het samen kijken naar de algehele gemeen-
telijke schets is nieuw. Het helpt om bestuurders 
verder te laten kijken dan de eigen vereniging, 
omdat er in een gemeente misschien wel tien 
velden te veel zijn. In Oss werd de positie van de 
gemeente duidelijk gemaakt. Dat er ergens iets 
moest gebeuren begreep uiteindelijk iedereen.’
  
Toekomstscenario’s
Het Mulier Instituut schetste vijf verschillende 
scenario’s. Van Orsouw: ‘Van daaruit zijn we gaan 
kijken wat er voor ons te halen was.’ 
Door clusteren en een voorgenomen fusie in 2017 
tussen de clubs SDDL en Ravenstein, wist de regie-
club ervoor te zorgen dat er een heel sportpark 
leeg kwam te staan. Dat hoefde niet meer onder-
houden te worden. De afspraak met de gemeente 
is dat er 50.000 van de taakstellende bezuiniging 
af gaat als er een sportaccommodatie wordt inge-
leverd. Daardoor kwam de bezuinigingsdoelstel-
ling op 168.000 euro te liggen. Een andere fusie in 
2014 leverde met terugwerkende kracht nog eens 
17.000 euro op. Verder werd de afschrijving van de 
kunstgrasvelden van tien naar twaalf jaar  

verhoogd. Andere clubs leverden een veld in, wat 
nog eens 9.000 euro op jaarbasis opleverde. 
Daarnaast volgen de clubs het voorbeeld van drie 
clubs die het beheer van hun velden al eerder 
in een eigen federatie onderbrachten, en dat nu 
zelf doen met behulp van een eigen loonwerker. 
Het clusteren en in eigen beheer onderhouden 
van natuurvelden levert nog eens een besparing 
op van 800 euro per veld. Samen is dit goed voor 
45.600 euro.   

Voor het openstaande bedrag gaf de wethouder 
van Sport de clubs een jaar opschorting. In de 
regieclub wordt nu verder gepraat over een  
volgende fusie, die deel uitmaakt van een voet-
balplan tot 2030. Dat plan gaat uit van vier grote 
kernaccommodaties. 

Kritiek
Helemaal zonder kritiek blijft de aanpak van de 
gemeente overigens niet. Het in goede banen 
leiden van de hele bezuinigingsdoelstelling heeft 
volgens Van Orsouw een zware wissel getrokken 
op de bestuurders in de regieclub. De vijf vrijwil-
ligers die een mandaat hebben van de clubs om 
te onderhandelen, hebben heel veel tijd in het 
proces moeten investeren. Van Orsouw schat zijn 
eigen input op gemiddeld tien uur per maand en 
dat al jaren achtereen. De bestuursleden snakken 
zo langzamerhand naar een afronding. Er staat 
nu nog ongeveer 50.000 euro open. De gesprek-
ken over een nieuwe fusie en het inleveren van 
velden kabbelen voort. ‘Het duurt allemaal te lang. 
Iedereen in de regieclub is het zat. Ambtenaren 
krijgen die uren betaald, maar wij zitten er in onze 
eigen tijd. Het wordt nu echt tijd om knopen door 
te hakken. Je bent afhankelijk van ambtelijke 
molens; het overleg gaat over te veel schijven.  
Dat maakt de stemming de laatste tijd weer wat 
wrevelig aan tafel’, aldus Van Orsouw.     

David Romijn
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Spreeuwen zijn eigenlijk niet veel anders dan 
mensen. In een grote groep zijn ze luidruchtig en 
geven ze vaak aanleiding tot overlast, maar een 
op een kun je ze goed hebben. De kans om ze een 
op een mee te maken, wordt echter steeds kleiner; 
de spreeuwenpopulatie in ons land staat stevig 
onder druk. Als vogelliefhebber is Camiel van den 
Boogaard bekend met de afname van het aantal 
spreeuwen in ons land. ‘Zo verbaasde ik me erover, 
tijdens een wandeling door de stad, dat er geen 

spreeuwenkasten aan de lantaarnpalen en bomen 
hangen om de populatie een handje te helpen.’ 
Het bracht Van den Boogaard ertoe om zelf een 
spreeuwenkast te ontwerpen. Als gepassioneerd 
voetballer realiseerde hij zich tijdens dat proces 
dat de vogel ook goed hulp kon bieden bij het op 
natuurlijke wijze onderhouden van een voetbal-
veld. Vandaar dat hij zijn idee voor spreeuwen-
kasten bij sportvelden voorlegde aan de KNVB en 
de Vogelbescherming, waar de suggestie positief 

werd ontvangen. ‘Als test gaan we nu kasten aan 
lichtmasten langs voetbalvelden hangen, om te 
zien of de spreeuw kan helpen bij het aanpakken 
van problemen met engerlingen en emelten.’ 

Praktische oplossing
Het is de bedoeling dat de spreeuwenkasten 
onderdak gaan bieden aan spreeuwen met jongen. 
‘Deze vogels voeden hun jongen met insecten 
en larven die ze vinden in het bodemleven of 

Hij is gratis en effectief en heeft sinds kort de 

zegen van de KNVB: de spreeuw als fieldmana-

ger. Het idee om deze vogel in te zetten bij het 

onderhoud van voetbalvelden, krijgt steeds 

meer gestalte. Als het aan Camiel van den Boog-

aard en Jip Louwe Kooijmans ligt, wordt het 

straks gemeengoed.

Auteur: Guy Oldenkotte

Van schreeuwlelijk tot 
schrokop
Spreeuwen ideaal om engerlingen en emelten uit velden te laten verdwijnen

Spreeuwenkasten bij de KNVB
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in het veld’, vertelt Jip Louwe Kooijmans van de 
Vogelbescherming. ‘Zo snijdt het mes aan twee 
kanten; het sportveld wordt op een natuurvrien-
delijke manier ontdaan van de schadelijke larven, 
terwijl de spreeuwenpopulatie weer toeneemt.’ 
Volgens Louwe Kooijmans weten spreeuwen de 
larven feilloos te vinden, maar waarschijnlijk is 
juist het ontbreken van voldoende voeding de 
reden dat de vogel als broedvogel sinds de jaren 
70 onder druk is komen te staan. ‘Het beschikbare 
voedsel in agrarische grasvelden is sindsdien sterk 
afgenomen. De lagere waterstand en het inten-
sieve beheer van die velden heeft de leefsituatie 
voor de spreeuw nog gecompliceerder gemaakt’, 
vervolgt Louwe Kooijmans. De kasten van Van den 
Boogaard worden op 3 meter hoogte geplaatst en 

kunnen zowel aan 
de lichtmast 

als aan omringende bomen worden vastgemaakt. 
‘De kasten zijn hufterproof en kunnen niet zomaar 
worden verwijderd. Ze zijn speciaal voor dit doel 
gemaakt. We verwachten dat ze zo’n 15 tot 20 jaar 
meegaan’, merkt Camiel van den Boogaard op. ‘Ze 
zijn gemaakt van speciaal onderhoudsarm materi-
aal, dat ademt bij warm weer, maar ook voldoende 
bescherming biedt tegen lage temperaturen. Het 
materiaal is duurzaam en vergt geen onderhoud.’ 
Omdat de spreeuw een foeragegebied heeft van 
zo’n 500 meter vanaf de nestplek, kan de kast – of 
kasten – op een centrale plek worden opgehan-
gen, zo stelt Louwe Kooijmans. ‘Als de vogel meer 
dan 500 meter moet vliegen, wordt het oninteres-
sant.’

Nauwelijks tot geen overlast
Hoewel de spreeuw in groepsverband wordt 
gezien als hinderlijk of zelfs als een plaag, hoeven 
clubs niet te vrezen voor problemen. ‘Spreeuwen 
zullen de kasten alleen bevolken in de broedperi-
ode. Tijdens die periode richten ze zich alleen op 
het grootbrengen van hun jongen en leven ze dus 
niet in grote zwermen.’ Vanwege het uitblijven van 
grote groepen spreeuwen, hoeven verenigingen 
ook niet te vrezen voor overlast van de uitwerpse-
len van de vogels. 
De vogels zijn heel makkelijk en totaal niet veel-
eisend. ‘Het enige wat men moet doen, is eens 
per jaar de kasten leeghalen en al het aanwezige 
nestmateriaal verwijderen, om ze daarna grondig 
schoon te maken’, benadrukt Camiel van den 
Boogaard. 

Daar staat tegenover dat de vereniging ook ‘ 
makkelijk en niet veeleisend’ met de vogels dient 
om te gaan. Waar het beheer van sportvelden 
tegenwoordig tot een soort hogere wiskunde is 
verworden, zijn de vogels wat minder rekenkundig 
te voorspellen. ‘Spreeuwen kunnen goed vaststel-
len of een veld veel of weinig engerlingen of emel-
ten bevat. Daarom zullen ze veel van deze larven 
verwijderen. Maar je moet er wel rekening mee 
houden dat een vogel nooit zijn eigen voedselbron 

volledig zal uitputten. Daarom zal er altijd wel 
een aantal engerlingen of emelten 

achterblijven’, merkt Jip Louwe Kooijmans 
op. Er is dus geen garantie dat de 

grasmat in een vast patroon 
wordt aangepakt, stelt hij. 

Tegelijkertijd wijst hij 
erop dat zo’n 10% 
van de golfbanen in 
ons land al succesvol 
gebruikmaakt van dit 
soort kasten. 

Het begin of het einde?
Volgens Van den Boogaard zijn er verschillende 
vogelsoorten die het moeilijk hebben, maar toch 
positief kunnen bijdragen aan de wensen van 
de huidige maatschappij. Maar het is vooral de 
spreeuw die zeer geschikt is. ‘Spreeuwen leven van 
bodeminsecten en beschikken over een dunne 
snavel om deze uit het veld te pikken’, stelt Jip 
Louwe Kooijmans. ‘De spreeuw gaat met die snavel 
in de luchtgaatjes waardoor de larven ademhalen; 
zo pikt hij ze naar buiten, om ze vervolgens op te 
eten.’ Camiel van den Boogaard mikt met zijn kas-
ten inmiddels op een bredere doelgroep. Speciaal 
daarom heeft hij ‘Nature in a box’ opgericht. 
‘Hiermee willen we de natuur in de steden stimu-
leren’, zo licht hij die stap toe. Volgens Van den 
Boogaard kunnen de kasten worden gebruikt als 
vlinder-, insecten-, bijen-, hommel-, vleermuis- en 
vogelkast. Ze kunnen zo worden opgehangen en 
daarmee de biodiversiteit een impuls geven. 
Vogels als assistent-fieldmanager; het idee is zo 
gek nog niet. Ze vergen nauwelijks aandacht, zijn 
effectief en hebben geen instructies nodig om 
hun werkzaamheden goed uit te voeren. En het 
mooiste van alles is misschien nog wel dat ze dit 
volledig gratis doen, zonder dat er een cao aan te 
pas komt.

4 min. leestijd

Camiel van den Boogaard

Tijdens het Nationaal Sportveldencongres op 
1 december zullen Jip Louwe Kooijmans en 
Camiel van den Boogaard hun concept verder 
toelichten. Meld u aan voor deze jubileumedi-
tie van het Nationaal Sportveldencongres en 
reserveer een zitplaats via: 
www.nationaalsportveldencongres.nl. 

congres
sportvelden
NATIonaal

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6236
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De regeling Energiebesparing en duurzame 
energie sportaccommodaties (EDS) werd begin 
dit jaar geïntroduceerd door het ministerie van 
Economische Zaken. De regeling vervangt de 
Ecotaks, een belastingvoordeel op verbruikte  
energie, en moet sportverenigingen stimuleren  
te investeren in duurzame systemen die het  
energieverbruik reduceren. Het verlichten van 
sportvelden is een van de grootste kostenposten 
van verenigingen; toch is de animo om over te 
stappen op energiezuinige oplossingen niet groot 
genoeg volgens de overheid. ‘Zonder de subsidie 
zou het een forse investering zijn, vooral voor  
verenigingen waarvan de verlichting niet 
onmiddellijk vervangen hoeft te worden’, zei 
Boudewijn Lie van de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde daarover in ons vorige artikel. 
Volgens Lie zit de crux in het feit dat veel  
verenigingen verkeerde cijfers hanteren, omdat ze 
te veel leunen op ervaringen uit het bedrijfsleven. 
‘Bij het berekenen van hun terugverdientijd gaan 

verenigingen nog vaak uit van een onrealistisch 
aantal branduren. In de industrie wil men  
bijvoorbeeld een terugverdientijd van maximaal 
vijf jaar. Anders vinden ze het de investering niet 
waard. Voor sportclubs is zo’n korte terugverdien-
tijd nauwelijks haalbaar, gezien het beperkte aantal 
uren per jaar dat zij de veldverlichting gebruiken.’ 
Volgens Lie zou de overstap naar ledsportveld-
verlichting veel beter te verdedigen zijn als clubs 
hun maatschappelijke rol als uitgangspunt nemen 
in plaats van (industriële) economische motieven. 
‘Sportclubs hebben een maatschappelijke verant-
woordelijkheid; daardoor kunnen ze een langere 
terugverdientijd verantwoorden tegenover hun 
leden.’ Als alle Nederlandse sportvelden verlicht 
zouden worden met ledverlichting, zou de  
besparing voldoende zijn om de gemeente 
Rotterdam van stroom te voorzien, zo blijkt uit 
berekeningen. Die stad is voor haar energievoor-
ziening overigens afhankelijk van een (milieu-
vervuilende) kolencentrale. Een massale overstap 

Vanaf 2 januari 2017 kunnen sportverenigingen 

in Nederland weer aanspraak maken op de  

regeling ‘Energiebesparing en duurzame  

energie sportaccommodaties’ (EDS) als bijdrage 

aan investeringen in onder andere ledsport-

veldverlichting. Het merendeel van de  

aanvragen die dit jaar werden ingediend,  

waren afkomstig van voetbalverenigingen.  

Gezien de ontwikkelingen rondom led is dat 

goed te begrijpen.

Auteur: Guy Oldenkotte

LED there be light!
Clubs kunnen vanaf januari weer aanspraak maken op subsidie

Het Philips-stadion in Eindhoven is het eerste stadion in Nederland dat wordt verlicht met led
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op ledsportveldverlichting zou dus extra positieve 
effecten kunnen hebben.

Voetbal voorop
Toen het aanvraagloket voor de subsidie begin  
dit jaar openging, waren het vooral voetbal- 
verenigingen die aanspraak maakten op een  
bijdrage van de overheid. Dat is niet opmerkelijk. 
Nederland kent meer dan 3.000 voetbal- 
verenigingen, die wekelijks meer dan 32.500  
voetbalwedstrijden en een veelvoud aan  
trainingen organiseren voor meer dan 1,2 miljoen 
KNVB-leden. De 3.000 voetbalverenigingen 
beschikken samen over bijna 2.000 kunstgras-
voetbalvelden. Die zijn, in navolging van de vele 
natuurgrasvelden, nagenoeg allemaal verlicht, om 
het kunstgras maximaal te kunnen benutten en 
daarmee een aantrekkelijke terugverdientijd te 
behalen. Dankzij het intensieve gebruik kan de led-
verlichting snel worden terugverdiend. ‘Afhankelijk 
van het aantal branduren, de wijze van gebruik van 

de verlichting en het energietarief dat de  
vereniging betaalt, kan ledsportveldverlichting al  
binnen vier tot tien jaar worden terugverdiend’, 
stelt Michel van Dooren, manager marketing  
& business development van ledfabrikant AAA-
LUX. ‘De investering in ledverlichting kan dus al 
binnen de afschrijftermijn van het kunstgrasveld 
worden terugverdiend. Die termijn is doorgaans 
tien tot dertien jaar. Moderne armaturen gaan 
tegenwoordig ten minste 25 jaar mee. Dat maakt 
het voor sportverenigingen interessant om over te 
stappen op ledverlichting, want die gaat dus  
meerdere kunstgrastoplagen mee.’ 
Volgens Niels Waterschoot van Philips is een 
voordeel van ledverlichting dat deze dynamisch 
gestuurd wordt. Een van de voorwaarden voor 
subsidie is dat er geïnvesteerd wordt in  
dynamische ledverlichting. ‘De meeste velden  
worden zowel voor wedstrijden als voor  
trainingen gebruikt, maar het is niet noodzakelijk 
dat de verlichting voor beide evenementen van 
hetzelfde niveau is. Dankzij dynamische verlichting 
kan het lichtniveau van de armaturen worden 
aangepast. Daardoor daalt het energieverbruik.’ 
Waterschoot raadt verenigingen die over de  
financiën twijfelen aan om hun gegevens eens in 
te vullen in de TCO-calculator op de website van 
Philips. ‘Dan wordt direct duidelijk wat dit kan 
betekenen voor de club.’

Aansluitbaar op bestaande infrastructuur
Van Dooren en Waterschoot wijzen erop dat hun 
armaturen eenvoudig geplaatst kunnen worden 
op de bestaande infrastructuur. ‘Ons uitgangspunt 
is altijd geweest om led-armaturen te ontwikkelen 
die een op een uitwisselbaar zijn met bestaande 
2,2 kW-armaturen’, zegt Michel van Dooren. 
‘Lichtopbrengst, gewicht en windvang van onze 
armaturen komen nagenoeg overeen met die 
van conventionele armaturen. Zolang de mast in 
goede conditie is, is het voor een vereniging niet 
noodzakelijk om ook te investeren in een nieuwe 
mast.’ Dat moet een geruststellende gedachte 

zijn voor veel verenigingen, want de subsidie is 
alleen beschikbaar voor het verlichtingsmateriaal, 
niet voor zaken als masten of kabelwerk. Volgens 
Niels Waterschoot geldt wat Van Dooren zegt over 
de masten ook voor het kabelwerk. ‘Investeren 
in nieuwe kabels is vaak overbodig, omdat de 
bestaande kabels meestal goed genoeg zijn om 
ook gebruikt te worden voor het aansluiten van 
led-armaturen.’ Een investering in ledverlichting 
zou op de meeste locaties dus weinig meer om 
de hakken hebben dan het omwisselen van de 
armaturen. 

Tot op het hoogste niveau
Was het betaalde voetbal lange tijd (en nog steeds) 
huiverig om kunstgras te accepteren, ledverlich-
ting lijkt minder omstreden te zijn. ‘AAA-LUX had 
in 2013 de primeur, toen we als eerste ter wereld 
de opdracht kregen om een voetbalstadion 
met ledlicht te verlichten. Dat was het stadion 
van de Belgische hoofdklasser VV Hoogstraten. 
Tegenwoordig wordt ook in de Italiaanse eerste 
divisie, in Duitsland en in Frankrijk betaald voetbal 
gespeeld op velden die verlicht zijn met led-arma-
turen van AAA-LUX’, zegt Michel van Dooren van 
AAA-LUX. Dichter bij huis speelt lands-kampioen 
PSV zijn thuiswedstrijden onder ledlicht. PSV schat 
dat de ledverlichting zo’n 30% zuiniger is dan  
conventionele stadionverlichting. ‘Voor een 
gewoon voetbalveld volstaan acht led-armaturen; 
in het Philips-stadion hangen zo’n 296 armaturen. 
Die produceren elk een smallere lichtbundel, om 
op het veld de lichtkwaliteit te kunnen creëren die 
noodzakelijk is voor televisieopnames. Ook is de 
kleurweergave van de gebruikte ledjes wat hoger’, 
merkt Niels Watersloot op. ‘Maar in principe is de 
techniek voor zowel stadions als de breedtesport 
hetzelfde.’ 

Het Philips-stadion in Eindhoven steekt qua  
uitstraling met kop en schouders boven de andere 
uit, maar het is zeker niet de enige topclub in ons 
land die gebruikmaakt van ledverlichting.  

5 min. leestijd

Sportclubs hebben een maatschappelijke  

verantwoordelijkheid; daarom kunnen  

zij een langere terugverdientijd  

verantwoorden tegenover hun leden
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‘Het nieuwe trainingscomplex van AZ dat begin 
september werd geopend, wordt verlicht met  
AAA-LUX-armaturen’, meldt Michel van Dooren.  
‘AZ wilde graag een lichtkwaliteit die zo dicht 
mogelijk bij het daglicht kwam. Bovendien zorgt 
de uniformiteit van het licht voor een goede  
beeldweergave voor de videoregistratie.  
Zo kunnen de trainers de spelers beter zien en  
analyseren op de video-opnames. Dat zal zeker 
helpen om de prestaties van de spelers en het  
elftal verder te verbeteren.’  

Goed gevulde pot
Volgens Tom Hoven van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de instantie die belast 
is met het toekennen van de subsidie, zal de sub-
sidiepot op 2 januari 2017 wederom zo’n 6 miljoen 
euro bedragen. ‘In 2016 hebben wij 620 aanvragen 
gehonoreerd. De meeste aanvragen betroffen 

subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen voor 
elektriciteitsopwekking en voor sportveld- 
verlichting.’ Hoven verwacht dat het in januari 
2017, net als begin dit jaar, storm zal lopen.  
De pot was in april dit jaar al leeg, mede doordat 
aanvragers een verzoek konden indienen voor 
installaties die al vanaf september 2015 waren 
geplaatst. ‘Ook voor 2017 geldt dat er subsidie kan 
worden aangevraagd voor installaties die in de 
periode daarvoor al zijn geplaatst. Voorwaarde is 
wel dat de installatie-overeenkomst niet ouder is 
dan negen maanden op het moment dat de  
subsidieaanvraag wordt ingediend.’ Voor  
verenigingen die vrezen de subsidie mis te lopen 
en die het zich niet kunnen veroorloven om zon-
der subsidie te investeren in led, heeft Hoven nog 
wel een advies. ‘Het is voor sportverenigingen en 

-stichtingen belangrijk om in de overeenkomst 
een ontbindende voorwaarde op te nemen: dat 
de overeenkomst komt te vervallen indien er geen 
subsidie wordt verleend.’ Clubs die geen subsidie 
ontvangen van de landelijke overheid, hoeven niet 
te treuren. ‘We zien dat steeds meer gemeenten 
met eigen initiatieven komen om de aanschaf van 
ledsportveldverlichting te financieren’, zegt Niels 
Waterschoot van Philips. Dus zolang er een wil is,  
is er een weg. 

Niels Waterschoot Tom Hoven

PSV schat dat zijn 

led-verlichting zo’n 

30% zuiniger is dan 

conventionele  

stadionverlichting

Michel van Dooren

SuBSIDIE VooR ALLE SPoRTCLuBS

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame 
energie sportaccommodaties is in principe toegankelijk voor alle sportverenigingen in Nederland. 
Vanaf 2 januari 2017 kunnen zij aanspraak maken op een bijdrage tot maximaal 30% van de  
investering. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten zij echter wel voldoen  aan een 
aantal voorwaarden. 

•  Subsidie wordt alleen verstrekt op het verlichtingsmateriaal en niet op masten,  
schakelwerk, advies- en installatiekosten

• De ledverlichting moet dynamisch zijn
•  De led-armaturen moeten een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lumen/Watt hebben.  

Dat dient gemeten te zijn conform LM-79-08

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6237
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Op 19 januari 2017 start de 5-daagse cursus
‘Strategisch beheer van de openbare ruimte! om  
u te ondersteunen bij deze uitdaging!

Wat leer je tijdens de cursus?
Tijdens de cursusdagen staat een verdieping van
kennis en inzicht centraal. De actualiteit en de
vertaling naar de eigen praktijk vormen daarbij de
leidraad. De volgende thema’s komen uitvoerig
aanbod:

• Veranderende rollen
• Maatschappelijke rol openbare ruimte
• Burgerparticipatie
• Financiering openbare ruimte (beheer)
• Sturen op effecten

Casussen uit uw eigen praktijk, vormen 
uitgangspunt van de cursus. Daarnaast is tijdens de 
cursus ruimte voor discussie met uw collega’s uit 
het werkveld, dit zorgt voor nieuwe ideeën en een
verfrissende kijk op uw werk!

Voor wie?
Werkt u momenteel aan projecten in de openbare
ruimte en merkt u dat het complexe werkveld
meer van u vraagt? En bent u momenteel
werkzaam op HBO niveau? Dan is deze cursus bij
uitstek geschikt voor u!

Informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de cursus op onze
website www.haskennistransfer.nl en meld je aan,
er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Cursus ‘Strategisch beheer
openbare ruimte’
De openbare ruimte wordt steeds belangrijker denk aan; gezondheid, recreatie en andere maatschappelijke doelstellingen. De politiek stimuleert

participatie en social return is vast onderdeel van elk project. Desondanks wordt er vaak bezuinigd en moeten investeringen verantwoord worden.  

ook treedt er een verschuiving op van verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Kortom, volop ontwikkelingen! 

Dit vraagt om een andere benadering van het beheer van de openbare ruimte.

ADVERTORIAL

Meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-strategisch-beheer-
openbareruimte

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6237

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6238
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‘Dit is voor ons het ei van Columbus’, zegt Niek-Jan 
Bink, voorzitter van WMHC Wageningen. ‘Als het 
asfalt eruit had gemoeten en we het lavarubber 
hadden moeten afvoeren, hadden we dit niet kun-
nen betalen en tot 2018 moeten wachten.’

Afgekeurd
WMHC Wageningen is de grootste sportvereni-
ging van Wageningen en omstreken met zo’n 
1100 leden. Tot voor kort zat het met een voor 
tophockey afgekeurd hoofdveld. Bij WMHC is dat 
een probleem, want zowel de jeugd als de dames 
(overgangsklasse) en de heren (eerste klasse) spe-

len op hoog niveau. 
Omdat WMHC zijn velden van de gemeente huurt 
en daar een streng vervangingsschema aan vastzit, 
zat de club met een probleem. ‘We hebben toen 
met het nieuwe bestuur de schouders eronder 
gezet en bij de gemeente aangeklopt.’ 
De club kreeg met veel eigen initiatief (sponsoring, 

Een nieuw soort waterveld is vorige maand in Wageningen door de plaatselijke hockeyclub in gebruik genomen. Het heeft als ondergrond een gebon-

den, zeer open betonverharding met daarin ook verwerkt een afvalstroom van lavarubber uit het oude veld. Fieldmanager nam een kijkje en sprak 

betrokkenen over de nieuwe methode. 

Auteur: Peter Voskuil

‘Dit is voor ons het ei van 
Columbus’
WMHC Wageningen heeft primeur eerste echte waterveld met drainbeton
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een obligatieplan, een legeflessenactie en een vei-
ling) 110.000 euro bij elkaar, waarna de gemeente 
erin toestemde versneld een nieuw veld aan te leg-
gen. WMHC wist meteen wat het wilde: een water-
veld. Bink: ‘Hockey leent zich voor watervelden; 
het maakt het spel interessanter en sneller. Een 
hockeyer die op een waterveld gespeeld heeft, wil 
niet anders meer.’ Bink heeft er een piepklein stukje 
eigenbelang bij: hij hockeyt zelf bij de veteranen 
50+. ‘Het is voor de gewrichten ook prettiger’, 
meldt hij.  

Nieuwe methode
‘Deze nieuwe methode maakt dit soort topvelden 
betaalbaar’, merkt projectmanager Aaldert Hooijer 
van Antea Group op. Antea Group nam de aan-
leg van het waterveld op zich voor de som van 
330.000 euro. Een groot winstpunt bij de nieuwe 
methode is de onderlaag. De asfaltlaag onder het 
oude veld kon blijven liggen, na intensief te zijn 
diepgereinigd op 200 bar. Erbovenop kwam het 
nieuwe huismerk-open beton van Fielddrain.

Peter van Hinthem is adviseur van Fielddrain en 
vanaf het eerste uur betrokken bij de nieuwe vin-

ding, die uit de wegenbouw is komen overwaaien. 
Van Hinthem experimenteerde als innovatiema-
nager bij Heymans jaren met open beton. ‘In de 
infrastructuur zijn we daar al jaren naar op zoek, 
omdat waterafvoer en vlakheid van de weg natuur-
lijk superbelangrijk zijn’, legt hij uit. Na de aanleg 
van een aantal proefvakken, onder andere bij 
knooppunt Oudenrijn, vroeg hij zich af voor welke 
toepassingen open beton nog meer interessant 
kon zijn. 
Heymans stapte daarop in de sportvelden. Bij Klein 
Zwitserland in Den Haag werd in 2012 een proef-
veld aangelegd en in 2014, tijdens het WK Hockey, 
lag onder een van de tijdelijke speelvelden ook 
drainbeton van Heymans. ‘Daar hebben we toen 
tijdens het WK positieve reacties op gekregen’, 
vertelt Chantal Mies, senior beleidsadviseur bij 
de KNHB. ‘De mat en de lagen daaronder bepalen 
voor een groot deel de kwaliteit van de mat. Hoe 
vlakker en strakker de ondergrond, hoe lekkerder 
het is om erop te hockeyen. De eerste ervaringen 
hier waren meteen zo goed, dat wij als bond ver-
dere ontwikkeling hebben aangemoedigd. Dit is 
natuurlijk niet onze corebusiness, maar wij vervul-
len graag een intermediairfunctie als we het milieu 
en onze leden daarmee kunnen helpen. Wat ons 
zeer aanspreekt, is de duurzaamheid: dat je het 
lavarubber uit de oude velden kunt hergebruiken.’ 
Dat scheelde WMHC alleen al 25.000 euro aan 
afvoer- en stortkosten. Fielddrain gebruikt het 
lavarubber met een heel slimme modificatie (die 
overigens bedrijfsgeheim is) om de betonsteentjes 
onwrikbaar aan elkaar vast te lijmen.

Sterke partner
Eind vorig jaar verkocht Heymans alle licenties 
en activiteiten aan het nieuw opgerichte bedrijf 
Fielddrain. In Antea Group vond Fielddrain direct 
een sterke partner om de nieuwe ondergrond voor 
watervelden in de markt te zetten. 
Antea Group heeft ongeveer een derde van het 
marktaandeel in de aanleg van sportvelden. ‘Wij 
merkten dat Fielddrain bezig was met dezelfde 
vraag die wij onszelf ook stelden’, vertelt Aaldert 
Hooijer. ‘Er komt een markt aan waarin zand-
ingestrooide velden worden omgebouwd naar 
watervelden; kunnen we dat lavarubber dat straks 
uit die velden komt niet hergebruiken? Dit product 
voegt echt iets toe aan ons totaalpakket om voor 
elke situatie een maatoplossing te bieden.’
Waar voorheen twee lagen asfalt nodig waren 
voor een goede ondergrond, volstaat nu een open 
betonlaag. Met een omgebouwde asfaltmachine 
die voorzien is van de modernste lasertechnieken, 
wordt de laag kaarsrecht aangelegd. ‘Asfalt wordt 
bij de aanleg gewalst en heeft, afhankelijk van de 
mate waarin dat gebeurt, tussen de 15 en 25% 
open ruimte. Ons beton heeft een open ruimte van 
35%; dat is op veel plekken dus meer dan het dub-
bele’, legt Peter van Hinthem uit. Daar komt nog bij 
dat asfalt een olieachtige basis heeft, wat vuil aan-
trekt en dichtslibbing en natte hoeken veroorzaakt. 

Romeinen
‘De kans dat ons beton dichtslibt, is minimaal’, 
stelt Van Hinthem. Hij voorspelt dat de betonnen 
onderlaag nog generaties lang intact zal blijven. 
Zelf denkt hij aan minimaal dertig tot veertig jaar. 

5 min. leestijd ACHTERGROND

V.l.n.r.: Peter van Hinthem, Niek-Jan Bink, Aaldert Hooijer.
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Bewijs doelgericht
uw vakmanschap
verstand van sport heeft iedereen, zeggen ze! maar 
verstand van aanleg, onderhoud en renovatie van 
sportvelden en -accommodaties moet u ontwikkelen!

aanmelden of meer informatie? 
Om u aan te melden voor deze opleiding gaat u naar www.ipcgroen.nl. Voor meer informatie  

kunt u contact opnemen met Hans Luiten via 026-355 01 00 of via info@ipcgroen.nl.

Koningsweg 35, 6816 TG  Arnhem 
Postbus 393, 6800 AJ  Arnhem www.ipcgroen.nlT  +31 26 35 50 100

E  info@ipcgroen.nl

Indien u lid bent van de BSNC krijgt u 5% ledenvoordeel op de opleidingen van de doorlopende 

leerlijn sportvelden. Naast de opleidingen komen de cursussen  ‘De bodem als basis’ en  

‘De top van het sportveld’ ook in aanmerking voor de ledenkorting van 5%.  

Bodem als Basis top van het sportveld

 terreinmeester  

om doelgericht en professioneel vakkennis te vergaren op het gebied van onderhoud, beheer, 
aanleg en renovatie sportvelden en accommodaties biedt ipc groene ruimte de opleiding 
terreinmeester. de uitdagende en modulaire opleiding wordt verzorgd door vakexperts uit 
de praktijk. de insteek is praktisch en toegespitst op de nieuwste ontwikkelingen en trends. 
In februari 2017 gaat de opleiding Terreinmeester van start. Wanneer u alle modules van de opleiding volgt heeft u een prijsvoordeel van 10% ten 

opzichte van het volgen van losse modules. liever een cursus dan een volledige opleiding, verbreed uw kennis dan met een van de volgende cursussen:

Wilt u zonder problemen kunnen werken in de bodem en 

optimaal gebruikmaken van de bodem? Leer deze basiskennis 

in de praktische cursus ‘de bodem als basis’.

Wilt u een kwalitatief hoogwaardig sportveld realiseren dat voldoet 

aan de sporttechnische eisen? Leer in de tweedaagse cursus 

‘de Top van het sportveld’ hoe u dit kunt realiseren.

Meer informatie over deze cursussen en meer vindt u op onze website.
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‘De Romeinen waren al met beton in de weer en 
dat komen we ook nog steeds tegen’, zegt hij. De 
betonnen ondergrond van Fielddrain is volgens 
hem zo sterk, dat het zes keer de maximale belas-
ting van een zware ambulance van 2500 kilo kan 
dragen.
Fielddrain claimt dat zijn onderlaag 100% cradle-
to-cradle is: na de levensduur of bij reconstructie 
kan het materiaal worden hergebruikt. ‘Dat hebben 
we bij dat tijdelijke WK-veld onderzocht en het 
blijkt mogelijk’, meldt Van Hinthem. 
Het hoge open gehalte van het beton maakt 

volgens hem een sterke horizontale drainage 
mogelijk. ‘Hierdoor hoef je veel minder de diepte 
in; je kunt veel meer zijwaarts oplossen. Als je vol-
doende berging hebt, wordt het minder belangrijk 
hoe snel dat water de grond in zakt. Bij ieder ander 
veld had de asfaltlaag die nu is blijven liggen eruit 
gemoeten, denk ik.’ 
Volgens Antea Group en Fielddrain profiteert het 
spel ook van de betere waterafvoer: het veld blijft 
daardoor nog vlakker, op een ondergrond die van 
zichzelf al vlakker is dan de lavalagen uit de oude 
velden. Hooijer: ‘Een gebonden fundering blijft op 

termijn vlakker. Je krijgt gewoon een absoluut top-
veld voor de prijs van een basisveld.’

Antea Group en Fielddrain mikken op het nieuwe 
bouwseizoen. Projectmanager Aaldert Hooijer 
verwacht dat het aandeel watervelden in het hoc-
key binnen vijf tot tien jaar zal stijgen van minder 
dan 5% naar 15%. Hooijer: ‘In de toekomst zal elke 
zichzelf respecterende club een waterveld heb-
ben of daarnaar streven. De massa blijft spelen 
op goede zandvelden, maar de top gaat over op 
watervelden.’
Het Fielddrain LR-veld is inmiddels gecertificeerd 
en erkend door Kiwa Isa Sport en de hockey-
bond. ‘De kinderziektes zijn eruit gefilterd’, vat 
Van Hinthem samen. ‘Het viel niet mee om een 
betonverharding tot op de millimeter nauwkeurig 
vlak te krijgen, maar we zijn nu zover. Alleen de 
naamsbekendheid moet nog komen. ’ Fielddrain 
laat momenteel een nieuwe computergestuurde 
mengmachine in Frankrijk bouwen, die het proces 
voor een zo vlak mogelijke ondergrond nog verder 
zal verfijnen.  

Volgens Antea Group en Fielddrain is drainbeton 
als ondergrond behalve voor hockey ook geschikt 
voor tennis- en padelbanen, en in de verre toe-
komst mogelijk ook voor voetbalvelden. 
In Wageningen legde Antea Group op de beton-
laag een dempende e-layer van GCC neer. 
Daarbovenop kwam een nieuw type mat, de Edel 
ID. Antea Group en Edel Grass introduceerden 
samen met Ten Cate acht jaar geleden de eerste 
zogenaamde monofilamentvezels in waterveldsy-
stemen. De nieuwe Edel-ID-toplaag is een verdere 
doorontwikkeling daarvan. Omdat de anderhalf 
miljoen vezels per vierkante meter fijner van 
structuur zijn, houdt de grasmat vocht beter vast. 
Daardoor hoeft er volgens Antea Group minder 
vaak te worden beregend. 
Voorzitter Niek-Jan Bink: ‘Met dit veld kan WMHC 
de concurrentie weer aan.’

ACHTERGROND
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De kwaliteit van het Nederlandse voetbal is al 
langer een zorgenkindje en noopte de KNVB er 
eind 2014 toe om een heus congres over het 
Nederlandse voetbal te organiseren. De derde 
plaats tijdens het WK van die zomer was een posi-
tieve verrassing, maar de kenners hadden al eerder 
geconcludeerd dat het voetbal in ons land de aan-
sluiting met de internationale top in toenemende 
mate begon te verliezen. Tientallen coaches, (ex-)
spelers en andere specialisten kwamen in decem-
ber van dat jaar in Utrecht bij elkaar en bespraken 
plannen die de kentering zouden moeten keren. 
Een van die plannen was het idee om de zoge-
naamde small-sided games te stimuleren, spelvor-
men waarbij elk team uit minder spelers bestaat en 
die op een kleiner veld worden gespeeld. Patrick 

Balemans, adviseur accommodatiezaken bij de 
KNVB, vertelde Fieldmanager al in 2013 dat de 
bond dit soort varianten nadrukkelijk overwoog. 
Destijds was de redenering dat dergelijke varian-
ten de spelers actiever bij het spel zouden betrek-
ken, zodat iedereen tijdens een wedstrijd aan de 
bal zou komen en meer spelers lid konden worden 
van een vereniging. Sinds het voetbalcongres is 
de redenering dat deze spelvormen ook helpen bij 
het ontwikkelen van de spelers, omdat ze actiever 
bezig moeten zijn en gedwongen worden snel-
ler te handelen op de kleine ruimte. Small-sided 
games zouden, in het kort, dus bijdragen aan een 
betere conditie, balbeheersing en spelinzicht van 
de spelers. 

Een streep onder de komst?
Onlangs liet de KNVB weten dat men eindelijk 
van plan is de spelvormen breed en officieel door 
te voeren in het pupillenvoetbal. De bond denkt 
daarbij aan twee-tegen-twee-, vier-tegen-vier- en 
vijf-tegen-vijfwedstrijden. De wedstrijden zouden 
zonder leiding moeten plaatsvinden. De varianten 
zouden ingevoerd worden als onderdeel van een 
plan waarvoor het volledige jeugdvoetbal op de 
schop zou gaan. Dat idee krijgt inmiddels veel kri-
tiek. Bij veel van de voetbalacademies in ons land 
viel de aankondiging rauw op het dak. Ook zetten 
veel coaches hun vraagtekens bij het plan. Maar 
hoe zit dat met de fieldmanagers? Tenslotte zullen 
zij de accommodaties in orde moeten brengen. 
Over het eventueel trekken van lijnen hoeven ze 

De kwaliteit van het Nederlandse voetbal staat zwaar onder druk. om hier verandering in te brengen, wil de KNVB meer en actievere spelvarianten gaan 

promoten waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleiner veld. De meningen van voetbalspecialisten over het effect van deze keuze verschillen, maar 

ook over de consequenties voor de velden is veel onduidelijk.

Auteur: Guy Oldenkotte

Small-sided games moeten 
het voetbal gaan redden
Maar wat doet het met de velden?
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niet in te zitten, verzekert Jan Kaak van WitterWit 
sportveldbelijning. ‘Het zal ervan afhangen welke 
velden worden gebruikt. Voor natuurgrasvelden 
leveren wij verf en voor kunstgrasvelden bieden 
wij kalk. Dat laatste heeft slechts één regenbui 
nodig om te verdwijnen en kan dus, indien nodig, 
na afloop direct verwijderd worden door de bere-

gening aan te zetten.’ Voor verenigingen die niet 
over veldberegening beschikken of die de kalk 
effectiever willen verwijderen, heeft WitterWit een 
eigen borstelmachine ontwikkeld. ‘Dat gebeurt 
met schoon water en kan verder geen kwaad, ook 
niet voor de vezels.’ Mocht het zover komen, dan is 
WitterWit dus helemaal klaar om verenigingen bij 
te staan. ‘Maar ik moet eerst nog zien dat het zover 
komt’, stelt Kaak. 

Altijd scoren!
De tijd en eventuele kosten zouden veel clubs kun-
nen doen besluiten om het trekken van (tijdelijke) 
lijnen achterwege te laten. Toch mag men hier 
niet lichtzinnig over denken. Als het aan de KNVB 
ligt, krijgen de small-sided games niet langer een 
scheidsrechter toegewezen, maar wordt het aan 
de kinderen overgelaten om zelfstandig te bepalen 
of er een overtreding is begaan of dat een bal in 
of uit is gegaan. ‘Een andere optie is het plaatsen 
van pionnen, om een indicatie te geven van waar 
de lijn loopt’, zegt Jeffrey Jonkman van Erma Sport. 
Voor hockey, bijvoorbeeld, kan een alternatief wor-
den geboden in de vorm van touwen of balken, 
maar bij voetbal maakt de balstuit dergelijke oplos-
singen onmogelijk. Erma Sport een ruime keuze in 
doeltjes. ‘De 7x2- of 5x2-doeltjes zijn bij de meeste 
verenigingen standaard aanwezig. Ik verwacht 
dat men vooral zal moeten investeren in de zoge-
naamde 3x1-doeltjes voor de kleinste spelvariant.’ 
KNVB-hoofdsponsor ING gaf onlangs aan voetbal-
verenigingen te willen bijstaan door de financie-
ring van dergelijke attributen mogelijk te maken. 
‘In dat geval hopen we dat men de kwaliteit en de 

veiligheid van de producten leidend maakt’, zegt 
Jonkman daarover. ‘Vooral de wijze waarop de net-
ten bevestigd worden, is iets wat onderhoud nodig 
heeft. Het beste, maar tevens het duurste is een 
oplossing waarbij de ophangpunten voor het net 
zijn uitgefreesd. Ook kan men kiezen voor zoge-
naamde netstrips of nethaakjes. Echter intensiveert 
dat het onderhoud Voor de profielen is het van 
belang dat deze degelijk en netjes afgerond zijn en 
geen scherpe of uitstekende delen hebben. Dit kan 
schade aan het kunstgras veroorzaken of verwon-
dingen. Een ander belangrijk aspect is het plaatsen 
en verwijderen van de doeltjes op het speelveld.’ 
Bij sommige clubs is er in het hek rondom het 
kunstgrasveld een extra uitsparing aangebracht 
waarin de doeltjes kunnen worden opgeslagen. 
‘Vervolgens kun je ze met een kettingslot vastleg-
gen om diefstal te voorkomen.’ Toch is dit volgens 
Jonkman niet de ideale oplossing. ‘Ik zou er eigen-
lijk voor pleiten dat de doeltjes op een soort kar 
kunnen worden geplaatst. Zo kun je ze in één keer 
het veld op of af rijden, zonder dat de mat bescha-
digd raakt en zonder dat je afhankelijk bent van 
meerdere mensen. De beste keuze zal ook afhan-
gen van de verankering die de KNVB aangebracht 
wil hebben.’ Die verankering is noodzakelijk om te 
voorkomen dat de doeltjes eenvoudig omvallen. 
‘Daar zijn verschillende oplossingen voor’, zegt 
William van Diemen van W&H Sports. ‘Wij kunnen 
grondankers leveren voor doeltjes die geplaatst 
worden op een natuurgrasveld en verzwaringen 
voor doeltjes die geplaatst worden op een kunst-
grasveld. Die verzwaring kan zowel geïntegreerd 
als los zijn. Om clubs te wijzen op de noodzaak 

5 min. leestijd ACHTERGROND

William van Diemen Jeffrey Jonkman

Spelvormen waarbij elk team 

uit minder spelers bestaat 

en die op een kleiner veld 

worden gespeeld
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van verankering, hebben we zelf een informatieve 
website opgezet. Op www.voetbalveilig.nl kan 
men zelf lezen waarom het belangrijk is en hoe het 
kan worden opgelost.’ Net als Erma Sport heeft ook 
W&H Sports een ruime selectie. ‘Men kan kiezen uit 
minidoeltjes en opklapbare doeltjes. Alle frames 
zijn volledig gelast, zodat ze stevig zijn en geen 
schade aan het veld kunnen veroorzaken.’ 

Wie betaalt, bepaalt
KNVB-hoofdsponsor ING heeft inmiddels dus aan-
geboden clubs bij te staan door de aanschaf van 
attributen te financieren. Dat is niet voor het eerst; 

ook bij de promotie van het zogenaamde wel-
penvoetbal speelde ING een belangrijke rol. Maar 
liefst 200 verenigingen ontvingen destijds een 
zogenaamd welpenvoetbalpakket, dat bestond uit 
een doeltje, twintig ballen, twintig hesjes, hoedjes, 
een gatendoek, een verzamelbord en vier leeu-
wenborden. ‘Sinds ruim twee jaar omarmen we het 
amateurvoetbal steeds meer door middel van ons 
amateurvoetbalprogramma, waarbij we 475 clubs 
sponsoren’, zegt ING-woordvoerster Alicia Vargas 
Velásquez daarover. ‘We hebben daarbij speciale 
aandacht voor de jeugd: welpen, meisjes en kin-
deren met een beperking. Met onze sponsoring 
helpen we de verenigingen hun eigen ambities 
waar te maken; dat kan onder andere de aanschaf 
van materialen zijn.’ Hoe daaraan precies invulling 
wordt gegeven, is ook bij ING nog niet duidelijk. 
‘We laten de clubs zelf bepalen waarmee zij het 
beste zijn geholpen. Het aanschaffen van de mate-
rialen kan dus een onderdeel zijn van de sponso-
ring, als de clubs daar zelf voor kiezen. We gaan de 
komende tijd samen met de KNVB kijken hoe we 
het pupillenvoetbal nieuwe stijl het beste kunnen 
ondersteunen.’  

Wel staat vast dat er geen compensatie komt voor 
extra onderhoud van de velden, of, in het geval 
van kunstgrasvelden, voor reparatie van schade 
of vervanging van versleten delen. Toch verwacht 
John van Gennip van J&E Sports niet dat velden 
sneller of anders zullen slijten als ze veelvuldig 
worden ingezet voor deze kleinere spelvormen. ‘Er 

zal een meer homogeen slijtagebeeld optreden, 
wat geen gevolgen hoeft te hebben voor de garan-
tie’, zo meent hij. ‘Als een veld vervangen moet 
worden, betekent dat dat het ook echt helemaal 
versleten en aan het eind van zijn levensduur is. Dit 
in tegenstelling tot veel velden die nu vervangen 
worden terwijl ongeveer 60% van het veld nog zo 
goed als nieuw is.’ Toch waarschuwt Van Gennip 
dat dit positieve nieuws niet lichtzinnig moet wor-
den opgevat. ‘Onderhoud blijft natuurlijk belang-
rijk, maar dat zal naar mijn mening niet intensiever 
of vaker hoeven te gebeuren dan nu.’ 
Voor fieldmanagers lijkt er dus weinig om zich 
zorgen over te maken, wanneer small-sided games 
werkelijk een belangrijke rol gaan spelen in het 
KNVB-curriculum. Velden zullen niet sneller slijten 
en de aanschaf van de benodigde materialen zal 
hoogstwaarschijnlijk gefinancierd worden. Het 
wachten is nu op een beslissing van de spelleiders 
en de ‘mensen met verstand van voetbal’, zodat 
small-sided games echt doorgang kunnen vinden.  

ACHTERGROND

Door de invoering van small-sided games zullen verenigingen vooral in de kleinste doeltjes moeten gaan investeren.

Sinds ruim twee jaar 

omarmen we het amateur-

voetbal steeds meer 

door middel van ons 

amateurvoetbal-

programma

Jan Kaak

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6240



7 - 2016120

SGS Intron voerde in opdracht onderzoek aan kunstgrasvezels uit, wat in Nederland nog niet eerder is gedaan. Het gaat om twee onderzoeken: naar 

overmatig rafelende vezels en naar platliggende vezels op kunstgrasvelden. ‘Eigenaren van kunstgrasvelden hebben in de regel onvoldoende kennis 

van de toegepaste materialen, om te beoordelen of een verschijnsel dat ze op het veld waarnemen normaal of afwijkend is’, merkt SGS Intron-consul-

tant Wil Klarenaar op.

Auteur: Nino Stuivenberg 

Onderzoeken naar platliggende en 
rafelende vezels geven voorzet voor 
verdere kwaliteitsverbetering 
kunstgrasvelden
SGS Intron: Eigenaren van kunstgras hebben onvoldoende kennis  

van de toegepaste materialen
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Is er inderdaad sprake van afwijkend materiaalge-
drag? Dat is ook de eerste vraag die SGS Intron in 
beide onderzoeken beantwoordt. ‘Er bestaan geen 
normen voor vezelverlies of voor de stand van de 
vezels’, weet Wil Klarenaar. ‘Dat er bij het gebruik 
van een kunstgrasveld af en toe sprietjes afbreken, 
is niet ongebruikelijk. Maar als spelers het idee 
krijgen dat het kunstgrasveld net gemaaid is, is er 
natuurlijk wel iets aan de hand. En als het kunst-
gras enkele dagen na het aanleggen van de gras-
mat nog steeds plat op het veld ligt, gedraagt het 
materiaal zich niet naar behoren. Dit heeft mogelijk 
invloed op het balrolgedrag en het speelplezier.’ 

Schades herkennen
SGS Intron keurt, inspecteert, test en certificeert 
jaarlijks tientallen kunstgrasvelden en helpt pro-
ducenten en aannemers bij het verbeteren van de 
toegepaste materialen en constructies. Wagenaar: 
‘Waarschijnlijk staan deze schadegevallen niet op 
zichzelf. Wij krijgen deze berichten vaker. De resul-
taten van deze onderzoeken zijn daarom zeker 
ook voor andere veldeigenaren interessant. Welke 

schades kunnen optreden en hoe kan ik ze herken-
nen en eventueel voorkomen? Maar wij nodigen 
ook producenten van harte uit om met ons om de 
tafel te gaan zitten en eventueel samen te kijken 
naar hun product en materiaalkeuze. Deze onder-
zoeken geven een mooie voorzet voor het verder 
verbeteren van de kwaliteit van kunstgrasvelden, 
voor alle partijen.’

onderzoek naar rafelende vezels  
Bij beide opdrachten stelde SGS Intron na een eer-
ste onderzoek vast dat er sprake was van afwijkend 
materiaalgedrag. ‘In het onderzoek naar de rafelen-
de vezels hebben wij een proefstukje uit het kunst-
grasveld geknipt en dat in ons laboratorium onder-
zocht. Met behulp van microscopische technieken 
zijn de vezels van onder tot boven tegen het licht 
gehouden. Daarbij troffen we zoals verwacht 
beschadigingen aan: op een vaste hoogte vertoon-
den alle vezels breuken. Dat verklaarde waarom ze 
bij het bespelen van het veld snel afbraken.’

Fijnsplijting door microscheurtjes
In eerste instantie zoekt SGS Intron de oorzaak van 
de breuken in de samenstelling van het materiaal. 
‘Met behulp van allerlei technieken hebben we de 
samenstelling van de rafelende vezels bepaald en 
deze vergeleken met referentiemateriaal van de 
producent: ongebruikt materiaal uit dezelfde partij. 
We vonden geen verschillen; de samenstelling was 
normaal. Maar bij trekproeven bleken sommige 
vezels duidelijk sneller af te breken dan andere. In 
het betreffende kunstgrasveld zijn twee soorten 
vezels verwerkt: monofilamentvezels (dichte gras-
sprieten) en gefibrilleerde vezels die bestaan uit 
verticaal ingesneden grasvezels. Deze laatste vezels 
– voor een fraaier uiterlijk en betere bespeelbaar-
heid – waren duidelijk minder sterk.’ Reden voor 
SGS Intron om de vezels nader te onderzoeken met 
behulp van de elektronenmicroscoop. ‘Hiermee 
kun je materiaal tienduizenden keren vergroten en 
een fantastische detaillering in de polymeerstruc-
tuur van de kunstgrasvezels waarnemen. Daardoor 
zagen we dat er bij de gefibrilleerde vezels iets 
mis was met de microstructuur van de polyme-
ren: daarin zaten microscopisch kleine scheurtjes 
(microfibrillatie). Met andere woorden: de vezels 
hadden een ingebouwde schade, die zich snel 
uitbreidde als eraan getrokken of erop gespeeld 
werd. Dan gingen ze “fijnsplijten” tot dunne, draad-
vormige en dus zwakkere structuren. Zowel de 
gefibrilleerde vezels in het proefstuk uit het veld 
als die van het referentiemateriaal vertoonden de 
microscheurtjes. Daarmee was direct duidelijk dat 
de schade niet veroorzaakt was door het insnijden 
of het bespelen van het veld. Door belasting was 

de schade alleen versneld zichtbaar geworden.’ 
‘Het goede nieuws voor veldeigenaren is dat de 
microscheurtjes goed herkenbaar zijn als je met 
een microscoop naar de vezels kijkt. Daarom is het 
verstandig om hier ook naar te (laten) kijken tij-
dens een afnamekeuring. Dan worden immers toch 
al allerlei eigenschappen van de vezels microsco-
pisch onderzocht.’

onderzoek naar platliggende vezels
Voorkomen is beter dan genezen. In het geval 
van de platliggende vezels is dat zeker het geval, 
zo blijkt uit het tweede onderzoek dat SGS Intron 
uitvoerde. Aanleiding: een kunstgrasveld waarop 
het gras in enkele banen plat lag. ‘Terwijl kunst-
grasvezels elastisch zijn en normaal gesproken een 
tot enkele dagen na het uitrollen van de grasmat 
weer rechtop staan. Ook hier hebben we eerst de 
samenstelling van de vezels onderzocht. Een dood 
spoor, want de platliggende vezels bleken exact 
dezelfde samenstelling te hebben als de vezels 
op het veld die wel rechtop stonden. De enige 
logische verklaring voor het platliggen is dan dat 
de vezels ergens tussen het maken en het leg-
gen van de kunstgrasmat te warm zijn geworden.’ 
Kunstgrasvezels zijn immers gemaakt van poly-
ethyleen (PE), een thermoplast die verweekt bij 
verwarming en weer verstart bij afkoeling. Als dit 
proces plaatsvindt terwijl de grasmat opgerold is, 
zou dat een permanente vervorming van de gras-
vezels en dus het platliggen van het gras verklaren. 

Warmtegevoelig
SGS Intron heeft aangetoond dat dit in dit geval 
inderdaad gebeurd is. ‘Wij hebben een stukje 
grasmat tussen twee plankjes geklemd en zo het 
platdrukken op de rol gesimuleerd. Vervolgens is 
de grasmat in ons laboratorium achtereenvolgens 
blootgesteld aan temperaturen van twintig, dertig 
en veertig graden. Bij twintig graden richtten de 
vezels zich zoals verwacht na een dag weer keurig 
op, maar al bij veertig graden bleven ze duidelijk 
aantoonbaar platter liggen. Omdat nagenoeg alle 
kunstgrasmatten van PE gemaakt zijn en het in een 
vrachtauto of in de zon bij het veld al snel dertig 
graden kan worden, is dit een factor waarmee alle 
partijen in het traject, van de productie tot de aan-
leg van het veld, rekening moeten houden.’ 

3 min. leestijd congres
sportvelden
NATIonaal
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Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175
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Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking
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Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73
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Arjan Knotnerius van Fieldturf Benelux, de  
producent van de GrassMaster-velden, steekt zijn 
hand in het vuur voor de Vibra-Sandmaster-
techniek. ‘Dit verlengt de levensduur van een 
GrassMaster-veld’, stelt hij. ‘Deze machine verbetert 
de waterdoorlatendheid van een GrassMaster-veld 
of natuurgrasveld. Zonder deze machine vraagt 
een toplaagrenovatie al gauw een herstelperiode 
van minimaal twaalf weken. De Vibra-Sandmaster 
kan het probleem in enkele dagen oplossen.’  
AH Vrij deelt die opvatting. En mocht de gemeente 
Zoetermeer afgelopen zomer van deze techniek 
overtuigen tijdens een renovatie van het drassige 
veld van FC Zoetermeer.

Als gevolg van intensief gebruik en oude grasdelen 
die niet goed verteren ontstonden storende lagen 
en viltvorming op het Zoetermeerse veld. Hierdoor 
raakte de functie van het veld verstoord, ontstond 

wateroverlast zodra meer dan 10 millimeter neer-
slag viel en verslechterde de grasontwikkeling. 
Om verstopping en wateroverlast te voorkomen 
behandelde AH Vrij het veld met een Vibra-
Sandmaster: een snelle en effectieve methode  
om wateroverlast op het veld te verhelpen en  
de toplaag te renoveren. 

De renovatie startte met het afscheren van het 
veld. AH Vrij deed dat met de Fieldtopmaker. 
Bovenop GrassMaster- en natuurgrasvelden ont-
staan in de loop der jaren een vegetatielaag. Door 
het veld tot de vezels kaal te scheren, kwamen de 
kunstgrasvezels weer aan de toplaag. Vervolgens 
haalde AH Vrij de organische vervuiling tussen de 
vezels met de verticuteermachine weg. 

Voor het maken van de zandsleuven werd het veld 
gevertidraineerd en opnieuw ingezaaid. Daarbij 
prikken stalen pinnen de storende laag door, zodat 
water gemakkelijker kan worden afgevoerd en gras 
meer zuurstof krijgt. Dit maakte de constructie 
onder het veld losser. Dat bevordert de groei van 
het gras en daarmee de speeltechnische eigen-
schappen van het veld. 

Daarna volgde het maken van zandsleuven van 
25 centimeter diep en 1 centimeter breed met de 
Vibra-Sandmaster. Deze machine bestaat uit een 
schudfrees met een sleuvenvulmachine. Hiermee 
kan AH Vrij zand tot 25 centimeter in de bodem 
injecteren, zonder beschadigingen toe te brengen 
aan de toplaag. In tegenstelling tot de algemene 
opvatting over deze werkwijze, is met deze  
behandeling geen noemenswaardige schade  

aangericht aan de GrassMaster-constructie. 

Henk Slootweg, projectleider bij AH Vrij: ‘Voordat 
AH Vrij met de werkzaamheden startte, is de gras-
mat eerst gerenoveerd. Toen wij eind juli de Vibra-
Sandmaster toepasten stond het gras er goed bij. 
We kozen er bewust voor om toen de zandsleuven 
te maken, want dan kun je de zandsleuven tot 
bovenaan het maaiveld vullen. Dat is de truc:  
we creëren zo een optimale waterafvoer bij pieken 
in regenval. En die zijn er steeds vaker.’ 

Omdat de zandsleuven tot bovenin de toplaag  
reiken, kan het oppervlaktewater direct worden 
afgevoerd naar de onderliggende zandconstructie 
en is het veld na een regenbui snel droog en 
bespeelbaar. Zonder deze machine vraagt een 
toplaagrenovatie al gauw een herstelperiode van 
tien tot twaalf weken. Met de Vibra-Sandmaster 
loste AH Vrij het afwateringsprobleem in korte  
tijd op. 

In oktober viel in twee dagen tijd 24 millimeter 
regen op de Zoetermeerse velden. Daarmee onder-
ging de gerenoveerde GrassMaster in Zoetermeer 
de eerste praktijktest. Terwijl de laatste regendrup-
pel op vrijdag naar beneden kwam, was het veld 
zaterdag droog en klaar om bespeeld te worden. 
Jaap Burger van de gemeente Zoetermeer trok 
direct zijn conclusie: ‘Ik ben zeer tevreden over het 
resultaat. Weer of geen weer, het veld kan gewoon 
bespeeld worden en gaat weer jaren mee.’ 

ADVERTORIAL

Hevige regenval leidde voor FC Zoetermeer de 

laatste tijd tot een onbespeelbaar GrassMaster-

veld. om een einde te maken aan deze onge-

wenste situatie, renoveerde AH Vrij het veld 

afgelopen zomer met de Vibra-Sandmaster.  

Een primeur met succes. De grasmat kan het  

water na hevige regenbuien weer goed af-

voeren, droogt snel op en is snel bespeelbaar. 

Tot groot genoegen van de vereniging en de 

gemeente.

Afwateringsprobleem 
op Grass-Master in 
korte tijd opgelost
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Beide keversoorten vliegen in de avond- 
schemering. De meikever vliegt in april en mei, 
soms nog tot in juni en prefereert de wat latere 
schemering. De meikever komt vooral op licht af, 
wat duidelijk is te zien aan de schade die ontstaat 
op verlichte sportvelden, met name onder de licht-
masten. De kevers worden van verre aangetrokken 
door het licht en strijken na het doven neer op het 
gras. Bevruchte vrouwtjes leggen hier hun eieren. 
Meikevers veroorzaken niet alleen schade aan 
de grasmat, maar ook aan de wortels van diverse 
kruidachtige planten en bomen. Gevallen van  
ernstige schade doen zich voor in vrijwel het  
gehele oostelijke en zuidelijke deel van Nederland, 
van Groningen tot Midden-Limburg. Er wordt 

melding gemaakt van schade aan golfterreinen, 
grasvelden en in boomteeltgebieden.
De junikever heeft een voorkeur voor de vroege 
avondschemering en vliegt dan vooral naar  
objecten (bomen en mensen) die donker afsteken 
tegen de avondlucht. Ze vreten aan de bladeren en 
hier vindt ook de paring plaats. Vanuit die positie 
vliegen ze in het nog vage licht naar de grasmat 
om eieren te leggen. Afhankelijk van de weers-
ontwikkeling vindt de vlucht plaats vanaf eind juni 
tot eind juli. De junikever leeft uitsluitend van de 
wortels van gras.

Vleermuizen
Vleermuizen zijn geen muizen; het zijn  

gevleugelde zoogdieren met twee tepels, waarmee 
het vrouwtje de jongen zoogt. Vleermuissoorten 
die in Nederland voorkomen, zijn vooral insecten-
etende soorten. Afhankelijk van de soort verorbert 
een vleermuis ruim een kilo insecten per jaar. 
Vooral de zogende vrouwtjes jagen intensief op 
insecten vanaf april tot juli, juist in de periode 
waarin meikevers en junikevers in de avond- 
schemering actief zijn.  

Vleermuizen komen door het hele land voor. Er zijn 
in Nederland zo’n 20 soorten bekend. De bekend-
ste soorten zijn:

De rosse vleermuis: foerageert in open terrein op 

De engerlingen van zowel de meikever als de junikever zijn moeilijk te bestrijden. Tegen deze soorten werken de gewone aaltjes zoals gebruikt tegen 

de rozenkever nauwelijks of niet. Een mengsel van twee soorten aaltjes kan onder ideale omstandigheden zorgen voor een reductie tot 50%, wellicht 

voldoende om onder de schadedrempel te komen. In het ‘Handboek grasveldinsecten. Ecologie en beheersing’ wordt gesproken over de rol van vleer-

muizen als natuurlijke vijanden van de kevers.

Auteur: Henk Vlug, Insect Consultancy

Engerlingenschade door 
meikevers en junikevers
Alternatieve oplossingen
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insecten. De rosse vleermuis jaagt vooral boven 
water en moerassige gebieden en jaagt ook wel bij 
de straatverlichting. 

De laatvlieger: foerageert boven open tot half-
open landschap. Vliegt graag boven vegetatie op 
(vochtige) graslanden en weilanden en open water 
(vijvers, sloten).

De watervleermuis: kan grote afstanden afleggen 
naar zijn foerageergebied en vliegt daarbij graag 
langs bos- en boomranden, sloten en houtwallen. 
Heeft een hekel aan sterke lichtbronnen.

De meervleermuis: wordt veel gevonden in water-
rijke gebieden, vooral in het westen van ons land.
De gewone dwergvleermuis: in Nederland de 
meest algemene soort. Wordt overal in Nederland 
aangetroffen. Houdt zich vooral op in gebouwen, 
spouwmuren, raamluiken en daklijsten en onder 
dakpannen.

De ruige dwergvleermuis: foerageert vooral in 
halfopen bosrijk landschap. Kraamkolonies kunnen 
vijftig tot honderdvijftig vleermuizen bevatten.  
Ze kunnen meer dan één vleermuiskast gebruiken.
De gewone grootoorvleermuis: foerageert op 
beschutte plekken in bos en parkachtig landschap, 
boven bospaden, in lanen en op open plekken.
Vleermuizen houden zich overdag verborgen in 
holle bomen, nauwe spleten in de bebouwing 
en in speciaal hiervoor ontwikkelde kasten, de 

zogenaamde vleermuiskasten. Kraamkamers zijn 
te vinden in holle bomen en kasten die goed 
opgewarmd kunnen worden door de zon, of op 
plaatsen tegen constructies die binnen verwarmd 
worden. Het zijn echte warmteminnaars.  
Een aantal soorten trekt in het najaar weg om te 
overwinteren, soms tot op grote afstanden. De 
meeste soorten zoeken een beschutte plek om 
te overwinteren. Ze zetten hun lichaamsfuncties 
gedeeltelijk stil en bereiken dan een temperatuur 
van een paar graden boven nul.
Soorten zoals de ruige dwergvleermuis brengen 
hun jongen groot in massaal bewoonde kraam-
kamers; andere soorten, zoals de watervleermuis, 
doen dat met slechts enkele tientallen tegelijk 
(Diets en Kiefer, 2016). Vleermuizen brengen 
slechts één of twee jongen per jaar groot. Dat lijkt 
weinig, maar vleermuizen leven lang, sommige 
zelfs vijftien jaar.

Vleermuizen leven in diverse biotopen: bewoonde 
gebieden, waterrijke gebieden of bossen. De ene 
soort heeft een voorkeur voor gebieden waar 
water aanwezig is; andere soorten hebben weinig 
voorkeur en weer andere leven graag aan de rand 
van bosgebieden. De meeste sportgrasvelden  
vallen in die laatste categorie, als we bedenken dat 
enkele boomgroepen al gezien worden als bos-
randen. Op golfterreinen is vaak open water aan-
wezig; hier kan worden gerekend op meerdere 
soorten. Op deze plaatsen vinden ze ook de 
belangrijkste prooidieren, zoals meikevers.  

De vrouwtjes van de meikever vliegen in de avond 
naar bomen, vooral eiken, om te eten. De geur die 
bij het eten vrijkomt, trekt de mannetjes van verre 
aan. Dichterbij speelt het vrouwelijk feromoon de 
belangrijkste rol bij de paring in de boom. Tijdens 
deze trek naar de bomen kunnen vleermuizen 
een groot deel van de populatie opruimen. Rond 
lichtmasten die meikevers aantrekken, zwermen 
groepen vleermuizen die de meikevers eten. Ze 
eten het voedselrijke achterlijf weg en laten de 
resten vallen, zodat op de grond resten van dode 
meikevers aan te treffen zijn. Ook de rondzwer-
mende junikevers worden in de vlucht gegrepen 
op het moment dat ze naar de bomen vliegen 
en weer terug naar het gras. Niet alleen kevers, 
maar ook andere insecten worden bejaagd door 
vleermuizen. Naast de nodige langpootmuggen 
die geconsumeerd worden, eten vleermuizen ook 
nachtvlinders, zoals de eikenprocessievlinder. 
In de regel reageren ze op voedsel dat op het  
juiste moment massaal rondvliegt.

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van de predatie door vleermuizen. In gebieden 
waarin de populatie meikevers en junikevers 
zich juist begint te ontwikkelen, kan de uitbraak 
van de populatie sterk geremd worden door de 
aanwezigheid van vleermuizen. Om te zorgen dat 
vleermuizen zich goed kunnen ontwikkelen en in 
het gebied kunnen blijven, is het noodzakelijk om 
vleermuiskasten op te hangen. 

5 min. leestijd ACHTERGROND

Meikevers veroorzaken niet 

alleen schade aan de gras-

mat, maar ook aan de wor-

tels van diverse kruidach-

tige planten en bomen

Schadebeeld engerlingen
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Kasten
Er bestaan meerdere typen vleermuiskasten.  
Elke vleermuissoort heeft min of meer voorkeur 
voor een bepaalde kast. Voor jongen producerende 
vrouwtjes zijn speciale kraamkasten beschikbaar. 
Het verdient aanbeveling om meerdere typen op 
te hangen, zoals kraamkasten, platte kasten voor 
spleetbewoners (gewone en ruige dwergvleer-
muis), bolle kasten voor holtebewoners (groot- 
oorvleermuis en rosse vleermuis) en over- 
winteringskasten. Combineer op één terrein zowel 
simpele spleetkasten als kasten met meerdere 

Er is geen onderzoek gedaan 

naar de effectiviteit van de 

predatie door vleermuizen

Henk Vlug
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spleten. Hang de kasten in een boom of tegen 
een gebouw op een hoogte van minimaal vier 
meter. Bedenk bij plaatsing aan een boom dat die 
boom groeit. Zoek daarom naar een verplaatsbare 
ophangmethode waarbij de boom niet wordt 
beschadigd. De kraamkasten worden bij voorkeur 
aan de zuidzijde van een boom of gebouw  
gehangen. De andere, kleinere kasten kunnen in 
alle windrichtingen gehangen worden. Zorg ervoor 
dat de vleermuizen genoeg ruimte hebben om 
ongestoord hun vlucht te beginnen, door rondom 
de kast een vrije ruimte te houden van minimaal  
5 meter. Zijn er geen mogelijkheden om kasten op 
te hangen, dan is een paalconstructie een goed 
alternatief. Vleermuizen stellen, afhankelijk van 
het seizoen, steeds andere eisen aan de klimaat-
omstandigheden van de verblijfplaats. Daarom 
gebruiken zij meerdere verblijfplaatsen. Dit 
wordt het netwerk van verblijfplaatsen genoemd. 
Verblijfplaatsen in dit netwerk kunnen verschil-
lende functies hebben: winterverblijfplaatsen 
(winterslaap), paarverblijfplaatsen (paargroep en 
paren), zomerverblijfplaatsen (individuele dieren 
of kleine groepen zonder kraam- of paarfunctie) 
en kraamverblijfplaatsen (zwangere vrouwtjes en 
vrouwtjes met jongen).

De constructies zijn van hout of houtbeton.  
De laatste gaan langer mee, maar houten kasten 
kunnen behandeld worden met milieuvriendelijke 
verf om de levensduur te verlengen (verf op water-
basis). Informeer bij Insect Consultancy  
(www.insectconsultancy.nl) naar de mogelijk-
heden en de plaatsen waar vleermuiskasten  
effectief opgehangen kunnen worden.
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Mijn kinderen speelden vroeger een spelletje dat u vast ook kent. Je geeft 
elkaar een kleine tikkende bal door met daarin verborgen een waterballon.  
De ballon ontploft een keer en degene die hem dan in de handen heeft, 
heeft het spel verloren en een nat pak. Aan dit beeld moest ik denken na het 
bekijken van de Zembla-uitzending over kunstgras-infill. De afgelopen jaren 
hebben wij als vakblad bijna iedere twee maanden wel iets gepubliceerd 
over de mogelijke risico’s van SBR-infill. Over het veld in Heerhugowaard, de 
Amerikaanse voetbalcoach Amy Griffin; dat zijn maar een paar voorbeelden. 
Meer dan wat rimpelingen veroorzaakte dat allemaal niet. Een paar reacties op 
de site, een paar tweets en retweets door the usual suspects. Door de Zembla-
uitzending is de bom echter wel gebarsten. Net als bij het spelletje gebeurt 
dat een keer; het is bijna een natuurwet. Alleen zijn de gevolgen nu wat 
ernstiger dan vroeger bij mijn kids. 

Ik kan me een discussie herinneren uit de begintijd van dit vakblad: praat maar 
niet over SBR, maak maar geen slapende honden wakker, was de strekking. 
Het punt is echter dat slapende honden altijd wel een keer wakker worden. 
Dat kan soms weken, maanden of jaren duren, maar wakker worden doen ze. 
De hond is nu wakker geworden, de bom is ontploft. Midden in ons gezicht, 
en nu het gebeurd is, komt iedereen ineens in beweging.  
Die opmerking over slapende honden werd gemaakt in 2008 of 2009, de 

begintijd van SBR. Op dat moment waren er misschien 800 kunstgrasvelden  
in Nederland. Nu zitten we rond de 2000 velden. We zijn dus niet veel opge-
schoten met doorslapen, de tijdbom doorgeven en het probleem wegwuiven. 
Wat wil ik hiermee zeggen? De branche, de sportbonden, de industrie hebben 
allemaal boter op hun hoofd. In een professionele markt blijft niet iedereen 
achterover leunen totdat de bom ontploft en gemeentes en sportclubs zijn 
opgezadeld met velden die ze eigenlijk niet willen hebben. Natuurlijk is de 
kunstgrasmarkt een vechtmarkt waar de laagste prijs koning is, maar ontslaat 
dat je van de verantwoordelijkheid om zelf actie te ondernemen?
Natuurlijk, er komt nu een onderzoek. Ik heb geen kristallen bol, maar ik 
durf wel een wedje te doen over de uitslag. Met een aantal mitsen en maren 
zal er niets aan de hand blijken te zijn met SBR-rubber! Is het probleem dan 
opgelost? Nee, natuurlijk niet. De geest is uit de fles en nog geen duizend 
RIVM-onderzoeken krijgen die weer terug erin. Sporters, sportbestuurders en 
gemeentes zullen het gewoon niet meer geloven. Je kunt honderd keer  
zeggen dat er niets aan de hand is, maar de angst gaat daarmee niet weg.

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