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BACK TO NATURE
SPORTVELDCONCEPT

Wereldprimeur!

BelRobotics en DSV zaden introduceren
het meest innovatieve, duurzame, milieuvriendelijke, gezonde 

én best bespeelbare concept sinds mensenheugenis:

Gras, zult u denken? Inderdaad, gras!
Maar het is geen gewoon gras; het gaat veel verder:

Neem voor meer informatie contact op met:

E tb@belrobotics.com
T +31 (0)6-38665519
I www.belrobotics.com

✓ Betere bespeelbaarheid
✓ Ultieme vorm van mulchen
✓  Nauwelijks maaibelasting 

op het veld
✓ Geen grasafval
✓ Geen gezondheidsrisico’s
✓  Duurzaam en uiterst 

milieuvriendelijk
✓ Nauwelijks CO2 uitstoot

Het bewezen en duurzame 
alternatief voor kunstgrasvelden
Cijfers uit meerjarig onderzoek tonen aan dat een robotmaaier 
gecombineerd met het juiste grasmengsel een veld op alle fronten 
beter laat presteren.
 
Het Back To Nature sportveldconcept is speciaal ontwikkeld als 
alternatief voor kunstgrasvelden, of als aanvulling op bestaande 
grasvelden. Tijdens de ontwikkeling hebben Belrobotics en DSV zaden 
hun kennis en krachten gebundeld. Met als resultaat: een gezondere 
grasmat met een verbeterd maaibeeld en een hogere zodedichtheid.
 
Kijk op de website voor alle geselecteerde dealers van Back To Nature!

E info@dsv-zaden.nl
T +31 (0)485-550610
I www.dsv-zaden.nl

DAG VAN DE SPORTACCOMMODATIES9 MAART 2017
EXPO HOUTEN

BEZOEK ONZE STAND!
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Professioneel model Automower 450X werd in 
2016 geïntroduceerd. De maaier is geschikt voor 
een oppervlakte van 5000 m2 en verbonden 
met GPS, waardoor hij op afstand aan te sturen 
en te monitoren is. Vorig jaar werd op sportac-
commodaties in Ermelo en Didam gestart met 
maaiproeven met Automower 450X, elk met een 
referentieveld. De proef bij voetbalclub DVC'26 in 
Didam werd geïnstalleerd en geprogrammeerd 
door Husqvarna-dealer P. Palm & Zn uit Groessen. 
Van Steeg Tuinmachines VOF uit Putten zorgde 
voor installatie en programmering bij voetbalclub 
DVS'33 uit Ermelo. Adviesbureau KYBYS keek 
naar de invloed van de maaiwerkzaamheden op 
het veld. Hugo van Bijsterveldt, Global Director 
Husqvarna Professional: ‘Van één keer per week 
maaien, gingen we hier naar een continu maai-
proces. Per bewerking was de invloed op het gras 
kleiner. Een interessante vraag was wat er hierdoor 
gebeurde. Voor voetballers is het fijn dat het gras 
altijd mooi kort is. Maar wij wilden ook de werking 
op het veld in kaart brengen.’

Beworteling
Uit de testcases bleek dat de grassamenstelling en 
de gezondheid van het gras gelijk bleef, maar de 
worteldiepte toenam. ‘Nadat het maaiseizoen is 
gestart zien we bij traditioneel maaien dat diepte 
van de wortel groei afneemt. Uit de 5 à 6 metingen 
op verschillende plekken op de proefvelden bleek 
de wortelgroei zo’n 25% dieper.’  En juist daarin zit 
het voordeel, stelt Van Bijsterveldt. ‘Steeds meer 
gemeenten worstelen met de keuze van kunstgras 

of natuurgras. Daarbij zijn kosten van onderhoud, 
duurzaamheid, milieueffecten, blessuregevoelig-
heid van groot belang. Tegenwoordig wordt vaak 
gekozen een natuurgrasvelden te vervangen door 
kunstgras. Vaak worden de kosten van het onder-
houd van het kunstgras alsmede de kosten bij 
vervanging flink onderschat. We hopen dat onze 
Automowers een oplossing bieden.’ Hij vervolgt: 
‘Hoewel het kostenniveau van twee maaimachines 
ongeveer gelijk is aan het onderhoud dat een 
aannemer uitvoert, kan er winst behaald worden 
doordat je met betere beworteling kunt bespa-
ren op onderhoud; iets waar al snel 80% van de 
totale kosten in gaat zitten.’ Een ander onderwerp 
dat in overleg met gemeenten en verenigingen 
naar voren kwam, was de co2-reductie waar veel 
gemeenten mee bezig zijn en waar de maaier een 
rol in kan spelen.  

Specificaties
Model 450X blijft binnen het maaigebied door een 
begrenzing om het veld; een draad die in de grond 
ligt zorgt voor de afbakening van het maaigebied, 
dankzij een zwakstroom ontstaat er een mag-
netisch veld en weet de maaier tot waar hij kan 
maaien. Deze draad kan tot wel dertig centimeter 
diepte worden aangebracht, waardoor het geen 
hinder vormt bij veldbewerkingen.
Husqvarna kiest voor een optie waarbij op elk 
voetbalveld twee robotmaaiers worden ingezet. 
Hierdoor is er een overcapaciteit, zodat je nooit 
achter geraakt met maaiwerkzaamheden. Dat geldt 
ook als het veld regelmatig bespeeld wordt en de 

maaier in zijn laadstation staat.’ De modellen rijden 
kriskras over het veld. Om te zorgen dat een egaal 
maaibeeld wordt verkregen, signaleert de maaier 
weerstand op het snijmes. Bij meer weerstand door 
langer gras, “weet” het dat er op de betreffende 
plek meer gemaaid moet worden. Daarnaast wordt 
een overzicht gemaakt van het maaiveld. Heeft 
een hoek van het veld weinig aandacht gekregen, 
dan wordt de maaier hier naartoe gedirigeerd. 
In een app kan de gebruiker de werking van het 
apparaat zien, zoals de intensiteit van het maaien. 
Een eventuele foutmelding wordt hier ook gemeld. 
Automower 450X heeft een timerinstelling, 
waarmee kan worden ingesteld op welk tijdstip 
de maaier terug naar zijn laadstation rijdt. Het 
apparaat kan daarnaast te allen tijde op afstand 
bediend worden.  Om diefstel te voorkomen, is 
het apparaat voorzien van een pincode, welke 
gekoppeld is aan het betreffende veld. Wordt de 
maaier gestolen dan zal deze niet werken op een 
ander - bijgekocht - laadstation. Om diefstal te 
ontmoedigen is het verder voorzien van een alarm 
en een GPS track&trace, die tevens meldt wanneer 
een maaier buiten zijn maaigebied komt. Om het 
laadstation te beschermen is deze voorzien van 
een ‘beschermhuisje’.
Ook komend seizoen wordt in Didam en Ermelo de 
werking van de maaiers gemonitord. 

Al jaren brengt producent Husqvarna 

robotmaaiers op de markt. Tot voor 

kort beperkte zich dat tot de particulie-

re markt, maar met model 450X maken 

ook professionals in sportsector kennis 

met de robot.

Auteur: Kelly Kuenen

‘Een diepere wortelgroei 
helpt besparen in onderhoud’ 
Husqvarna’s robot: door de wol geverfd op particulier vak, nu ook voor 

professionele toepassing

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6468



*Dependent on environmental conditions and mowing speed

www.toro.com/LT-F3000

Productiviteit en een mooi maaibeeld bij kort en lang gras

Voor speelvelden, wegbermen, parken en ruige terreinen

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

Productiviteit en veelzijdigheid, met lage onderhoudskosten

www.jeanheybroek.com
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29 Kees van Oostenrijk: 
‘Wij overwegen een 
civiele zaak tegen 
Zembla’

Link is hij, eigenlijk pislink. En hoewel Kees van Oostenrijk, voorman van de 

Vereniging Band en Milieu, tijdens ons gesprek manhaftig zijn best doet om de 

impact van de Zembla-affaire te bagatelliseren, blijkt uit alles diepe veront-

waardiging over wat er gebeurd is in de nasleep van de Zembla-uitzending.

*Dependent on environmental conditions and mowing speed

www.toro.com/LT-F3000
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Nieuw hybride Playmaster-veld in 
één businessunit met Grassmaster

Tarkett Sports heeft een nieuw type hybride-

grassysteem op de markt: Playmaster. Net als bij een 

aantal andere bestaande hybridegrassystemen is 

het veld opgebouwd uit een draagdoek met kunst-

stof-vezels, die wordt opgevuld met speciaal zand 

en daarna ingezaaid. Arjan Knottnerus van Fieldturf 

Benelux vertelt alle ins en outs.

Fieldturf, De Enk en de Arena zetten 
vol in op automatisering van stadion  
én fieldmanagement

De Amsterdam Arena wil de kar gaan trekken als 

meest innovatieve stadion dat in 2020 het Europees 

Kampioenschap faciliteert. Het zet in op smart techno-

logy voor het stadion en voor het veldonderhoud.  

De rolverdeling is daarbij duidelijk: FieldTurf Benelux 

levert en legt de grasmat, de Enk Groen & Golf is ver-

antwoordelijk voor het onderhoud, het speelklaar 

maken en de werkzaamheden op en rond wedstrijden. 

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

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

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

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

ISSN: 2212-4314

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

48 20
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Fieldturf, De Enk en de Arena zetten 
vol in op automatisering van stadion  
én fieldmanagement

De Amsterdam Arena wil de kar gaan trekken als 

meest innovatieve stadion dat in 2020 het Europees 

Kampioenschap faciliteert. Het zet in op smart techno-

logy voor het stadion en voor het veldonderhoud.  

De rolverdeling is daarbij duidelijk: FieldTurf Benelux 

levert en legt de grasmat, de Enk Groen & Golf is ver-

antwoordelijk voor het onderhoud, het speelklaar 

maken en de werkzaamheden op en rond wedstrijden. 
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Nieuw concept brengt sportbeleving 
terug naar de natuur

Het klinkt menige sportvereniging als muziek in de oren: 

de garantie om minstens de komende vijf jaar te spelen 

op een hoogwaardige natuurgrasmat. Een voor sport-

clubs volstrekt haalbaar streven als het aan Tiny Buijtels 

van Belrobotics en Steven Wiersema van DSV zaden ligt. 

Hun gezamenlijke, nieuwe concept ‘Back to Nature’ staat 

in de startblokken om de Nederlandse markt te verove-

ren. Tiny Buijtels: ‘Dit concept staat als een huis.’

Grass Cooling System

De commotie omtrent SBR-granulaat heeft het instrooigranulaat kurk definitief 

op de kaart gezet. Eind 2016 kwam kurk eigenlijk als enige boven-drijven als 

een-op-eenalternatief voor SBR-granulaat. Maar als we niet oppassen, herhaalt 

de discussie zich straks en wordt ook kurk fijngemalen tussen de meningen van 

de straat. 

32



We love making water work

www.aquaco.nl

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

Volg ons ook op de social media kanalen, vinden wij leuk!

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

www.milati.nl

Milati -Advertentie - 190x65.indd   1 24-1-2017   10:06:58

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

Specialist op het gebied van aanleg en onderhoud van sportvelden

Optimaal resultaat Scherpe prijs

Onderhoud kunstgras sportvelden

Lagehaarsedijk 9b
3455 RN  Haarzuilens
T: 030-6771557
E: info@vanzuijlenbv.nl
lid BSenC
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Pekel sproeien op kurk 
Gerard van de firma Agterberg draait braaf rondjes met zijn John Deere-
compacttractor op het nieuwe kurkingevulde kunstgrasveld van de KNVB 
Campus in Zeist. Het heeft deze ochtend gesneeuwd en de pekel moet 
ervoor zorgen dat het veld weer zo snel mogelijk bespeelbaar is.  
Gerard is overduidelijk niet helemaal tevreden met de prestaties van 
zijn machinecombinatie. Zijn tractor heeft te weinig vermogen om het 
uiterste uit de Empas-pekelsproeier te halen. 'Volgende keer moeten ze 
de tractor die ik normaal heb, maar op gazonbanden zetten. Dan ben 
ik veel sneller rond.' Agterberg gebruikt precies dezelfde pekelsproeier 
om in Utrecht de fietspaden ijsvrij te houden. Eerder deze week zijn op 
het KNVB-veld ook al dooikorrels gestrooid. Probleem daarbij is dat deze 
klaarblijkelijk maar amper werken als het veld niet wordt bespeeld,  
hetzelfde probleem dat optreedt als je zout strooit op een weg de 
niet wordt bereden. Het zout gaat pas werken als die door auto's in de 
sneeuw- of ijslaag wordt gereden.

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?

Roda JC wil hybrideveld
Roda JC stapt volgend seizoen mogelijk over van kunstgras naar een hybrideveld. Dat meldt 
het Algemeen Dagblad. Roda JC beschikt sinds het seizoen 2014/2015 over een Greenfields 
MX-kunstgrashoofdveld, destijds aangelegd door CSC Sport. Volgens het AD is algemeen directeur 
Wim Collard momenteel in gesprek met de gemeente Kerkrade (de eigenaar van het stadion) om het 
veld komende zomer te laten vervangen. Het zou dan gaan om een hybrideveld van 90% natuurgras 
en 10% kunstgras. Voorwaarde voor het vervangen van de mat is echter wel dat Roda JC zich in de 
reguliere competitie veilig speelt. De club hoeft dan namelijk geen nacompetitie te spelen, waardoor 
het seizoen eerder afgelopen is en de grasmat eerder vervangen kan worden. Die extra tijd is nodig 
omdat in de zomer het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours in het stadion plaatsvindt, dat drie 
weken in beslag neemt. Aangezien het aanleggen van het hybrideveld minimaal acht weken duurt, 
komt de club dan tijd tekort. Roda JC staat momenteel op de zeventiende plaats in de Eredivisie. De 
club zal voor het eind van het seizoen dus nog een aantal plaatsen moeten stijgen om de vervanging 
van de mat mogelijk te maken. In de Eredivisie spelen AFC Ajax, FC Groningen en Vitesse ook al op 
hybridevelden.

 ‘ B a c k  t o  t h e  Ro o t s’

www.agrotheek.nl 

• Bemestingsadvisering

• Grasanalyse

• Cultuurtechnisch advies

• Graszaden 

• Sport- en golfsubstraten

• Gewasbeschermingsmiddelen

• Natuurlijke oplossingen

Michel de Groot

 

06-20619550
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Vraag naar 
onze 

demoperiode

Schoonenburgseweg 19 6611 AA Overasselt
T: 024-2022189 | www.robotmaaier.com

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

SGS INTRON

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg

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

SGS INTRON
VOOR INSPECTIE EN CERTIFICERING 
VAN UW SPORTVLOER

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

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

sportaccommodaties
•	 materiaal- en constructietesten
•	 CE-markering
•	 een second opinion
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Martin Brummel naar 
Grasmeesters
Martin Brummel heeft vanaf 1 februari een 
gedeeltelijke overstap gemaakt van Ajax naar 
Grasmeesters. Hij zal twee dagen per week het 
bedrijf Grasmeesters van Arno Harmsen komen 
versterken en de overige drie dagen voor Ajax aan 
sportcomplex De Toekomst verbonden blijven. 
Directeur Arno Harmsen van Grasmeesters: 'De 
expertise die Martin Brummel inbrengt omtrent 
kort grasvegetaties, bodem en innoverende ont-
wikkelingen in de sector, sluiten prima aan bij 
de kwaliteit die Grasmeesters wil leveren. Ook is 
Martin bekend met golfbaanonderhoud, amateur-
voetbal alsmede met het (internationale) betaald 
voetbal.'

Feyenoord aan 
kop in VVCS-
Veldencompetitie
Na zeventien van de 34 speelronden in de 
Eredivisie gaat Feyenoord aan kop in de VVCS-
Veldencompetitie. AZ volgt op de tweede plaats. 

Bij het laatste meetmoment, toen pas na zeven 
speelronden, stonden Feyenoord en AZ nog 
gedeeld aan de leiding. De complete top twaalf 
van de ranglijst wordt gevormd door clubs die op 
natuurgras of een hybrideveld spelen, gevolgd 
door de zes clubs met kunstgras. Van de natuur-
grasvelden heeft NEC het laagst beoordeelde veld 
(3,3 op een schaal van 5). De Nijmeegse club scoort 
daarmee net iets beter dan het hybrideveld van 
Ajax, dat met een 3,5 opvallend laag presteert. De 
hybridevelden van Vitesse (4,3) en FC Groningen 
(4,0) scoren daarentegen een stuk beter. Van de 
clubs met kunstgras staat PEC Zwolle nog altijd 
onderaan (1,7). In de Jupiler League is Jong FC 
Utrecht koploper (4,57); FC Oss heeft daar Achilles 
'29 afgelost als hekkensluiter. De volledige ranglijs-

ten van de Eredivisie en de Jupiler League zijn te 
vinden op de website van de VVCS.

Ajax treedt toe tot de 
BSNC
Nadat de Branchevereniging Sport- en 
Cultuurtechniek (BSNC) vorige week al het lid-
maatschap van een BVO aankondigde, kan daar 
deze week AFC Ajax aan toegevoegd worden. 
Ajax voegt zich daarbij in het rijtje van FC Utrecht 
en FC Groningen. Bij Ajax is fieldmanager Martin 
Brummel samen met vijf anderen verantwoordelijk 
voor het veldonderhoud van zowel de Arena als 
sportcomplex De Toekomst.  Op de website van de 
BSNC vertelt Brummel waarom de Amsterdamse 
voetbalclub zich bij de branchevereniging heeft 
aangesloten: de rol van de BSNC als kennis- en 
innovatieplatform. Ook het uitbreiden van hun 
netwerk en het delen van informatie en kennis 
ziet Brummel als meerwaarde. Zo zal Ajax een 
van de BVO's zijn die op 6 april de Open Dag 
Fieldmanagement faciliteren.

NIEUWSNIEUWS



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!

T. 0525-621223 | www.silicanova.nl 

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

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

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

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

info@kgreiniger.nl, www.kgreiniger.nl

kgreiniger.nl

KG Reiniger is het product
voor milieuvriendelijk en
duurzaam terreinbeheer

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

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

Dag van de sportaccommodatie 2017: 
Wij zijn 

er ook bij!

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

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

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

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

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

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

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

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

AllrounD VAkmAn BuItensport
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Grasgids dé leidraad 
voor kwaliteit
De Grasgids 2017 is uit: nieuwe cijfers en wederom een verbetering in genetica. De afgelopen 20 jaar is er maar liefst 30% winst geboekt op het gebied 

van genetica. Dit komt neer op 1,4% per jaar; een getal waar veredelaars van granen of koolzaad alleen maar van kunnen dromen. Mooi, natuurlijk, om 

al deze hoogwaardige rassen in de Grasgids toegelaten te krijgen, maar wat gebeurt er eigenlijk mee? Wij vroegen het twee mensen met jarenlange 

ervaring op het gebied van sportveldonderhoud en zaaiwerk. 

Auteur: Steven Wiersema, DSV Zaden, namens Plantum

Even voorstellen
Henk Kelder is werkzaam bij BOH, de Bestuurdienst 
Ommen-Hardenberg. Sinds 2001 is hij werkzaam 
bij de gemeente Ommen en inmiddels beheerder 
van zestien parken met 52 natuurgrasvelden. 
Nick Verberk is directeur Top Sport & Groen. Na 
jaren ervaring bij cultuurtechnische bedrijven 
begon hij in 2011 voor zichzelf. Inmiddels heeft hij 
zo’n 200 natuurgrasvelden in onderhoud. 

Welke mengsels zaait u en waarom? 
Henk: Wij zaaien voornamelijk de in de Grasgids 
voorgeschreven standaardmengsels, zoals SV7. 
Nick: Dat is vaak afhankelijk van wat er wordt voor-
geschreven in de aanvraag of het bestek, en van 
de tijd die we krijgen tussen het doorzaaien en het 
weer in gebruik nemen van de velden. Doorgaans 
gebruiken we voor het doorzaaien de standaard 
SV7-mengsels en bij renovaties een SV8-mengsel. 
Af en toe willen we ook weleens gebruikmaken 
van gecoat of voorgekiemd zaad, vooral als de her-
stelperiode aan de korte kant is.

Waar let u op bij de keuze voor graszaden? 
Henk: Wij proberen om al het graszaad bij één 
leverancier weg te zetten. We hebben gekozen 
voor mengsels die zaden bevatten die in de top 10 
van de Grasgids staan. Zo zijn we ervan verzekerd 
dat we een topgraszaadmengsel krijgen. Ook gaan 

we dit jaar tien velden doorzaaien volgens het 
DDS-principe, om te zien hoe de resultaten zijn. 
Nick: We stellen de vraag: hoe is de bespelingsin-
tensiteit van de velden en hoelang krijgen de vel-
den rust na het doorzaaien? En natuurlijk is de prijs 
ook niet onbelangrijk.

Wat betekent de Grasgids voor u?
Henk: De Grasgids is een geweldig handboek/
leidraad voor ons. Op basis van rassenonderzoek, 
uitgevoerd door Wageningen Plant Research, kun-
nen we het beste mengsel op onze velden zaaien. 
Nick: Wij zien het eigenlijk meer als handleiding 
of naslagwerk. We kijken er zeker niet elke dag in, 
maar vergelijken af en toe de diverse mengsels die 
worden aangeboden. Een bepaald ras kan in de 
Grasgids goed staan aangeschreven, maar je bent 
ook afhankelijk van de klimatologische omstandig-
heden tijdens en na het in- en doorzaaien. Daar is 
natuurlijk wel naar gekeken, maar we weten van 
de afgelopen jaren dat geen jaar hetzelfde is.

In hoeverre bepaalt de Grasgids uw 
mengselkeuze?
Henk: Wij vragen als gemeente mengsels die in 
de top 10 van de Grasgids staan. Leveranciers 
schrijven op basis hiervan een mengsel voor dat 
daaraan voldoet. 
Nick: Eigenlijk helemaal niet. Meestal staat er een 

bepaald mengsel voorgeschreven, zoals SV7 of 
SV8. Zo niet, dan gaan we vaak in overleg met de 
opdrachtgever en de graszaadleverancier. Samen 
kunnen we dan kijken welk mengsel het beste past 
bij de wensen en de gestelde eisen. 

Heeft u nog speciale velden/projecten? En 
welke mengsels zijn daar gebruikt? 
Henk: Wij beheren onder meer het veld van HHC 
Hardenberg BVO 2de divisie. (zie foto). Dit veld 
hebben we met het DDS-systeem doorgezaaid. 
Nick: Echt ‘speciale’ velden hebben wij niet. Wel 
kunnen we merken dat door de komst van kunst-
grasvelden de natuurgrasvelden minder te lijden 
hebben. Waar een aantal jaren geleden complete 
trainingsvelden moesten worden doorgezaaid, 
kunnen we nu volstaan met de middenbaan en 
de doelgebieden. De mengsels die we destijds 
gebruikten en nu nog steeds, zijn de standaard 
SV7-mengsels. Wel hebben we in 2015 een aantal 
velden gerenoveerd, waarbij we gebruik moesten 
maken van een mengsel met gecoat veldbeemd 
en graszaden die goed droogteresistent waren. 

GRASGIDS
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Er is de laatste maanden veel te doen geweest 
rondom SBR-infill. Nadat onderzoeksprogramma 
Zembla in oktober vorig jaar met een uitzending 
kwam over mogelijke gezondheidsrisico’s van de 
rubberkorrels, ontstond er veel maatschappelijke 
onrust. Hoewel Zembla niet met bewijs kwam dat 
rubbergranulaat daadwerkelijk schadelijk is voor 
de gezondheid, werd de noodzaak naar nieuw 
onderzoek wel duidelijk. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kondigde dan 
ook direct na de uitzending aan dat er een nieuw 
onderzoek naar rubbergranulaat zou komen. Een 
aantal voetbalclubs nam vervolgens voorzorgs-
maatregelen tot er meer bekend was over de 

relatie tussen voetballen op rubbergranulaat en 
kanker.

Die geruststelling volgde uiteindelijk ruim twee 
maanden later; medio december maakte het RIVM 
de resultaten bekend van haar literatuur-, veld- en 
laboratoriumonderzoek. De conclusie was duide-
lijk: er werden geen aanwijzingen gevonden voor 
een relatie tussen leukemie, lymfklierkanker en 
sporten op kunstgras. Het advies van het RIVM was 
dan ook dat er gewoon gevoetbald kon worden 
op SBR-infill, waarmee de rust op de Nederlandse 
voetbalvelden weer leek teruggekeerd. De meeste 
clubs die eerder nog velden buiten gebruik stelden 

Natuurlijk heeft SBR imago-
schade opgelopen, maar  
gevolgen lijken beperkt
Enquete: SBR is veilig, maar voelt dat ook zo?

Het RIVM concludeerde na onderzoek dat rubbergranulaat veilig genoeg is om op te voetballen, maar voelt het ook veilig? Vakblad Fieldmanager vroeg 

het aan fieldmanagers en voetbalclubs door het hele land. Met een enquête is de huidige situatie rondom SBR in kaart gebracht, waaruit een aantal 

opmerkelijke resultaten naar voren komt. In totaal vulden 144 mensen de enquête in. Waaronder opvallend veel voerbalclubs.

Auteur: Nino Stuivenberg

Ruim 83 procent van de 

voetbalclubs denkt inder-

daad dat rubbergranulaat 

veilig genoeg is om op te 

voetballen
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of de jeugd niet meer op de SBR-infill  lieten  
spelen, draaiden die maatregelen terug.

Relatief veel afgelastingen
De vraag is echter niet zozeer of SBR daadwerkelijk 
veilig is, maar of het voor voetballers, ouders en 
bestuurders veilig voelt. Fieldmanager ondervroeg 
voetbalclubs door het hele land met een korte 
vragenlijst. Zo werd de vragenlijst onder meer 
ingevuld door VC Trynwalden, Sportlust ’46, FC 
Castricum, VV Rhelico en de gemeente Oss. Uit de 
resultaten van deze enquête blijkt dat een meer-
derheid (55 procent) van de voetbalclubs helemaal 
geen maatregelen heeft genomen rondom de SBR-
discussie. Andere clubs namen wel voorzorgsmaat-
regelen, variërend van een algeheel verbod op 
kunstgras tot het zo veel mogelijk laten verplaat-
sen van wedstrijden naar natuurgras. Opvallend 
genoeg liet geen van de deelnemende clubs in 
deze enquête het rubbergranulaat van hun velden 
verwijderen. Ondanks dat hier in het land enkele 
gevallen van bekend zijn, lijkt het verwijderen van 
infill dus slechts incidenteel te zijn voorgekomen. 
Ook kwamen er in de weekenden na Zembla 
berichten naar buiten over afgelaste wedstrijden 
doordat clubs niet op rubbergranulaat wilden 
spelen. Uit de enquête van Fieldmanager blijkt dat 
ruim twintig procent van de ondervraagde clubs 
inderdaad een of meerdere wedstrijden heeft moe-
ten afgelasten, om uiteenlopende redenen.

De belangrijkste vraag is natuurlijk wat de clubs 
van de uitspraak van het RIVM vonden: was deze 
afdoende? Ruim de helft van de voetbalclubs (52 
procent) geeft aan dat het RIVM goed onderzoek 
heeft gedaan en dat de conclusie ze gerustgesteld 
heeft. Andere clubs zijn daar echter nog niet zo 
zeker van: een derde van de clubs geeft aan dat 
hoewel het RIVM goed onderzoek gedaan heeft, 
zij nog altijd hun twijfels hebben. Verder is er nog 
een kleine groep (dertien procent) die nog steeds 
zorgen heeft. Zij antwoordden dat de conclusie 
van het RIVM te kort door de bocht is, en dat er 
meer onderzoek nodig is. Hetzelfde patroon is te 
zien bij de vraag of voetbalclubs hun maatregelen 
opgeschort hebben na het verschijnen van het 
RIVM-rapport. Opvallend hierbij is dat nog lang 
niet alle voetbalclubs gerustgesteld zijn, ondanks 
dat het RIVM zegt dat sporten op rubbergranulaat 
veilig is. Bijna twee derde van de clubs (64 procent) 
geeft aan dat zij het kunstgras weer voor de volle 
honderd procent gebruiken. Ongeveer een derde 
(32 procent) van de clubs heeft de eerdergenoem-
de maatregelen wel opgeschort, maar houdt nog 
wel een slag om de arm. Een enkele club durft het 
ook na het verschijnen van het RIVM-rapport nog 

niet aan om weer op kunstgras te gaan voetballen. 
Een van die clubs is RVV Rhelico, dat daar een dui-
delijke reden voor had. Met een poll onderzocht 
de club zelf of leden nog wel op rubbergranulaat 
wilden sporten. Op de vraag: ‘Bent u bereid om bij 
RVV Rhelico (uw kinderen) op SBR te (laten) spor-
ten?’ antwoordde maar liefst 82 procent met ‘nee’; 
typerend voor hoeveel zorgen er in de maatschap-
pij nog altijd zijn, ondanks het RIVM-rapport.

Is SBR veilig?
De hamvraag rondom de hele SBR-discussie is 
natuurlijk of rubbergranulaat nu veilig genoeg 
is om op te sporten of niet. Uit de enquête van 
Fieldmanager blijkt dat ruim 83 procent van de 
voetbalclubs inderdaad denkt dat rubbergranulaat 
veilig genoeg is om op te voetballen. Andere clubs 
(zestien procent) denken dat SBR schadelijk is voor 
de gezondheid. Het is dus duidelijk dat het imago 
van SBR een flinke deuk heeft opgelopen door 
alle commotie, maar dat de schade anderzijds ook 
meevalt . Dit komt ook terug in de vraag: ‘Als uw 
vereniging besluit om een nieuw veld aan te leg-
gen, welke infill zou u dan kiezen?’ Waar de kans 
voorheen groot was dat SBR hier de gedoodverfde 
nummer één zou zijn, is dit na het SBR-debacle niet 

meer het geval. Kurk blijkt namelijk hét alternatief 
bij een nieuw in te strooien kunstgrasveld. 33 
procent van de clubs zou in het vervolg voor kurk 
kiezen en achttien procent kiest voor SBR als voor-
keursmateriaal. Verder werden TPE (15%) , kokos 
(9%), EPDM (9%), PE (9%) en non-infill(6%) ook 
allemaal meerdere keren genoemd.

Uit de enquête van vakblad Fieldmanager komt 
naar voren dat dat het imago van SBR de afgelo-
pen maanden een stevige deuk heeft opgelopen. 
De vraag is in hoeverre dit beeld nog gaat kantelen 
of, beter gezegd, blijft kantelen en wat de impact 
zal zijn van de tweede Zembla-uitzending. Het lijkt 
volstrekt logisch dat kurk SBR verslagen heeft als 
het meest populaire infill-materiaal. Dat wil echter 
nog lang niet zeggen dat dit materiaal dan ook zal 
worden toegepast. 

33 procent van de 

clubs zou in het 

vervolg voor kurk 

kiezen

‘ALS uW VERENIGING BESLuIT OM EEN NIEuW VELD AAN  
TE LEGGEN, WELKE INFILL ZOu u DAN KIEZEN?’

ANTWOORDKEUZEN    REACTIES

Non-infill     6,06%
Kokos     9,09%
EPDM     9,09%
PE     9,09%
TPE     15,15%
SBR     18,18%
Kurk     33,33%
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Normering 
hybridevelden, 
de sleutel tot succes?
Onder meer in opdracht van diverse BVO’s heb ik de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar hybridevelden. Doel van 

het onderzoek was om inzicht te krijgen in de effecten van het gebruik van de velden in de praktijk. Hierbij werd 

gekeken naar diverse uitgangspunten: stadions als breedtesport, betaald voetbal en amateursport, trainings- en 

wedstrijdvelden.

Auteur: Arno Harmsen
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De onderzoeken werden verricht in diverse jaar-
getijden, om te beoordelen welk effect die heb-
ben op de velden. Tijdens de bezoeken werden 
vele metingen gedaan en veel waardevolle data 
verzameld. Onder andere de schokabsorptie, ener-
gierestitutie, verdichting en waterdoorlatendheid 
werden gemeten. Daarnaast werden de gebruikte 
onderhoudstechnieken, toegepaste bemestings-
producten, bodemopbouw en bespelingsduur 
onderzocht. Om het beeld volledig te krijgen, sprak 
ik met gebruikers en opdrachtgevers, om inzich-
telijk te krijgen hoe de besluitvorming tot stand 
komt. Een opvallend aspect in het gehele onder-
zoek is de kennis in het buitenland omtrent het 
onderhoud en gebruik van hybridevelden, terwijl 
deze specifieke kennis in Nederland grotendeels 
lijkt te ontbreken. En dat terwijl Nederland toch 
als absolute koploper mag worden gezien als het 
aankomt op innovaties en productontwikkeling in 
de sector. Veel hybridesystemen vonden hier zelfs 
hun oorsprong.

Onderhoud hybride versus natuurgras
Vaak wordt er – terecht – gewezen op de verschil-
len in onderhoud tussen hybridevelden en natuur-
grasvelden. Dit is echter maar een klein deel van 
het gehele proces; beter is al te beginnen bij de 
ontwerpfase van het veld. Men moet een duidelijke 
keuze maken voor een specifiek hybrideveld. Voor 
de juiste keuzes dient er al vooraf duidelijkheid te 
zijn over de wensen van de gebruiker, bodemom-
standigheden, aanleg- en onderhoudsmogelijk-
heden en kennisniveau van de toezichthouders 
en/of beheerders. Ook kennis over de producten 
met hun eigen specifieke kenmerken (positief en 
negatief ) dienen op voorhand paraat te zijn om tot 
goede besluitvorming te kunnen komen.

Belangrijk in dezen is dat een onafhankelijke partij 
kan oordelen over de voortgang van het gehele 
proces en hierbij het overzicht houdt. Hierdoor 
kunnen faalkosten worden voorkomen, die anders 
in de toekomst (forse) sportieve en financiële scha-
de zouden opleveren, om nog maar niet te spreken 
over de frustratie en teleurstelling.

Versnelde afschrijving wetra-velden
Misschien is het goed om te kijken hoe men in het 
verleden omging met wetra-velden. Deze werden 
volop aangelegd, maar helaas ook weer versneld 
afgeschreven. Een gekrompen onderhoudsbudget, 
afvlakkende kennis, misbruik van bespeling en 
onvoldoende communicatie met de gebruiker: 
allemaal zaken die ervoor zorgden dat deze vel-
den minder populair werden. Daarnaast werd er 
bij de aanleg te weinig gekeken naar de effecten 

op de lange termijn of waren er niet voldoende 
onderzoeksmethoden en resultaten voorhanden. 
Een voorbeeld: lava blijkt op wetra-velden niet de 
duurzaamheid te hebben opgeleverd waarop bij 
de ontwikkeling werd gehoopt. Ten dele zijn deze 
problemen ontstaan door de markt zelf. Eenzelfde 
gevaar dreigt nu bij de hybridevelden. Voor een 
beter begrip volgt nu eerst een toelichting op het 
huidige aanbod van hybridevelden.

Om te beginnen is het hybrideveld niet iets van de 
laatste paar jaar. Sinds 1990 zijn er diverse initia-
tieven geweest om betere velden te ontwikkelen 
door het versterken van de toplaag met verschil-
lende materialen. Die wens ontstond doordat veel 
speelvelden in de wintermaanden veranderden 
in modderbaden. Met de toenemende belangen 
in en belangstelling voor het voetbal, werden de 
wens en de noodzaak om te investeren in nieuwe 
producten urgenter. Doel: een veld creëren waarbij 
de bespelingsduur en speltechnische eigenschap-
pen kunnen worden geoptimaliseerd, zonder dat 
de voordelen van een natuurgrasveld teniet wor-
den gedaan.

De ontwikkeling van hybride
Een van de eerste hybridevelden werd in 1992 
geïnstalleerd bij BVV in Den Bosch. Dit was een 
Desso Grassmaster-veld, waarbij kunstgrasve-
zels in het veld worden geïnjecteerd. Hiervoor 
werd in 1996 het eerste patent aangevraagd. Het 
eerste Xtragrass-veld werd in 2002 in Nederland 
gebouwd. Dit laatste systeem werd ontwikkeld 
door Greenfields en Ten Cate. 

Er bestaan drie soorten hybridevelden:
• geïnjecteerde velden
• hybridematten
• bodemversterkende producten

In de markt wordt gesproken over producten en 
systemen. Het verschil: bij een systeem wordt de 
mat inclusief aanleg van de toplaag geleverd; bij 
een hybrideproduct wordt alleen de mat geleverd.
De geïnjecteerde velden zijn in het verleden het 
meest toegepast. De afgelopen 20 jaar werden 
deze aangelegd door Desso met het Grassmaster-
systeem. De afgelopen twee jaar zijn daar het 
Engelse Sisgrass en het Duitse Heiler bij gekomen 
met gelijksoortige systemen. De velden uit de 
beginjaren waren hard en moeilijk te onderhou-
den.
De systemen kenmerken zich doordat er machinaal 
vezels in de bodem worden geïnjecteerd tot een 
diepte van 20 cm. Deze behandeling kan plaatsvin-
den zowel vóór het inzaaien als wanneer er reeds 

een zode gevormd is. Het gemiddelde percentage 
vezels ligt tussen de 4 en 8%. De vezels zijn niet 
onderling aan elkaar verbonden.
Naast de geïnjecteerde systemen zijn er de hybri-
dematten. In Nederland is Xtragrass hiervan het 
bekendste voorbeeld. Deze worden gelegd als 
kunstgras en vervolgens ingestrooid met grond 
en ingezaaid. Ook kunnen deze velden worden 
gelegd volgens het lay- & play-principe: kant-en-
klaar op rollen. De mat bevindt zich op een diepte 
van 3,5 - 4,5 cm onder het maaiveld. De mat is ook 
toepasbaar op kleinere oppervlaktes. Er zijn inmid-
dels meer dan tien verschillende aanbieders actief, 
ieder met zijn eigen specifieke kenmerken, sterke 
en zwakke punten.

Versterkte toplaag
Naast de bovengenoemde velden zijn er ook 
velden met een versterkte toplaag. Deze maken 
gebruik van stabilisatoren om de bodem te verste-
vigen, waardoor er een hoge stabiliteit ontstaat en 
het water versneld wordt afgevoerd. Deze syste-
men bestaan ook al ruim 20 jaar, maar zijn onlangs 
verder ontwikkeld. Deze ontwikkeling richtte 
zich vooral op het verminderen en voorkomen 
van blessures, in combinatie met een optimale 
grasgroei. Airfibr uit Frankrijk heeft hier jarenlang 
onderzoek naar gedaan, alvorens het product op 
de markt te zetten. Een product met dezelfde uit-
gangspunten is fibre-elastic. 
Een bijzondere nieuwkomer in de markt is Palau 
Hybrid uit Spanje. Het systeem van Palau is geba-
seerd op het minimaliseren van het onderhoud 
en het maximaliseren van de blessurepreventie. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van een shock-
pad onder een hybridemat. Wereldwijd liggen er 
slechts twee velden van dit systeem.

Normering
Doordat er kunstgrasvezels verwerkt zijn in een 
hybrideveld, is de link naar kunstgras snel gemaakt. 
Voor kunstgras is normering opgesteld waaraan 
het veld moet voldoen. De begrijpelijke vraag is 
dan ook: draagt normering bij aan een structurele 
ontwikkeling van hybridevelden?

De snelle ontwikkeling maakt dat er gekeken 
moeten worden naar het stellen van normen. 
Daarbij dient als uitgangspunt dat de gebruiker 
vooropstaat. Voorkomen moet worden dat norme-
ring in de praktijk zijn doel voorbijschiet. Het blijkt 
nogal eens dat metingen die worden uitgevoerd 
of normen die worden gesteld geen toegevoegde 
waarde hebben, of zelfs een belemmering vormen 
voor een goed product. Kunstgras wordt materiaal- 
en sporttechnisch getoetst. Maar heeft het meten 
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van sporttechnische waarden een toegevoegde 
waarde voor hybridevelden? Het veld van FC 
Utrecht is een hybrideveld en had in januari 2016 
te kampen met een schimmeluitbraak. Hierbij ging 
circa 85% van de grasbezetting verloren. Toch was 
het door de spelers uit de eredivisie verkozen als 
derde beste veld van Nederland. Davy Klaassen 
van Ajax gaf aan na de verloren wedstrijd tegen FC 
Utrecht: weinig gras, maar prima op te voetballen. 
De vlakheid en stabiliteit van het veld waren intact 
gebleven, waardoor de bespeling niet negatieve 
was beïnvloed. Er zijn praktijkvoorbeelden van 
verkeerde materiaalkeuzes waardoor velden bin-
nen enkele jaren velden niet meer bespeelbaar 
zijn. Vooraf testen had dit kunnen voorkomen. 
Materiaaltechnisch gezien kan normering dus 
zeker een toegevoegde waarde zijn, omdat de 
speltechnische karakteristieken erdoor kunnen 
worden versterkt. Het internationale onderzoek 
dat ik de laatste jaren heb uitgevoerd, heeft uit-
gewezen dat de omarming van en kennis omtrent 
het onderhoud en gebruik van hybridevelden een 
voorname rol spelen voor optimale speeleigen-
schappen.  
De sleutel tot het succes van hybridevelden is 
niet terug te brengen tot één factor of norm. Er 
zijn vele facetten die bepalen of het blijvende en 
duurzame velden zijn. Daarbij is het belangrijkste 
dat er beslissingen worden genomen op basis 
van onafhankelijke feiten en onderbouwingen, en 
niet op basis van ondoorzichtige belangen, snelle 
winst of onderbuikgevoelens. Dit geldt al vanaf de 
ontwikkelingsfase en vervolgens bij de aanleg, het 
onderhoud en als laatste de vervanging. Daarbij is 
een rol weggelegd voor de gehele keten, waarbij 
een ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. 
Een onafhankelijke partij met de juiste kennis en 
ervaring kan hierbij een verbindende en kwaliteits-
verhogende rol van betekenis spelen.

ACTUEEL

Dat er plaats is voor hybridevelden in de markt voor sportvelden, blijkt uit onderstaand overzicht 
van de bespelingsduur:
Natuurgras  circa 350 uur
Wetra-constructies   circa 450 uur
Hybride   500-1000 uur* 
Kunstgras   circa 1200 uur 

*Tussen wetra-constructies en kunstgras zit een groot gat, dat kan worden opgevuld door hybride-
velden. Deze velden, deels natuurlijk en deels synthetisch opgebouwd, kunnen volgens opgaaf van 
fabrikanten een bespelingsduur tussen 500 en 1000 uur aan. 

GEïNjECTEERDE HyBRIDESySTEMEN 
Een hybridesysteem waarbij in de toplaag bundeltjes PE-vezels worden geplant van 16 - 20 cm 
lang. Deze vezels worden in de grond geprikt of geïnjecteerd. De 2 cm boven de grond uit stekende 
kunstgrasvezels steunen het gezaaide natuurgras, beschermen het tegen beschadiging door spelers 
en betreding en bieden tegelijkertijd ondersteuning voor een stevige bodem.

Aanbieders: 
Grassmaster (Desso)
Sisgrass 
Heiler Sportbau 

SySTEMEN DIE GEBRuIKMAKEN VAN KuNSTSTOF NETTEN
Een mengsel van grond en kleine netten gemaakt uit kunststofweefsel. Gebruik: met name  
evenemententerreinen zoals parkeerterreinen, paardenbakken en polovelden. De losse elementen 
worden gevormd door Netlon Mesh Elements. Duizenden van deze kleine netten haken in elkaar en 
worden vermengd met een toplaag van zand en compost. De graswortels groeien door de bodem-
wapening, waardoor ze zich verankeren. Hierdoor is de toplaag ook goed beschermd tegen  
verdichting en draineert het goed. Het gras kan intensieve belasting aan.

Aanbieders: 
Netlon (Cowned) 

SySTEMEN Op BASIS VAN LOSSE VEZELS 
Dit is een zeer uitgebreide categorie, onder andere met systemen op basis van PP- en PE- vezels. 
Hoofdtoepassing: op professionele voetbal- en rugbyvelden. 

Aanbieders: 
Fibrelastic (Mansfield Sand) 
Airfibr
Terrasoil Advance (Cordel)
Traas & Oova

SySTEMEN Op BASIS VAN EEN OpEN KuNSTGRASMAT 
Een open kunstgrastoplaag met tot 70 mm lange vezels wordt met substraat gevuld en daarna 
ingezaaid met natuurgras.

Aanbieders:
Xtragrass (Greenfields)
Mixto 
Painmaster (Fieldturf )
Eurogreen Hybridrasen

Arno Harmsen

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6435
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Henk van Raan:  
‘Groene vingers maken in 
de toekomst plaats voor  
groene computers’
Fieldturf, De Enk en de Arena zetten vol in op automatisering van stadion  
én fieldmanagement

De Amsterdam Arena wil de kar gaan trekken als meest innovatieve stadion dat in 2020 het Europees Kampioenschap faciliteert. Het zet in op smart 

technology voor het stadion en voor het veldonderhoud. De rolverdeling is daarbij duidelijk: FieldTurf Benelux levert en legt de grasmat, de Enk Groen 

& Golf is verantwoordelijk voor het onderhoud, het speelklaar maken en de werkzaamheden op en rond wedstrijden. 

Auteur: Santi Raats

De hoofrolspelers rondom het Arena Smart Stadium 

project tekenden op 17 februari een langjarige over-

eenkomst. Vlnr Arjan Knottnerus (Fieldturf).  

Henk van Raan (Amsterdam Arena), Frans Reulink  

(De Enk Groen & Golf) Gerard van der Werf (De Enk 

Groen & Golf) en Wim Vendrig (Amsterdam Arena)
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Henk van Raan, directeur Facility Management bij 
de Amsterdam Arena, zit aan zijn bureau met de 
directeur van Fieldturf Benelux, Arjan Knottnerus, 
die hem als adviseur bijstaat in het field- en floor-
management van het stadionveld in de Arena.  
Zij geven uitleg over de plannen van de Arena,  
die voor een groot deel al in uitvoering zijn.

Als alles goed gaat, wordt de Amsterdam Arena 
het eerste stadion dat geen fossiele brandstoffen 
meer gebruikt. Met investeringen in slimme tech-
nologie wordt het stadion dan koploper als ener-
gieleverancier voor heel Amsterdam Zuidoost, als 
een sterk verbeterde event-locatie en als pionier in 
het fieldmanagement van de toekomst.  
De innovaties moeten gezamenlijk een capaciteits-
toename van 20 procent genereren, tegen  
een budgetverlaging van maar liefst 20 procent. 

Inzet accu’s van elektrische auto’s
Van Raan schetst een beeld van de huidige  
energiemarkt: ‘Er wordt veel duurzame energie 
aangeboden, maar er is niet altijd evenveel 
afname. Energiebedrijven laten centrales daarom 
constant draaien om aan de vraag te kunnen vol-

doen. Dat betekent dat in periodes van een lagere 
vraag wordt veel energie ‘weggegooid’, terwijl het 
netwerk tijdens pieken de vraag niet aan kan. 
Netbeheerders moedigen daarom lokale  
tijdelijke opslag van energie aan, waardoor  
buffers worden gevormd voor het energienetwerk.  
De automotive industrie speelt daar al op in: accu’s 
worden gebruikt voor de opslag van energie.’

Stadion als energieleverancier
De Amsterdam Arena heeft in november 2016 een 
aantal tweedehands accu’s uit Nissan-leaseauto’s 
gekocht en maakt daarvan in de stadionkelder 
een grote opslag. In september 2017 gaat deze in 
bedrijf. Van Raan: ‘In totaal wordt de capaciteit van 
deze megabatterij 4 megawatt. Vanuit deze ener-
gieopslag zijn wij straks zelfvoorzienend en gaan 
wij ons energieoverschot verkopen aan netbe-
heerder Tennet. Op deze manier dragen wij bij aan 
de energievoorziening van Zuidoost-Amsterdam. 
Niet alleen geven we het gebied zijn eigen ener-
giereserve, ook zijn we interessant voor bezoekers, 
omdat zij met hun eigen energie het parkeren kun-
nen betalen.’

De conceptbedenker van dit initiatief is  
The Mobility House, een Duitse hightech-start-
up. Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds 
(Akef ) helpt het plan in de benen met een lening. 
Daarnaast beschikt de Amsterdam Arena over een 
Europese subsidie van 200 duizend euro om een 
goed managementsysteem voor de energiestroom 
op te zetten. De drie partijen gaan aan de slag 
onder de naam Amsterdam Energy Arena. 

Batterij opladen
De energie die de Amsterdam Arena de hele 
week door spaart, komt uit auto’s die het stadion 
bezoeken. Van Raan noemt dit proces vehicle to 
grid: wanneer een bezoeker met een elektrische 

auto energie in zijn accu over heeft, kan hij of zij 
die verkopen aan de Amsterdam Arena. Zo beta-
len bezoekers parkeerkosten in de vorm van een 
kilowattuurtje, om maar wat te noemen. Daarnaast 
wekt het stadion voor 10 procent zijn eigen  
energie op met de 7200 vierkante meter zon-
nepanelen die sinds drie jaar rondom het gehele 
stadion op het dak liggen. De rest van de energie 
wordt ingekocht bij een windmolen in Oudedijk  
bij Purmerend. 

‘Als het net hier in Amsterdam Zuidoost zou uitval-
len, zoals medio januari nog gebeurde, dan dient 
de energieopslag als back-up’, verklaart Van Raan. 
‘Evenementen en wedstrijden kunnen altijd door-
gaan. Dat is een officiële eis van Uefa en Fifa, maar 
in de praktijk heeft geen enkel stadion dat, omdat 
de investering daarvoor ontzettend hoog is. Uefa 
en Fifa plaatsen dieselmotoren op finalelocaties, 
want de uitzendrechten zijn torenhoog. Maar de 
dieselmotoren draaien op fossiele brandstof. Dat 
kan een stuk duurzamer.’

Duurzaam veldonderhoud
Het veldonderhoud moet in 2020 ook volledig 
duurzaam zijn. Van Raan: ‘Het gemaaide gras wordt 
nu al opgehaald en gecomposteerd door een  
boer die er kaas van maakt. Dit jaar gaan we  
regenwater opvangen, waarmee we ons veld  
willen beregenen. Maar de grootste noviteit is de 
introductie van ledlampen voor de grasgroei in  
ons stadion.’ 

Revolutionair monitoring- en grasgroeisysteem
Wat volgt, is een verhaal dat minstens zo 
spectaculair is als de energieopslag, zo niet 
nog spectaculairder, althans voor de lezers van 
Fieldmanager: dit jaar gaat de Amsterdam Arena 
een systeem ontwerpen voor led-assimilatie-
lampen, opgehangen in een zelfrijdende grote ‘kas’ 
zo breed als het hele veld. Dat moet het volgende 
competitieseizoen bedrijfsklaar zijn. 

Led-assimilatielampen zijn nog maar redelijk kort 
in de markt. De ledsystemen die kieming en groei 
stimuleren, worden nog op relatief kleine schaal 
toegepast. Zo werken de Amsterdam Arena, FC 
Groningen en FC Utrecht ermee in kleine installa-
ties voor hun doelgebieden en intensief betreden 
gedeelten. Tot nu toe zet ook Chelsea fors in op led 
met grote installaties over het gehele veld. 

Soort kopieermachine
‘Over de hele breedte van het stadion komt een 
installatie met ledlampen’, zo trapt Van Raan het 
onderwerp af. ‘Die installatie komt aan kabels 
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langzaam vanuit een soort hangbrug aan het dak 
naar beneden zakken. Als een kopieermachine 
schuift deze over het veld, van voor naar achter. 
Automatisch wordt berekend hoe lang hij op 
een plek moet blijven hangen om de grasgroei 
optimaal en efficiënt te stimuleren. Het systeem 
berekent met licht- en plantvitaliteitssensoren 
hoeveel licht de plant nodig heeft en hoeveel 
natuurlijk licht hij krijgt. Het verschil wordt daarna 
kunstmatig toegediend. Deze kas bevat tevens een 
verwarmingssysteem en een beregeningssysteem 
inclusief CO2-gastoevoer. De extra CO2 zorgt voor 
extra groei en een betere opname van voedings-
stoffen door de grasplant.’

Eigen ontwerp
De Amsterdam Arena ontwikkelt het systeem en 
de constructie met een bouwteam dat bestaat uit 
connecties via het Amsterdam Arena Innovation 
Center (AAIC). De Has Hogeschool helpt mee om 
een programma van eisen op te stellen voordat  
de uitvraag in de internationale markt wordt gezet. 
‘We gaan de beste partijen van de wereld uitdagen 

om een precisiesysteem voor het grasonder- 
houd te maken’, glundert Van Raan. Hij con-
cludeert: ‘De groene vingers gaan verdwijnen. 
Fieldmanagement wordt een kwestie van groene 
computers. Hopelijk wordt daarmee het vak weer 
sexy en trekt het jeugd aan om een hoofdveld te 
komen onderhouden.’

Wat jammer voor het vak, is de eerste gedachte. 
‘Kijk maar eens op internet naar het filmpje uit 
1997 over het gebruik van mobiele telefoons. 
Willekeurige voorbijgangers vinden die je reinste 
onzin’, haalt Knottnerus aan. ‘Nu loopt iedereen 
met een mobiele telefoon rond en zijn ze de fase 
van science fiction allang voorbij. Ook de grasmat 
zal uiteindelijk digitaliseren.’

Led in kassen niet nieuw
In de glastuinbouw stappen al verschillende 
ondernemers over van hogedruk-natriumlampen 
op ledverlichting voor de stimulering van kieming 
en groei van hun gewas. Het wordt door hen 
geprezen, omdat het goedkoper is voor de omzet-
ting van elektriciteit in licht. Verder zijn er de 
slimme plaatsingsmogelijkheden: de planten kun-
nen van opzij worden belicht, omdat de ledlampen 
tussen de planten gehangen kunnen worden  
zonder verbrandingsgevaar voor de gewassen.  
En tot slot is het mogelijk om op het juiste moment 
de juiste lichtintensiteit en de juiste golflengte 
(kleur) te geven. Doordat leds weinig warmte 
afscheiden, moet er in de kassen wel worden bijge-
stookt. Dat is dan ook precies wat er in het nieuwe 
assimilatiesysteem zal gebeuren.

Warmte 
Knottnerus: ‘Net als in het huidige ledlampen-
systeem van SeeGrow komt er een verwarmings-
unit in de installatie te hangen waarbij je de 
ideale temperatuur kunt instellen. Dat is voor het 
Arena-veld zo’n twintig graden Celsius. Het verwar-
mingssysteem hangt vlak boven het veld in een 
afgesloten kasachtige tent, dus zal de warmte niet 
meteen ontsnappen. De warmte wordt efficiënt 
ingezet, omdat hij recht boven de plant hangt. 
De Has Hogeschool heeft ontdekt dat de warmte 
van de assimilatielampen veel effect heeft op de 
vitaliteit van het gras en dus net zo belangrijk is als 
het licht zelf. Ook de kleur van ledlicht doet meer; 
zo heeft het ene kleurenspectrum invloed op de 
bladgroei en het andere op de wortelgroei. Met 
de Has Hogeschool zoeken we uit wat het beste 
ontwerp voor het Arena-systeem is. We willen de 
lichtkleur in segmenten kunnen aanpassen. Als de 
computer berekent dat ergens rood licht nodig is 
voor het ene type groei en ergens anders blauw 
licht voor een ander type groei, dan moeten we de 
ledlampen in die unit kunnen sturen van buitenaf 
of het juiste spectrum kunnen aanbieden.’ 

Kostenbesparing
De huidige assimilatielampen staan in de vorm van 
negen installaties op een speelhelft. ‘Het kost veel 
tijd en energie om de units aan te sluiten, het veld 
op te rijden en ze er weer af te rijden. Omdat de 
lampen ver boven het veld hangen, gaat ook veel 
warmte en efficiëntie verloren. In totaal zullen met 
de nieuwe ledverlichting kosten bespaard kunnen 
worden’, denkt Knottnerus. ‘Alleen al logistieke  

Knottnerus op het veld, met links de conventionele assimilatielampen en rechts het nieuwe systeem met ledlampen, 
dat de Arena in het groot gaat bouwen voor aan het dak. 

Links Henk van Raan, rechts Arjan Knottnerus

In totaal zullen we met de 

nieuwe ledverlichting veel 

kosten besparen
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kosten. Daar komt de elektrabesparing nog 
bovenop, maar ook de besparing door precisie-
fieldmanagement.’

Van klein naar groot
‘Has-studenten hebben tijdens hun onderzoek ont-
dekt dat de ledlampen in een van onze kleine led-
units efficiënter zijn dan die in de conventionele 
units’, zegt Knottnerus. De kleine led-installaties 
die de Arena in gebruik heeft voor de doel- 
gebieden, beslaan veertien vierkante meter. Dat is 
niets in vergelijking met het bereik van 400 vier-
kante meter van de conventionele units. ‘Daarom 
wordt een grote kas ontworpen die de hele breed-
te van het veld omspant.’

Vele invalshoeken sluiten onvoorspel- 
baarheid uit
Ook werkt de Arena inmiddels met sensoren die 
op plekken van betreding de vitaliteit van het gras 
meten. ‘De landbouw maakt met drones al gebruik 
van infraroodsensoren die de vitaliteit van gewas-
sen meten. Ook wij gaan met deze sensoren de 
vitaliteit van de grasplant meten’, legt Knottnerus 
uit. 

‘In het stadion en in het veld zijn reeds sensoren 
aanwezig die het bodemvocht meten, de tempera-
tuur, de vitaliteit van de plant, de lichthoeveelheid, 
het bladvocht, de luchtvochtigheid, het dauwpunt 
en de windsnelheid. De fieldmanager neemt beslis-
singen over het onderhoud nu nog op basis van 
deze meetgegevens. Maar de doelstelling is dat wij 
een monitoringssysteem creëren dat aangeeft wat 
er moet gebeuren en dat voorspellingen kan doen: 
het kan zwaktes en ziektes zien aankomen voordat 
ze met het blote oog zichtbaar zijn. De volgende 
stap is dat iedereen achter het dashboard met het 
monitoringssysteem kan werken. Het is van belang 
dat het systeem duidelijk laat zien wat er moet 
gebeuren en gebruiksvriendelijk is.’ 

Spelers helpen mee monitoren
Het blijkt geen sinecure om een dergelijk volg-
systeem rond plantvitaliteit te implementeren in 
de Arena. De monitoringssystemen uit de precisie-
landbouw werken op gps, en die ontbreekt in het 
stadion. ‘De Arena heeft het toch kunnen introdu-
ceren via het spelersvolgsysteem van Ajax, dat als 
gps kan worden ingezet’, legt Knottnerus uit. ‘Ajax 
maakt gebruik van sensoren die de spelers tijdens 
hun wekelijkse trainingen in de Arena opgeplakt 
krijgen om hun activiteit en conditie te meten. 
Deze informatie kan weer gebruikt worden voor 
een heatmap, die exact de betreding weergeeft. 
Na de training bekijken via de heatmap welke plek-
ken het meest intensief bespeeld zijn. Die gege-
vens koppelen we aan de sensorgegevens over de 
grasvitaliteit en over de toestand van de bodem en 
de toplaag. Als er veel schade is op een plek in het 

veld waar weinig is gelopen, dan betekent het dat 
de spelers daar een zware oefening hebben uitge-
voerd of dat het veld zwakker is op die plek. Maar 
ook volgen we straks, zoals gezegd, de fotosynthe-
separameters van de grasplant met de scanner in 
het nieuwe lampensysteem. Die vier invalshoeken 
moeten toeval en het onderbuikgevoel uitsluiten.’

In 2020 moet het precisiesysteem zeker werken. 
Knottnerus: ‘Als het gaat om beregenen, kun je dan 
precies zien hoeveel water de plant nodig heeft;  
de rest is verspilling. Voorheen stonden de wind-
turbines constant aan. Nu meten we of het zinvol is 
om ze aan te zetten. We hebben ze nog maar voor 
een kwart ingezet ten opzichte van het speel- 
seizoen 2015-2016. Kortom, in 2020 weten we  
precies wat elk stukje van het veld nodig heeft en 
dat kunnen we kunstmatig toedienen.’
Waar ook behoorlijk op bespaard zal worden, zijn 
manuren. ‘De Arena onderzoekt ook de mogelijk-
heden van robotisering in het fieldmanagement’, 
vertellen Knottnerus en Van Raan. ‘De eerste onbe-
mande kooimaaimachines rijden al op golfbanen. 
Op stadionvelden gaat dat ook komen.’

Wat een gemak, dat dak
Feitelijk is het dak van de Arena de grote facilite-
rende factor voor het precisie-fieldmanagement, 
aangezien de ‘kas’ met de ledlampen eraan komt 
te hangen. Knottnerus knikt. ‘Het dak is nu eigen-
lijk ook altijd dicht. Dat is voortschrijdend inzicht. 
Voorheen dacht men dat het voor de omstandig-
heden in het stadion beter was als het open stond. 
Maar met een dicht dak is het klimaat stabieler; dat 
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Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 28 56. 

E-mail: info@gbf-bras.com  www.gbf-bras.com

  

VOSCA Bemestingssysteem
Compleet pakket voor jaarrond sterk, strak en stevig gras!

  - Bemestingsprogramma op maat. 

  - VOSCA Meststoffen, 100% duurzaam bemesten.

  - Dealer van o.a.: Melspring, Haifa Greenpower, 

     Culterra en Aqua Aid.

  - Ondersteuning met deskundig en praktisch advies.

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 openbaargroen@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.
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Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl

Natuurlijk goed

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 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

AANLEG     |    ONDERHOUD    |     LANDSCAPING

www.jenesports.com

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

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

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

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

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

Geef uw 
kunstGrasveld 
een  tweede  kans!

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

Spaanderstraat 30 | 5348 LA Oss | (0412) 64 79 37 | info@jenesports.com
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is beter voor het veld.’ Knottnerus loopt het veld 
op en wijst naar de grasmat: ‘Omdat we de winter 
redelijk buiten de deur houden, is het gras vitaler 
en blijft de graskleur intens. Alles wat we tekort-
komen, kunnen we kunstmatig toevoegen: licht, 
warmte, vocht, bemesting, CO2. Alle multifunctio-
nele stadions zouden voor een dak moeten kiezen. 
In de zomer werkt het de andere kant op: dan  
kunnen we de hitte buiten houden.’

Klanttevredenheid
Bij de Arena probeert men ver weg te blijven van 
de algemeen heersende perceptie van wat een 
goede grasmat is. ‘Sporttechnische eigenschappen 
zijn zeer belangrijk voor de Arena. Wat vooral telt, 
is het type grasmat waarop de Ajax-selectie het 
prettigst speelt. Ajax staat bekend om technisch 
hoogstaand voetbal; daar hoort een bepaald type 
veld bij. Maar in het verleden waren er problemen 
met grip, verdichting en verticale deformatie. Dat 
is nu verleden tijd. Toch zitten we daar nog steeds 
erg bovenop. We vragen de spelers na trainingen 
en wedstrijden om het veld te evalueren, vooral 
wat betreft speltechnische eigenschappen. De 
emotie proberen we eruit te vissen. Als het veld 
bijvoorbeeld helemaal bedekt is en mooi groen, 
dan denkt men al gauw dat het van uitmuntende 

kwaliteit is. Als er hier en daar open of lichte  
plekjes zijn, denkt men dat minder vaak. Maar  
misschien is het perfecte veld wel geel en moet het 
groen worden geverfd! Kampioenschappen wor-
den tegenwoordig op de laatste dag beslist.  
De kwaliteit van het veld, afgestemd op de behoef-
tes van de spelers van Ajax, kan daaraan een steen-
tje bijdragen.’

Vinger aan de pols via veld vijf
Om de basiskwaliteit van het stadionveld te  
optimaliseren, wordt het gekopieerd van het  
trainingsveld van Ajax op De Toekomst. 
Knottnerus: ‘Dat is een buitenveld waar vaak wordt 
getraind op spelsituaties in wedstrijden. De spelers 
ervaren het als een fijn veld als het gaat om balrol, 
balstuit, hardheid, grip en noem maar op. De Arena 
probeert dezelfde omstandigheden na te bootsen 

in het stadion, door de prestatiegegevens van ‘veld 
vijf’ op De Toekomst één op één over te nemen. 
Dat zie je wel vaker in de internationale top, dat 
het trainingsveld en het wedstrijdveld dezelfde 
opbouw en eigenschappen hebben. Gelijke 
omstandigheden vergroten de voorspelbaarheid 
voor de selectie.’

Minder vervanging, meer concerten
Met de evaluatie door de spelers, het fotosynthese-
systeem dat uit het dak naar beneden komt zakken 
en de gegevens uit het monitoringssysteem wil de 
Arena zorgen voor een veld dat een heel jaar lang 
kwaliteit garandeert. Het hybrideveld in het 
stadion zorgt voor nog meer rust in de tent.  
Van Raan: ‘Het afgelopen jaar hebben we ons veld 
nog maar eenmaal hoeven vervangen, ondanks 
de concerten in oktober. Ajax heeft nu het hele  
seizoen een goed veld om op te spelen.  
We kunnen zelfs garanderen dat er een of twee 
extra events kunnen plaatsvinden in de loop van 
het seizoen. Dat betekent meer omzet. Door alle 
innovatieve maatregelen waarop we inzetten, is 
het straks mogelijk om de doelstelling van 20  
procent meer rendement en 20 procent budget-
verlaging te halen.’

Knottnerus sluit af: ‘Slimme technologie in  
fieldmanagement levert voordelen op voor de  
spelers én voor het onderhoud.’

Vijftien jaar geleden zag  

niemand nog heil in de 

mobiele telefoon

Hopelijk wordt het field-

management-vak met  

nieuwe technologieën 

weer sexy
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Kees van Oostenrijk, Vereniging 
Band en Milieu: ‘Wij overwegen 
een civiele zaak tegen Zembla’
Bandensector wil meewerken aan certificeringsprogramma en verdere verlaging 
paks in SBR

Link is hij, eigenlijk pislink. En hoewel Kees van Oostenrijk, voorman van de Vereniging Band en Milieu, tijdens ons gesprek manhaftig zijn best doet om 

de impact van de Zembla-affaire te bagatelliseren, blijkt uit alles diepe verontwaardiging over wat er gebeurd is in de nasleep van de 

Zembla-uitzending.

Auteur: Hein van Iersel

Zembla bedrijft N=1-onderzoeksjournalistiek, 
luidt de mening van Van Oostenrijk. Wat bedoelt 
hij daarmee? Er wordt aan de hand van één inci-
dent en zonder deugdelijk bewijs een complete 
industrie op kosten gejaagd. Er bestaan ongeveer 

honderd wetenschappelijke onderzoeken naar 
mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. 
Geen enkel onderzoek geeft aan dat er reële risico’s 
zijn en toch wordt een uitzending gemaakt die de 
hele sector op zijn kop zet, enorme geldverspilling 

en kapitaalsvernietiging tot gevolg heeft en de 
gebruiker de schrik op het lijf jaagt. 
Als Van Oostenrijk over het beroemde Industox-
onderzoek praat, gaat zijn toon nog een stapje 
omhoog: ‘Dit onderzoek is het enige in vivo onder-
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INTERVIEW4  min. leestijd

zoek dat ooit is uitgevoerd naar de effecten van 
kunstgras en mede is bekostigd door de bandenin-
dustrie. We hebben van zeven proefpersonen meer 
dan driehonderd urinemonsters genomen en die 
onderzocht. Dan kan Zembla wel zeggen dat dit 
onderzoek niet wetenschappelijk is en te beperkt 
van opzet, maar als blijkt dat het effect nul is, dan 
is er toch geen enkele reden om verder onderzoek 
uit te voeren? Dat zou geldverspilling zijn. Je gaat 
toch niet als een blinde kip onderzoek doen om 
het onderzoek?’ Van Oostenrijk merkt verder nog 
fijntjes op: ‘Bovendien: is dit een gevalideerde 
wetenschappelijke onderzoeksmethode, om te 
kijken of verder onderzoek zinvol is?’

Na de uitzending van Zembla is voor Recybem 
de gifbeker nog lang niet leeg. Korte tijd daarna 
kwam de NOS met het interview met toxicoloog 
professor Martin van den Berg. Deze toxicoloog 
is volgens Van Oostenrijk helemaal niet ter zake 
kundig en zou geen trackrecord hebben in de 
vorm van relevante wetenschappelijke publicaties. 
Ook de berichtgeving van de NOS in de dagen 
voorafgaand aan de publicatie van het RIVM-
onderzoek, waarin kunstgras wordt vrijgepleit, 
heeft Van Oostenrijk in hoge mate gestoord. ‘Een 
dag voordat het RIVM-onderzoek naar buiten 
komt, meldt het NOS-journaal nog doodleuk dat 
de RIVM waarschijnlijk een rapport zal uitbrengen 
met veel mitsen en maren: “Het is niet uitgesloten 
dat er nog een groot vervolgonderzoek komt.” En 
even later meldt de NOS dat het RIVM-rapport dat 
de volgende dag uitkomt geen uitsluitsel zal geven 
over de vraag of sporten op kunstgras wel veilig 
is.’ Volgens Van Oostenrijk is dit willens en wetens 
gelogen: ‘Ze kenden de letterlijke conclusies van 
het RIVM-onderzoek die maandagmiddag al.’

Wat betreft de verslaglegging van de NOS wordt 
Van Oostenrijk gelukkig publiekelijk gesteund door 
de ombudsman van de NOS, die de verslaglegging 
van de eigen journalisten als duidelijk onder de 
maat beschouwt. De voorman ziet dat allemaal 
als too little, too late en overweegt zelfs een klacht 
tegen Zembla in te dienen, via de Raad voor de 
Journalistiek of zelfs via een civiele procedure.
Voor Van Oostenrijk is het volkomen onbegrijpelijk 
dat een journalist van Zembla met publiek geld 
een publieke toepassing om zeep gaat helpen. 
Dat is volgens hem maatschappelijk ongewenst 
gedrag. Van Oostenrijk: ‘En dat terwijl dit infill 
materiaal gewoon het allerbeste materiaal is voor 
deze toepassing. Het is er niet voor gemaakt of 
ontworpen, er is geen marketing- of salesmanager 
aan te pas gekomen om het te ontwikkelen. Dat 
hebben de aannemers van kunstgrasvelden zelf 

ontdekt, omdat ze een probleem hadden met de 
speeltechnische eigenschappen van kunstgras-
voetbalvelden. Dit was het enige materiaal dat in 
combinatie met kunstgras een natuurlijk kunst-
grasveld kon benaderen. Bovendien een gerecy-
cled product, relatief goedkoop en ook nog eens 
met een veel langere levensduur dan kurk, TPE, 
EPDM of andere alternatieven. Voeg daaraan toe 
de CO2-reductie en de besparing op fossiele en 
natuurlijke grondstoffen en het plaatje is rond.’

Recybem 
Voor Van Oostenrijk is het niet de eerste keer dat 
er stront aan de knikker was. In 2007 dropte een 
medewerker van chemiegigant DSM een aantal 
kritische vragen over SBR-infill op de redactie van 
dagblad De Telegraaf, met als werkelijk doel het 
positioneren van het eigen TPE-infillmateriaal. 
Hoewel de insteek in 2007 meer gericht was op 
milieuschade en minder op gezondheidsrisico’s, 
lijken beide affaires veel op elkaar. Van Oostenrijk 
lijkt echter de mening te huldigen dat zijn sector 
alleen maar sterker uit de strijd is gekomen. ‘SBR-
infill is met afstand het best onderzochte mate-
riaal van de kunstgrasindustrie’, luidt zijn stellige 
mening. Ook nu verwacht de Vereniging Band en 
Milieu dat de markt niet structureel zal veranderen. 
Natuurlijk zal er een enkel veld met kurk worden 
ingestrooid, maar andere vormen van infill zullen 
naar het oordeel van Van Oostenrijk geen voet aan 
de grond krijgen. ‘Te duur en duidelijk slechter als 
het gaat om sportfunctionele eigenschappen.’
Van Oostenrijk: ‘Laat duidelijk zijn. Als voetballend 
Nederland zich zorgen maakt over rubber-Infill, 
moeten wij die zorgen serieus nemen, en zijn we 
dus bereid mee te denken en te werken aan een 
normstelling, die dichter bij de zogenaamde con-
sumentennorm ligt en het materiaal te verbinden 
aan een certificeringsprocedure.’

8 miljoen banden
Van Oostenrijk legt uit hoe de verwerking van 
banden gaat. In Nederland rijden ongeveer acht 
miljoen auto’s rond. Als je ervan uitgaat dat iedere 
auto één band per jaar vervangt, komen er per jaar 
acht miljoen banden op de markt. Dat is exclusief 
banden van vrachtauto’s. De verwerking van al 
die banden wordt gecoördineerd door Recybem 
en kost € 1,30 per band. Dat geld is nodig omdat 
de verwerking van banden door gecertificeerde 
inzamelaars en verwerkers nog steeds meer kost 
dan het oplevert. Allereerst worden alle banden 
gesorteerd in twee partijen: banden die nog vei-
lig zijn om mee te rijden en schrotbanden. Deze 
schrotbanden worden in Nederland verwerkt 
door een viertal bedrijven, waarvan Rumal en 

Granuband voor de sportveldensector de bekend-
ste zijn. Genan, wereldwijd het grootste bedrijf 
op dit gebied, verwerkt niet in Nederland, maar 
is wel gecertificeerd volgens dezelfde normen. 
Verschrotte banden worden in Nederland niet 
alleen in kunstgrasvelden verwerkt. Ongeveer 25 
procent gaat naar de sport en globaal dezelfde 
percentages worden afgezet naar de automotive 
industrie, de infrastructuur en de productie van 
comfortmatten voor onder meer koeienstallen. In 
Nederland wordt praktisch geen SBR-granulaat 
verbrand, maximaal 3 tot 5 procent. 

Paks
Paks, dat is waar het allemaal om gaat. 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, waar-
van er een aantal bewezen kankerverwekkend 
zijn. De bandenindustrie ontkent niet dat er paks 
in autobanden en dus in rubbergranulaat zitten. 
De vraag is echter in hoeverre deze schadelijk zijn 
voor sporters. De concentraties zijn laag en door-
dat de paks 'gevangen' zitten in de matrix van het 
autobandenrubber, kunnen ze er niet zomaar uit 
weglekken of worden opgenomen via bijvoorbeeld 
huidcontact. Het RIVM heeft ook gekeken naar 
de concentraties. Van Oostenrijk pakt een stukje 
papier en rekent voor hoe groot de blootstelling 
aan bijvoorbeeld de paks volgens het RIVM is. Van 
Oostenrijk pakt een stukje papier en begint te 
rekenen. Stel je voor dat je twee tot vier uur per 
week op een voetbalveld staat, en dat gedurende 
28 weken per jaar. Vergelijk dat eens met de paks 
die je dagelijks, 365 dagen per jaar, binnenkrijgt 
via eten, roken of meeroken, BBQ’en en deelne-
men aan het verkeer. Het rekensommetje voor 
de vuist weg van Van Oostenrijk is waarschijnlijk 
niet wetenschappelijk onderbouwd, maar houdt 
in dat de hoeveelheid paks waaraan je tijdens het 
sporten wordt blootgesteld ten hoogste 1 procent 
bedraagt van wat je totaal aan paks binnenkrijgt.  
Van Oostenrijk: ‘ Het RIVM heeft berekend dat 
de belasting voor een keeper tussen de 28 en 97 
nanogram paks op dagbasis is, terwijl wij met 
ons dagelijkse voedsel tussen de 1800 en 4900 
nanogram paks binnenkrijgen. Op jaarbasis is dit 
bij voetbal een belasting van 0,0005 gram en uit 
onze dagvoeding ongeveer 1,6 gram. Dit laatste 
is een factor 3200 meer, dus nog heel veel minder 
dan 1%!’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6437



1 - 201732

De rol en instrooihoogte van kurk en SBR-granulaat 
in een kunstgrasvoetbalveld zijn nagenoeg  
identiek en ook qua prijs is er niet zo veel verschil. 
De toekomstlijnen die veel kenners uit de kunst-
graswereld trekken wat betreft de toepassing 
van deze instrooigranulaten, vertoont eveneens 
grote overeenkomsten: ze zijn allebei kaarsrecht... 
Alleen gaat die van SBR naar beneden en die van 
kurk naar boven. Ondanks de conclusie van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) dat de ongewenste stoffen in SBR-granulaat 
geen reden tot zorg bieden vanwege de lage 

concentraties, lijkt de toon inmiddels gezet. Voor 
de uitgesproken leek hangt aan SBR-granulaat 
een luchtje, dat zelfs een forse regenbui niet zal 
kunnen wegspoelen. Mochten er nog gemeenten 
zijn die nog nooit over alternatieven hebben na-
gedacht, dan zal dat de komende maanden zeker 
veranderen. Kurk lijkt hoge ogen te gaan gooien 
als vervanger van SBR en bijna heel voetbal- 
minnend Nederland praat lyrisch over dit granu-

laat. Omdat het dezelfde laagdikte heeft als SBR, 
kan het vrij eenvoudig worden toegepast in de 
huidige systemen die gebouwd zijn of aangebo-
den worden met SBR. Maar het enthousiasme voor 
kurk wordt niet door iedereen gedeeld. ‘Ik ben 
sceptisch, maar wil ook niet direct mijn voorkeur 
voor of weerstand tegen een bepaald granulaat 
uitspreken. Daarvoor heb ik nog te weinig erva-
ring met kurk als granulaat’, zegt Gerrit de Koe, 
adviseur Sport & Cultuurtechniek bij de gemeente 
Amsterdam. ‘Wij hebben vorig jaar het eerste 
kunstgrasveld in gebruik genomen dat is inge-
strooid met kurkgranulaat. Kort na de oplevering 
kreeg het veld een gigantische hoosbui te verwer-
ken en zagen we hoe het kurk begon te drijven.’ 
De Koe is echter gepokt en gemazeld genoeg om 
te weten dat ook kurk zich moet zetten. ‘Ik denk 
dat dit ook met andere granulaten was gebeurd, 
maar toch zette het ons aan het denken. Kurk is 
voor ons relatief nieuw en het roept vele vragen 
op. Zo vraag ik me af of het geen resten van 
bestrijdingsmiddelen bevat die bij het onderhoud 
van de kurkbomen zijn gebruikt, en of er door het 
afbranden van de kurkbomen geen paks in het 
kurk zijn achtergebleven.’ De Koe wil niet alleen 
rekening houden met de eigenschappen die direct 
van invloed zijn op de kwaliteit van kunstgras-
voetbalvelden en de gebruikers, maar ook met de 
bijkomende milieuaspecten. ‘Ik vraag me af wat de 
ecologische footprint van kurk is en wat het doet 

als het gaat om CO2 en CO2-reductie. En wat zegt 
een keurmerk nu eigenlijk over kurk?’ De Koe is, 
zoals hij zegt, op zoek naar keiharde bewijzen.  
‘Ik wil straks niet hetzelfde geëikel hebben met 
kurk als nu met SBR-granulaat.’ 

Kurk is veilig
De Koe is niet de enige die zijn bedenkingen 
uit over kurk als instrooigranulaat. Ook Rob 
Heusinkveld van Fieldturf Benelux plaatste eind 
vorig jaar vraagtekens. Volgens hem kan ook kurk-
granulaat stoffen bevatten waaraan men liever niet 
wordt blootgesteld. Heusinkveld noemde chloor 
als voorbeeld. Bij de gemeente Den Haag hebben 
ze echter hun eigen methode bedacht om er zeker 
van te zijn dat ze ‘schoon’ kurkgranulaat ontvangen 
van hun leverancier, zo zegt projectmanager Roy 
Roijakkers op de afdeling Bouw & Techniek in Den 
Haag. ‘Na vier jaar ervaring met diverse kurk-pilot-
velden hebben we in 2016 besloten om voortaan 
alleen nog kunstgrasvoetbalvelden aan te laten 
leggen die ingestrooid zijn met kurk. Wij eisen van 
onze leveranciers dat het kurk zowel tijdens de 
groei van de kurkboom als na de oogst onbehan-
deld is.’ Die eisen zijn relatief eenvoudig te stellen. 
‘Het meeste kurk komt uit Portugal en is afkomstig 
van commerciële kurkplantages, of van kurk- 
plantages die door het Wereldnatuurfonds zijn 
gecertificeerd en waar kurk op natuurlijke wijze 
groeit’, zegt Rob Kies van Kies Kurk. Met bijna 

Grass Cooling System
Als we niet opletten, volgt kurk dezelfde route als SBR

De commotie omtrent SBR-granulaat heeft het instrooigranulaat kurk definitief op de kaart gezet. Eind 2016 kwam kurk eigenlijk als enige boven-

drijven als een-op-eenalternatief voor SBR-granulaat. Maar als we niet oppassen, herhaalt de discussie zich straks en wordt ook kurk fijngemalen tussen 

de meningen van de straat. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Kurkgranulaat oogt natuur-

lijker, koelt het veld en zou 

tevens milieuvriendelijker zijn 

dan SBR-granulaat.

Kurk lijkt hoge ogen te  
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Gerrit de Koe Roy Roijakkers

170 jaar ervaring in kurk, heeft het familiebedrijf 
uit Bergen op Zoom kennis over de achtergrond 
en karakteristieken van dit instrooigranulaat 
die teruggaat tot ver voor de introductie van 
derdegeneratie-kunstgrasvelden. ‘Voordat kurk op 
de markt wordt gebracht, wordt het eerst gekookt 
tot bijna 100 graden Celsius. Uiteindelijk blijft de 
markt voor wijnkurken de belangrijkste markt. 
Daar wil men geen risico nemen en dus wordt er 
alles aan gedaan om kurk schoon en vrij van aller-
lei stoffen te houden.’ 

Kurk uit de fles
Kies verwijst terloops naar de markt voor stop-
pen voor wijnflessen als de grootste afzetmarkt 
voor kurk. Daarbij legt hij de vinger meteen op 
de zere plek die SBR bijna de das om had gedaan 
en die ook bij kurk voor problemen zal zorgen, als 
men niet oppast. De ‘Neus’ van uitgeverij NWST 
kon het niet laten en stak dus onlangs zijn neus 
wederom in andermans zaken. Of het profes-
sionele nieuwsgierigheid was of een onbewust 
verlangen naar een goed glas wijn, laat hij in het 
midden. Feit is wel dat er bij een bezoek aan een 
kunstgrasvoetbalveld in aanleg kurkgranulaat werd 
waargenomen dat duidelijk afkomstig was van 
vermalen wijnkurken. Zowel de oorsprong als de 
homogeniteit van het granulaat kon niet worden 
aangetoond. ‘Gerecycled granulaat moet je niet 
willen. Elke wijnkurk heeft zijn eigen dichtheid en 
is dus anders’, waarschuwt Rob Kies. ‘Het kurk kan 
ook restanten bevatten van het polyurethaan dat 
gebruikt is om de wijnkurk te lijmen. Ook zouden 
er stukjes aluminium in kunnen voorkomen, waar-
mee de fles is geseald. Kortom: wanneer men  
gerecyclede kurk accepteert, dan weet men 
niet wat men krijgt.’ De uitzending van televisie-
programma Zembla toonde vorig jaar nog eens 
pijnlijk aan wat de consequenties kunnen zijn 
als men zomaar akkoord gaat met een granulaat 
van gerecycled materiaal. In die uitzending liet 

Zembla omwonenden van een kunstgrasvoetbal-
veld in Hendrik Ido Ambacht aan het woord. Dat 
veld bleek in 2010 te zijn ingestrooid met SBR-
granulaat, waartussen granulaat van vermalen 
buizen uit de petrochemische industrie was opge-
nomen. De gevolgen lieten zich raden. Sindsdien 
zijn de regels voor de kwaliteit van granulaten wat 
aangescherpt. Desondanks wordt bij de verplichte 
laboratoriumonderzoeken en veldentesten de 

samenstelling van het granulaat nauwelijks  
bekeken. Voor producten die vervaardigd zijn uit 
duizenden of miljoenen afgedankte producten 
blijft het moeilijk de materiaalkwaliteit te  
garanderen. 

Vraag om monsters
Rob Kies adviseert kopers van kurkgranulaat altijd 
om hun verkoper eerst om een gecertificeerd 
proefmonster te vragen. ‘Het is erg lastig om 
optisch te bepalen wat nu precies goed kurk is.  
Een eerste weggever is echter de kleur van het 
kurk. Kurk dat donker van kleur is en hard aanvoelt, 
is eigenlijk al op weg om hout te worden. Dat is 
niet geschikt voor toepassing op een kunstgras-
voetbalveld.’ Technische specificaties en kwaliteits-
rapporten kunnen als aanvullend bewijs dienen 
voor de kwaliteit van het kurkgranulaat. 
Ook Walter Wieten van Fiberplast adviseert kopers 
eerst om bewijzen van erkende instituten te 
vragen. ‘Er zijn vele vormen van kurk, zoals  

industriële kurk en kurk dat wordt gebruikt onder 
vloerbedekking. Maar er bestaat momenteel 
geen keurmerk voor kurk. Ik vraag me ook af of 
dat iets zal toevoegen. Het geeft namelijk een 
vals gevoel van veiligheid.’ Fiberplast is dit jaar 
eveneens begonnen met het leveren van kurk 
voor kunstgrasvoetbalvelden. ‘Het is puur toeval 
dat dit samenvalt met de commotie omtrent SBR-
granulaat en dat dit een boost kan betekenen voor 
kurkgranulaat. Wij besloten medio 2016 om kurk in 
ons assortiment op te nemen, omdat wij op zoek 
waren naar een pak-arm of pakvrij instrooigranu-
laat dat een betaalbaar alternatief was voor andere 
instrooigranulaten voor kunstgrasvoetbalvelden.’ 
Paks zijn polycyclische aromatische koolwaterstof-
fen, stoffen die aan de basis lagen van de commo-
tie rond SBR-granulaat. Critici waren van mening 
dat de paks die vrijkwamen uit dat granulaat een 
gevaar vormden voor de volksgezondheid. Heeft 
Fiberplast in kurk nu zijn pakvrije granulaat gevon-
den? ‘Niet direct’, stelt Wieten na enig aarzelen. 
‘Paks komen van nature in heel veel producten 
voor en kunnen dus ook in kurkgranulaat aanwezig 
zijn. Het gehalte is in kurk echter bijzonder laag, 
zeker lager dan in SBR-granulaat. Maar wil men 
zekerheid, dan moet men de leverancier vragen 
certificaten te overleggen die dit bewijzen. Indien 
nodig kunnen deze ook aantonen of het kurkgra-
nulaat bijvoorbeeld wel of geen pesticiden bevat.’ 

Door de kurkbomen het bos zien
Met zijn opmerking dat er geen keurmerk bestaat 
voor kurk, haalt Wieten een probleem aan dat ook 
Rob Heusinkveld van Fieldturf Benelux vorig jaar 
uitsprak toen alle alternatieven voor SBR-granulaat 
ter sprake kwamen. ‘Er is geen eenduidig idee 
over de eisen waaraan granulaat moet voldoen 
met betrekking tot de gezondheid of bijvoorbeeld 
slijtage. Dat maakt het lastig om alternatieven te 
overwegen.’ Dat is inmiddels opgepikt. ‘We werken 
momenteel met de werkgroep Kunstgras aan een 
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norm waaraan we de voorwaarden voor instrooi-
granulaat voor kunstgras kunnen ophangen’, zegt 
Arthur Bink van LMB Sports. ‘ Zoals het er nu naar 
uitziet, zullen de geijkte punten getest worden, 
zoals de grootte en samenstelling van de korrel,  
de vorm, kleur, brandbaarheid, deformatie bij 
belasting en de slijtvastheid.’ Volgens Bink is het 
door de grote verschillen tussen kurkeiken lastig 
om tot een goede norm te komen. Rob Kies heeft 
daar echter wel ideeën over. ‘Wij hebben samen 
met de KNVB verschillende types kurkgranulaat 
getest. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen 
dat granulaat van 1,2 mm met een soortelijk 
gewicht van 190 kg/kuub het beste is.’ Kies wijst 
erop dat veel aanbieders kurk-instrooigranulaat 
aanbieden met afmetingen van tussen de 0,5 en 
2 mm. ‘Vaak is het probleem daarbij dat 8 tot 10% 
van dat granulaat aan de onderkant zit qua  
afmetingen: ergens tussen de 0 en 0,5 mm.  
Dat is in feite stof. Een kunstgrasveld heeft al  
gauw zo’n 35 tot 40 ton kurkgranulaat nodig.  
Als daar 3.000 tot 4.500 kg stof tussen zit, dan 
waait dat weg of kan het leiden tot verstopping 
van de afvoergaatjes in de backing.’ 

De industrie werkt dus aan een norm voor kurk-
instrooigranulaat, maar de focus blijft op de 
eigenschappen en performance van het materiaal. 
Vaststelling van de milieutechnische of gezond-
heidstechnische aspecten is er niet bij. Gemeenten 
die niet nogmaals willen verzuipen in een discussie 
over de veiligheid en kwaliteit van derdegeneratie-
kunstgrasvelden, doen er dus verstandig aan niet 
dezelfde fout te maken als bij SBR. Alleen leveran-
ciers die alles kunnen aantonen omtrent de  
kwaliteit van het materiaal en daar certificaten 
voor kunnen overleggen, blijven uiteindelijk over.

ACTUEEL

Rob Heusinkveld

Het recyclen van wijnkurken tot granulaat wordt niet aangeraden.

Arthur Bink

DE KuRKPROEFTuIn VAn 
nEDERLAnD
Roy Roijakkers van de gemeente Den Haag 
noemt Den Haag ‘de kurkproeftuin van 
Nederland’. Nadat in 2007 al besloten was om 
niet langer velden met SBR aan te leggen, ging in 
2016 de kurk ook voor de alternatieve granulaten 
definitief in de fles. Sinds 2012 experimenteert 
men in Den Haag veelvuldig met kurk. ‘EDPM 
beviel ons eenvoudigweg niet en wij hadden 
vraagtekens bij de duurzaamheid van TPE. Ook 
wilden we graag terug naar 60 mm-constructies, 
vanwege het veelvuldig schuiven en plooien 
van de te lichte 40 mm-constructies. Bij 60 mm-
constructies is de keuze qua infillmaterialen 
beperkt, zeker als je SBR uitsluit. Eigenlijk blijft er 
dan alleen kurk over als alternatief.’ Roijakkers is 
op grond van de opgedane ervaringen tevreden 
over kurk als granulaat, maar we weten natuurlijk 
nog niet hoe het kurk zich na een jaar of tien zal 

houden. ‘Veel van onze kunstgrasvoetbalvelden 
worden veelvuldig gebruikt voor nevenactivitei-
ten, bijvoorbeeld door scholen en voor school-
sporten. De velden doorstaan dat gebruik goed 
en wij hebben geconcludeerd dat we bij het kurk 
jaarlijks veel minder hoeven aan te vullen dan bij 
de andere granulaten het geval was.’ Roijakkers 
is tot de conclusie gekomen dat kurk misschien 
wel een een-op-eenvervanger van SBR kan zijn. 
‘We hebben gemerkt dat kurk, in tegenstelling tot 
kunststof- en rubber-infillmaterialen, niet meteen 
na aanleg inklinkt. Met kurk is het niet nodig het 
veld na het eerste jaar met grote hoeveelheden 
aan te vullen. Het oudste veld is bijna vijf jaar 
oud en hoeft nu pas voor het eerst aangevuld 
te worden met een laagje kurk. In plaats van 20 
mm vrije pool hebben onze velden maar 15 mm, 
juist omdat we extra kurk aanbrengen op het 
veld. Die extra toevoeging geeft de vezels meer 
steun en er treedt minder slijtage op.’ Den Haag 

heeft de ambitie om kunstgrasvoetbalvelden 
in twaalf jaar af te schrijven. ‘Wij verwachten 
dat de velden de eerste zes jaar voldoen aan de 
eisen van FIFA Quality (het voormalige FIFA One 
Star) en de laatste zes jaar aan de eisen van de 
KNVB-gebruiksnorm.’ Het veld in het Kyocera-
stadion van Ado Den Haag staat daar los van. 
‘Kurkgranulaat is duurder dan SBR-granulaat, 
maar niet duurder dan TPE of EPDM. Ook hoe-
ven we er jaarlijks dus minder van bij te vullen. 
Bovendien helpt het bij het afkoelen van het 
kunstgrasveld en is het milieuvriendelijker.’ 
De gemeente Den Haag eist dat het kurk van 
natuurlijke oorsprong en onbewerkt is en stelt 
tevens eisen aan het soortelijk gewicht van het 
materiaal. ‘Bovendien eisen we een proefmonster 
van het kurk bij aanbesteding. Zo proberen we 
het goede van het minder goede kurk te schei-
den.’
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De afgelopen jaren merk ik dat er weer meer over onze grasvelden gesproken 
wordt. En jammer genoeg niet alleen positief. Maar doordat er ook steeds 
vaker minder positief over kunstgras gesproken wordt, blijkt dat er voor- en 
nadelen aan beide constructies kleven. Door alles wat er het afgelopen najaar 
is gebeurd rond SBR-rubber, ontstaat er meer ruimte voor een betere afweging 
over welke constructie op welke locatie geschikt is. Bij Hofmeijer heb ik in het 
verleden bewust de keuze gemaakt om géén kunstgrasvelden aan te leggen. 
Simpelweg omdat onze kennis en affiniteit juist ligt in de cultuurtechniek, en 
omdat ik liever voor civiele aannemers een natuurgrasveld aanleg dan me te 
mengen in de toch al te grote kunstgrasconcurrentiestrijd.
Ik stam uit de tijd dat we voor voetbal wetra-velden aanlegden. Toen ik als 
uitvoerder bij Heijmans Sport en Groen samen met Desso Grassmaster-velden 
aanlegde, raakte ik al gecharmeerd door het hybridegrasproduct. Ik heb per-
soonlijk meegemaakt hoe het product toentertijd verkocht werd. Je hoefde er 
bijna niets aan te doen: beetje kunstmest en maaien, klaar was Kees!
Al snel bleek dat het toch iets anders lag. Dat bleek ook te gelden voor het 
onderhoud van de verschillende wetra-velden die door de gerenommeerde 
sportaannemers werden aangelegd. We moesten snel leren en ontdekken, 
maar kregen het onderhoud onder de knie. De markt werd echter snel inge-
haald door ‘onderhoudsvrij’ kunstgras. Ook hier bleek al snel dat er toch wel 
goed regulier en specialistisch onderhoud nodig is om een kunstgrasveld in 
goede conditie te houden. Even te weinig infill en de vezels slijten als sneeuw 
voor de zon.

De afgelopen jaren heb ik kunstgrasvelden zien verschijnen op plekken waar-
van ik me afvroeg: is dat nu echt nodig of gebeurt dit vanwege matig onder-
houd aan de aanwezige natuurgrasvelden? Het afgelopen jaar was ik op een 
sportpark waar ik adviseerde om een veld – voor het eerst in zestien jaar – een 
kleine renovatie te geven, door het met de Fieldtopmaker in profiel te brengen 
en een nieuwe, meer straatgrasvrije mat te creëren. De voetbalbestuurder 
vond het bedrag dat ik noemde voor de onderhoudsbehandeling fors en 
besloot de hobbels en het straatgras voor lief te nemen. Wel vertelde hij in 
hetzelfde gesprek dat ze waarschijnlijk in 2017 een kunstgrasveld kregen. Dat 
is toch wel bijzonder. De vereniging besluit een zware lening aan te gaan voor 
de aanschaf van een kunstgrasveld, maar gaat uit van een rooskleurig scenario 
als het gaat om de uiteindelijke kosten voor de realisatie. Over reserveringen 
voor onderhoud, bijvullen van infill en vervanging is wel gesproken, maar er is 
nog geen bedrag voor vastgesteld. Een forse contributieverhoging ligt op de 
loer.
Toen we met een bakje koffie op de achterkant van een sigarendoos de kosten 
voor de lange termijn hadden doorgerekend, liep de bestuurder een beetje 
rood aan. ‘Tja’, zei hij, ‘het is al besloten tijdens de ledenvergadering.’ Op dat 
sportpark wordt dit jaar een mooie verschraalde, aan alle normen voldoende 
toplaag afgevoerd en waarschijnlijk voor nop bij een boer op het land gekiept. 
De trainingsbelasting op de andere velden neemt af, maar er moet wél onder-
houd gepleegd worden. Ledengroei wordt niet verwacht, een kleine krimp 
wel. Naar mijn bescheiden mening waren de leden op de lange termijn meer 
geholpen met goed onderhoud van de natuurgrasvelden. Ruimte was name-
lijk het probleem niet.
Gelukkig merk ik dat niet alleen mijn opdrachtgevers van mening veranderen, 
maar ook de publieke opinie. Er komt weer ruimte voor gras. Ik vind weer 
een luisterend oor wanneer ik met alternatieven kom. Zo zijn wij een van de 
partners in het O2-concept (LavaOxygen) en leveren wij een prachtig geweven 
hybrideproduct. Hiermee kunnen we in zekere zin een alternatief bieden als 
het gaat om bespelingsuren en een vlak speelveld. 

Wel is het van belang dat een O2-veld of een hybrideveld niet wordt gezien als 
vervanger voor een kunstgrasveld. De bespelingsgaranties van laatstgenoem-
de zijn (bijna) onbegrensd. Als het gaat om onbeperkte bespelingsintensiteit, 
kan een grasconcept het nooit winnen van een kunstgrasveld, maar dat heeft 
wel een prijs. 

Toch heeft een grasveld ook veel voordelen. Gras heeft zelfherstellend vermo-
gen, waardoor een goed onderhouden grasveld elk seizoen weer in optimale 
conditie is. Het is een duurzaam product; een grasplant haalt CO2 uit de lucht 
en geeft hiervoor zuurstof terug. Groen gras brengt verkoeling in de zomer; 
een goed grasveld heeft een goed imago en komt het voetbalspel ten goede. 
De investeringskosten en onderhoudskosten zijn op de lange termijn overzich-
telijker, zeker zolang de wet- en regelgeving nog onduidelijkheden bevat en 
gewijzigd wordt. Als we eerlijk zijn, waren de eerste kunstgrasproducten begin 
jaren 2000 degelijker dan de producten van de afgelopen jaren. Toch voldoen 
de producten van toen niet meer aan de huidige eisen. 
Kunstgras maakt de komende jaren weer een goede stap vooruit; dat is wel 
zeker. De keerzijde van deze kwaliteitsverandering is dat een kunstgrasvoet-
balveld flink duurder wordt. Hierdoor ontstaat ruimte voor het nadenken over 
onze huidige grasvelden. In Nederland hebben we gemiddeld gesproken al 
veel kwalitatief hoogwaardige sportvelden. Met een beetje slim denken, goed 
beleid en voldoende budget kunnen we deze situatie handhaven en zelfs 
uitbreiden.  
Kijk eerst eens in de spiegel, wanneer er een sportveldrenovatie op stapel 
staat. Wat is er nu werkelijk nodig? Hang een vereniging niet met de kop in de 
strop, ook niet wanneer de lus pas over tien of vijftien jaar wordt aangetrok-
ken. Ook in 2030 willen de kinderen graag voetballen. Natuurlijk op gras! 

Jacco Meijerhof, direc-
teur Hofmeijer Civiel- en 
Cultuurtechniek

Hernieuwde kansen voor 
natuurgrassportvelden
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Problemen met hard 
kunstgrasveld van de baan
Vijf roterende borstels zorgen voor intensieve reiniging veld 

Onder veel bekijks leverde Kraakman Perfors op 25 januari de eerste Renovator af op Sportpark Duinwetering in noordwijk. Deze Renovator is een 

robuuste onderhoudsmachine voor kunstgras van GKB. ‘Wij moeten zorgen voor een goed bespeelbare mat en daar hadden we deze machine echt voor 

nodig’, meent sportveldbeheerder Cees Kraijenoord.  

Auteur: Sylvia de Witt
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De Renovator is ontwikkeld door GKB Machines. 
Als gebruiker van kunstgrasvelden waren de 
sportclubs in Noordwijk toe aan een machine 
die de infill van de velden meer losmaakte dan 
de huidige machines die er op de markt waren. 
Er moest dus een betere machine komen, vond 
sportveldbeheerder voor de gemeente Noordwijk 
Cees Kraijenoord. ‘GKB Machines was juist bezig 
met de ontwikkeling van een grotere versie, nadat 
we eerst een kleinere versie van deze machine als 
demo hadden gehad. GKB had zo’n drie jaar gele-
den al een machine ontwikkeld om alleen de ran-
den te doen, want daar groeit het meeste onkruid 
en heb je de meeste mosvorming. De Rotobrush 
werkt goed op de randen, maar is te klein om er 
een heel veld mee te behandelen.’

Kleine aanpassing met een groot effect
Mede door gezamenlijk overleg werd een nieuwe 
machine ontwikkeld: de Renovator. Het prototype 
gebruikte nog rechthoekige borstelblokken, maar 
uit testen bleek dat deze borstels niet optimaal 
werkten. Voor het productiemodel stapte de pro-
ducent dan ook over op nieuw ontworpen ronde 
borstelschijven. Hier, op hetzelfde veld – we staan 
op het voetbalveld van VV Noordwijk – werd een 
proefvak behandeld om te kijken wat het resultaat 
zou zijn. 
Kraijenoord: ‘Het bleek dat de vezel weer omhoog 

ACTUEEL3  min. leestijd

Gerben van Duin, wethouder Sport, Financiën en locoburgemeester van Noordwijk.

Bart Perfors van dealer Kraakman Perfors en Cees Kraijenoord.

‘We waren toe aan een 

machine die de infill van 

de velden meer losmaakte’
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kwam en bleef staan. En de infill werd weer netjes 
verdeeld, want in het zestienmetergebied ligt alle 
infill in het doel. Die wil je daar natuurlijk vandaan 
hebben. Als de infill weer boven ligt, kun je hem 
weer brengen waar je hem hebben wilt.’ 
Wethouder Sport, Financiën en locoburgemees-
ter van Noordwijk Gerben van Duin vindt dat de 
machine een groot effect heeft. ‘Dit veld ligt er 
nu bijna tien jaar. De afgelopen twee jaar werd er 
gemopperd dat het veld plat en hard was. Daarom 
klopte de vereniging bij de gemeente aan. Als 
je het veld met deze Renovator zodanig kunt 
onderhouden dat het langer gebruikt kan worden, 
worden er kosten bespaard en dat is lucratief. Ook 
lopen de spelers minder blessures op als de vezel 
goed hoog staat. Zeker in deze tijden waarin er 
veel discussie is over infill, is dat prettig. Ook de 
spelbeleving is anders.’

Acht velden
Noordwijk heeft twee grote voetbalverenigingen 
en er komt steeds meer kunstgras: twee velden 
voor VV Noordwijk, drie velden voor SJC, twee 
watervelden en een zand-ingestrooid veld voor 
hockey, een gecombineerd zandkorfbalveld met 
handbalveld en een gecombineerd handbal-
korfbalveld. 
‘We hebben dus aardig wat kunstgrasvelden’, zegt 
Kraijenoord. ‘Het is de toekomst. Als beheerder 
en met mijn groene achtergrond vind ik dit wel 
wat jammer: het groeit niet en het heeft min-
der sjeu. Maar je krijgt de tijd niet meer om een 
veld te laten groeien; er moet zo vroeg mogelijk 
gevoetbald worden en ze willen zo lang mogelijk 
doorgaan.’

De Renovator zal op alle kunstgrasvelden van de 
gemeente Noordwijk worden ingezet, mits er infill 
in zit. ‘Op een waterveld zal hij geen rol spelen. Dat 
betekent dat hij op acht velden zal worden inge-
zet, twee keer per jaar. Ik zou het logisch vinden 
als hij ook in andere gemeentes in de regio wordt 
gebruikt.’ 

Groot voorstander van degelijkheid
De Renovator is een robuuste en betrouwbare 
kunstgrasonderhoudsmachine, die goed kan 
worden ingezet bij problemen met een hard kunst-
grasveld of als de compacte laag infill zorgt voor 
een verminderde waterdoorlaatbaarheid. Als basis 
heeft hij vijf roterende borstels. 
‘Doordat de borstels in elkaar grijpen, wordt er 
geen centimeter op het kunstgrasveld overgesla-
gen’, zegt Rudolf Molenaar, business development 
manager van GKB. ‘Echt alles wordt meegepakt. 

Het infill-materiaal komt na de bewerking op het 
veld te liggen, waarna je bijvoorbeeld een Quick-
Brush kan gebruiken om het materiaal weer in te 
vegen. Daarnaast is het ook mogelijk om de GKB 
Infill Remover te gebruiken om het materiaal af te 
voeren.’ 

De Renovator wordt aangedreven door de afta-
kas en de werkbreedte van deze uitvoering is 1,6 
meter. De werkdiepte kan worden ingesteld door 
het in- of uitdraaien van de twee stelpoten, en de 
rubberen wielen zorgen ervoor dat de Renovator 
zacht over het kunstgrassysteem rolt. Als de taak 
van de machine erop zit, zorgen de uit te klappen 
parkeerpoten ervoor dat de borstels niet bescha-
digd worden. ‘Aangezien we zelf groot voorstander 
zijn van degelijkheid, is het hele aandrijfmecha-
nisme robuust uitgevoerd.’

ACTUEEL

Sportveldbeheerder Cees Kraijenoord.

‘De spelers lopen minder 

blessures op als de vezel 

goed omhoog staat’
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Het idee ontstond nadat Verweijen aan docent 
Dick van der Neut van AOC-Oost had gevraagd 
of de school een opleiding heeft voor het onder-
houd van sportvelden en golfbanen. AOC-Oost 
is een overkoepelende organisatie voor middel-

baar beroepsonderwijs voor natuur, voeding en 
leefomgeving, met locaties in Almelo, Borculo, 
Doetinchem, Enschede en Twello. Van der Neut 
vertelde dat er in 2016 op de locaties Doetinchem 
en Almelo een opleiding Groen en cultuurtech-

niek is geïntroduceerd.  Verweijen vertelde Van 
der Neut over het tekort aan vakmensen in het 
sportveldonderhoud en het idee dat je niet vroeg 
genoeg kunt beginnen om de jeugd enthousiast te 
maken. Daarop vroeg Van der Neut Verweijen of hij 

De jeugd heeft de groene 
toekomst!
FotY Gerard Verweijen enthousiasmeert jongeren voor het vak

Amper twee maanden nadat hij ‘ja, ik wil’ zei over zijn ambassadeursrol, heeft Fieldmanager of the Year 2017 Gerard Verweijen zijn ambassadeurspet 

al volop op. Met genoeg groene opleidingen, maar relatief weinig pr om het vak onder de aandacht te brengen, neemt hij het heft in eigen hand. Op 27 

januari stond hij op een open dag van het AOC in Almelo.

Auteur: Kelly Kuenen
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aanwezig wilde zijn op de open dag om mensen 
een andere kijk op sportveldonderhoud te geven. 
Zo gezegd, zo gedaan. ‘En op vrijdag 27 januari 
was het zover’, vertelt Verweijen. ‘Ik ging op weg 
naar Almelo. Ik had met Tini Buitels van Belrobotics 
afgesproken dat hij een robot kwam brengen 
en wat foldermateriaal. Johan Aalderink van Vos 
Capelle had ik gevraagd of hij ook iets kon bete-
kenen. Hij kan natuurlijk goed over meststoffen en 
grondanalyses vertellen en hij zou wat meetinstru-
menten mee kunnen nemen.’

Zelf had Verweijen een foto van de Fieldmanager 
of the Year-verkiezing meegenomen en, het 
belangrijkste, zo vertelt hij: een goed humeur. Plus 
de troef die het altijd goed doet: de maairobot, 
waarvan Verweijen een exemplaar had meege-
nomen. ‘Als de leerlingen binnenkomen, valt de 
maairobot het meest op; zo groot is hij. Het is een 
mooie binnenkomer om iets te vertellen over het 
beroep dat erachter zit. Sommige jongens hebben 
daar al een beeld bij en je ziet ze denken: dat zou 
ik ook wel willen. Of ouders, die het nog veel inte-
ressanter vinden en nooit gedacht hadden dat er 
nog zo veel onder de mat ligt.’

Maar het gaat toch om de jongeren, stelt 
Verweijen. Hij kijkt al uit naar het voorjaar, wan-
neer hij groepjes jongeren ontvangt die een dagje 
komen stagelopen en in de praktijk kunnen zien 
hoe leuk het is om fieldmanager te zijn. 
Ook docent Dick van der Neut reageert enthou-
siast: ‘Er waren veel mensen die niet eens wisten 
dat zoiets als Groen en cultuurtechniek bestaat. 
Dankzij mensen als Gerard hebben ze daar een 
goed beeld van kunnen krijgen. Het was volgens 
mij echt van toegevoegde waarde, dat iemand die 
dagelijks werkzaam is in het veld er ook iets over 
vertellen kan aan jonge mensen en hun ouders.’
Verweijen heeft de smaak in elk geval te pakken; 
als het aan hem ligt, is hij volgend jaar weer paraat. 

De troef die het altijd goed 

doet: de maairobot!

Dit voorjaar ontvangt 

Verweijen groepjes jongeren 

die een dagje komen 

stagelopen 
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Na meer dan duizend  
velden krijgt CSC Sport  
een nieuwe eigenaar 
Einde van de groei is nog lang niet in zicht

Het is Valentijnsdag, 14 februari als ik op bezoek ga bij CSC Sport in Zeewolde. Onderwerp is de overname van CSC Sport door TenCate Grass. Bij het 

pand hangen de vlaggen van zowel GreenFields als CSC Sport al naast elkaar als het bewijs van het prille huwelijk dat een dag daarvoor is gesloten. 

Auteur: Hein van Iersel
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Het bericht gonsde al langer door de markt.  
CSC Sport zou door eigenaren  in de etalage zijn 
gezet. CSC legt uit: ‘CSC Sport heeft een mooie 
groei over de jaren meegemaakt. Door een  
intensieve samenwerking met GreenFields, tevens 
eigendom van TenCate Grass, zijn wij ervan over-
tuigd een sterke combinatie van bedrijven op de 
Nederlandse markt te hebben. GreenFields heeft 
een team verantwoordelijk voor de verkoop van 
haar kunstgrasvelden in de Nederlandse markt.  
Wij zullen de samenwerking op advisering van 
kunstgrasvelden en kunstgrassystemen daarmee 
dan ook gaan versterken. CSC Sport zal zoals dat 
ook de afgelopen jaren is geweest de kunstgras-
velden en systemen van GreenFields aanbieden  
op de Nederlandse markt.’ 

Aannemer
GreenFields heeft een eigen project management 
team dat voornamelijk internationaal actief is, 
maar ook in Nederland projekten uitvoert. Dat 
zal in principe niet veranderen. Wel zal bij alle 
Nederlandse projecten vanaf nu CSC Sport  
betrokken worden.

CSC Sport: ‘Vergeleken met de andere grote aan-
bieders zijn wij nog aan de late kant in de samen-
werking met een fabrikant.’ Dat klopt, concurrent 
Fieldturf heeft al lang haar eigen aannemersbedrijf 
in de Benelux en ook Antea Group presenteerde 
recent een visie waarbij de aannemers, de fabrikant 
en de verlegger cq het onderhoudsbedrijf zelfstan-
dige onderdelen zijn van een holding. Onderdeel 
van TenCate Grass zijn nu GreenFields en CSC 
Sport, welke bedrijven zich in combinatie naar 
buiten zullen presenteren. CSC Sport blijft zich 
als ‘CSC’ presenteren, en zal het merk GreenFields 
als kunstgrasvelden duidelijker positioneren. 
GreenFields is een internationaal bedrijf dat vanuit 
Nijverdal zal blijven werken. De tweehoofdige 
directie van CSC Sport wordt ingevuld door Andre 
Ceelen en Ton Raaphorst. Raaphorst blijft daar-

naast verantwoordelijk  voor andere bedrijfs- 
activiteiten binnen TenCate Grass. Theo Ceelen zal 
geen zitting nemen in de directie van het nieuwe 
bedrijf en verantwoordelijk zijn voor markt- en 
product/systeemontwikkeling.

Strategisch
CSC Sport is gestart in 2001. Met de kennis van nu 
is dat een strategisch moment gebleken, omdat 
het net voor de explosieve groei van de derde 
generatie kunstgrasvelden was. Ceelen was in aan-
raking met sport gekomen omdat hij in de jaren 
negentig bij Arcadis werkte en later een van de 
eigenaren was van Support in Sport. Die samen-
werking was niet erg succesvol omdat zijn partners 
in dit bedrijf George Mullan en Rob de Heer hun 
pijlen vooral wilden richten op de internationale 
natuurgrasmarkt. Ceelen specialiseerde zich in de 
Nederlandse kunstgrasmarkt.

CSC Sport: Het eerste jaar hebben wij eigenlijk 
alleen invulwerk gedaan voor Grontmij.  
Onze eerste eigen project was de aanleg van een 
kunstgsveld bij VV Strandvolgels in Onderdijk. 
Daarna volgde een lange periode waarin CSC Sport 
zich de markt moest invechten. Het bedrijf werd 
gezien als een nieuw bedrijf dat druk zette op 
prijzen en verhoudingen. De gevestigde bedrijven 
deden er alles aan om CSC klein te houden. Veel 
bedrijven die in die tijd leidend waren in sport 
zijn nu inmiddels verdwenen.  Vorig jaar vierde 
CSC Sport het feit dat het bedrijf haar 1000ste 
kunstgrasveld aanlegde. Een prestatie van formaat. 
Zeker gezien het feit dat er in Nederland circa 
tweeduizend voetbalvelden liggen. In 2016 had 
CSC een omzet van ongeveer 30 miljoen Euro. 
Maar volgens Ceelen is het einde van de groei nog 
niet in zicht. 

KnVB
Het lijkt toeval en dat is het waarschijnlijk ook, 
maar de stap van CSC Sport komt luttele weken 
nadat KNVB haar nieuwe plannen bekend heeft 
gemaakt. Dit houdt onder meer in dat de volledige 
verantwoording voor een sportconstructie volledig 
bij de fabrikant komt te liggen. Hoewel CSC zegt  
dat het inderdaad op toeval berust is het bedrijf 
wel positief over de plannen van de bonden. De 
markt zou nu -aldus de broers- voor de uitdaging 
staan om een deel van de rol van de sportbonden 
over te nemen en gezamenlijk normen en criteria 
te ontwikkelen.

Vorig jaar vierde

CSC Sport vierde het feit

dat het bedrijf haar 1000ste 

kunstgrasveld 

heeft aangelegd

In 2016 had CSC een omzet 

van ongeveer 30 miljoen 

Euro, maar het einde van de 

groei is nog niet in zicht
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Nieuw hybride Playmaster-
veld in één businessunit 
met Grassmaster
Knottnerus van Fieldturf Benelux: ‘Tarkett heeft nu voor elke situatie 
een geschikt hybrideveld’

Tarkett Sports heeft een nieuw type hybride-grassysteem op de markt: Playmaster. net als bij een aantal andere bestaande hybridegrassystemen is het 

veld opgebouwd uit een draagdoek met kunststofvezels, die wordt opgevuld met speciaal zand en daarna ingezaaid. Arjan Knottnerus van Fieldturf 

Benelux vertelt alle ins en outs.

Auteur: Santi Raats
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Naast het Desso Grassmaster-systeem, dat (sport)
vloerenspecialist Tarkett Sports aanbiedt sinds de 
overname van Desso in het najaar van 2014, heeft 
het bedrijf nu een tweede type hybridesysteem in 
zijn stal: Playmaster.

Aparte businessunit
Fieldturf Benelux, zelf gelieerd aan Tarkett Sports 
omdat Fieldturf onderdeel is van de Tarkett 
Group, wordt ook leverancier van Playmaster in de 
Benelux.
Knottnerus: ‘Tarkett Sports heeft een aparte busi-
nessunit opgezet, genaamd Tarkett Sports Hybrid 
Grass Solutions. Daaronder vallen zowel het Desso 
Grassmaster-systeem als Playmaster.’

Backing, vezels en infill
‘Bij Playmaster wordt gebruikgemaakt van een 
zeer open polypropyleen draagdoek, met daarin 
polyethyleen vezels van zo’n 6 centimeter lang’, 
vertelt Knottnerus. ‘De vezels zijn gefixeerd aan het 
draagdoek met een PU-lijm in plaats van met latex. 
Latex heeft een toxische werking op de wortels 
van de grasmat; fixatie met PU is vele malen beter. 
Het draagdoek, dat qua structuur lijkt op gaas dat 
gebruikt wordt voor hordeuren, is voor 99 procent 
doorlaatbaar en volledig recyclebaar. De vezels 
zijn alleen gefixeerd op het punt van de vezel, het 
spray coating-principe. Daardoor is het draagdoek 
100 procent drainerend en groeien de wortels er 
gemakkelijk doorheen. Het doek hoeft daardoor 
ook niet te verteren.’

De mat wordt ingestrooid met speciaal genor-
meerd grof zand, zonder organische stof of verdere 
toevoegingen, en wordt vervolgens ingezaaid. 
Het zand wordt volgens specificatie speciaal voor 
Playmaster gezeefd en samengesteld. 

Kennis 
Vijf maanden geleden stapte Fabio Travaini over 

van Mixto naar Tarkett Sports. Daar is hij nu pro-
ductontwikkelaar en salesmanager bij de busines-
sunit Hybrid Grass Solutions. Geen toeval, zo lijkt 
het, aangezien er sinds vorig jaar in de Amsterdam 
Arena een succesvol hybrideveld ligt van Mixto. 
Knottnerus: ‘Wij waren onder de indruk van de 
technische bagage en ervaring die Fabio had 
opgedaan inzake hybride Lay & Play-systemen. Zijn 
integratie in een grote structuur als Tarkett Sports, 
waar hij terechtkwam in een team met ervaring 
zowel op het vlak van garenontwikkeling als van 
hybridegrassystemen én agronomie, zorgde ervoor 
dat de ontwikkeling van Playmaster snel en effi-
ciënt kon gebeuren.’  

nieuwe elementen
Tarkett Sports Hybrid Grass Solutions heeft zich 
onder leiding van Travaini voor Playmaster laten 
inspireren door zijn eerdere ervaring bij Mixto, 
maar heeft er eigen elementen in aangebracht. 
Fabio Travaini: ‘Playmaster bevat een ander garen, 
op maat geproduceerd binnen de Tarkett Group. 
De monofilament-vezels van Playmaster zijn 60 
millimeter lang, in tegenstelling tot die van andere 
systemen.’
Knottnerus voegt daaraan toe: ‘Men moet met 
de infill-hoogte kunnen variëren naar wens.’ 
Bovendien geldt volgens Travaini: ‘De vezels zijn 
sterker en veerkrachtiger dan de Mixto-vezels.’ 
Verder noemt hij de eerder genoemde vezelfixatie 
met PU-lijm in plaats van latex en is de vezelfixatie 
volgens Travaini vele malen sterker dan bij andere 
systemen. 

Complementerende producten
Tarkett maakt in zijn pr- en marketingverhaal 
voor de markt duidelijk onderscheid tussen 
Playmaster en Grassmaster. Het bedrijf positioneert 
Grassmaster als het veld dat veel langer meegaat 
dan Playmaster. Het is van superieure kwaliteit en 
heeft bewezen vijftien jaar lang mee te kunnen. 

Tarkett geeft aan dat de internationale voetbaltop 
erbij zweert. Maar omdat bij dit systeem de 20 
centimeter lange vezels door een machine in het 
veld worden gestikt, kost dit onderdeel van de 
aanleg twee weken tijd. Tevens moet er na de jaar-
lijkse renovatie opnieuw worden ingezaaid, zodat 
het vier weken duurt voor de grasmat klaar is om 
bespeeld te worden. 
Tarkett claimt dat een Playmaster-hybrideveld 
eveneens van prima kwaliteit is, maar daarnaast 
snel gelegd kan worden en in een mum van tijd 
weer opgeruimd. Ideaal voor stadions die een 
hybrideveld willen, maar waar Grassmaster geen 
optie is vanwege het programma en de tijd. 

Het voordeel van Playmaster kent wel een keer-
zijde: het veld gaat minder lang mee dan een 
Grassmaster-veld. ‘Het draagdoek van dit soort 
hybridevelden zorgt op termijn voor een breuk-
vlak, omdat de “mat” los komt te liggen. Daarnaast 
is het draagdoek van deze typen hybridevelden 
na enkele seizoenen volledig kapotgeprikt, omdat 
voor het onderhoud meerdere malen vertidrainen 
per jaar nodig is’, aldus Knottnerus. ‘In die zin vul-
len Grassmaster en Playmaster elkaar goed aan; 
voor elke situatie beschikken we over een geschikt 
hybrideveld’, concludeert hij.

Geen valse verwachtingen
Playmaster lijkt in wezen veel op andere hybri-
develden die bestaan uit een ingezaaide backing 
met vezels. Deze velden kunnen toch langer mee 
dan enkele seizoenen? ‘Kletskoek’, zo reageert 
Knottnerus duidelijk. ‘Het bewijs dat dit type 
hybridevelden na bijvoorbeeld vijf jaar nog steeds 
zaligmakend is, is nog door niemand geleverd; 
eerder integendeel. Wij willen geen valse verwach-
tingen scheppen bij de klant. Playmaster zorgt 
gedurende een korte periode voor geweldige 
speeleigenschappen. Maar na enkele jaren is de 
kaars opgebrand.’

ACTUEEL6  min. leestijd

3D-weergave van het Playmaster-veld. Backing Playmaster.
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Zoden
Knottnerus vertelt verder: ‘Het voordeel van 
Playmaster is de optie Lay & Play. Hiermee bestaat 
het Playmaster-veld uit voorgekweekte hybride-
graszoden, die direct na installatie bespeelbaar 
zijn. Als de mat wordt geprepareerd bij een zoden-
kweker, zijn de Lay & Play-graszoden in een mum 
van tijd uit te rollen. Het Playmaster-veld kan ook 
weer eenvoudig worden verwijderd met draag-
doek en al, bijvoorbeeld met de GKB-combinator. 
Het zand en het draagdoek met de kunstgrasvezels 
kunnen eenvoudig worden gescheiden en het 
zand kan worden hergebruikt. Het vermalen draag-
doek met de vezels kan weer eenvoudig verwerkt 
en gerecycled worden.’
 

Playmaster Lay & Play in de maak
Op de kwekerij van Hendriks Graszoden heeft 
Tarkett in oktober 2016 zijn hybridemat laten 
inzaaien om er zoden van te laten maken. Dit 
Playmaster-veld is bestemd voor de Amsterdam 
Arena. Het duurt in totaal vier maanden voordat 
de zoden stevig genoeg zijn om te snijden, op te 
rollen en te transporteren. Knottnerus: ‘We laten er 
bewust een winter overheen gaan, zodat het veld 
resistenter zal zijn tegen ziekten op het moment 
dat het gesneden wordt.’ 

Switch naar Playmaster 
In de Amsterdam Arena ligt momenteel ook een 
hybridegrasmat, van het merk Mixto. ‘Omdat 
vorig jaar van Playmaster nog geen graszoden 
beschikbaar waren, hebben we toen gekozen voor 
een ander, vergelijkbaar hybridesysteem’, aldus 
Knottnerus. 

Vorig jaar heeft de Amsterdam Arena proeven 

gedaan en gekeken of een dergelijk hybrideveld 
de periode van de zomer tot aan november goed 
zou doorstaan, inclusief afdekking ten behoeve 
van een evenement. Na een jaar monitoren waren 
de resultaten positief: de Lay & Play-hybride-
graszoden van Mixto hielden zich beter dan de tra-
ditionele graszoden en doorstonden ook afdekking 
in het najaar goed. Knottnerus: ‘De Amsterdam 
Arena en AFC Ajax zijn zeer tevreden met deze 
hybride-graszoden en willen doorgaan met een 
dergelijk type hybrideveld. Omdat er dit jaar wel 

hybride-graszoden van Playmaster beschikbaar 
zijn, wordt het Mixto-veld in de Amsterdam Arena 
dit jaar vervangen door een Playmaster-veld.’

Hybride zorgt voor grip
De voorkeur van de Amsterdam Arena en AFC Ajax 
gaat nu in elk geval duidelijk uit naar een hybri-
develd. ‘Voor de Amsterdam Arena is stabiliteit, 
maar vooral grip het allerbelangrijkste’, zo verklaart 
Knottnerus. ‘De Amsterdam Arena heeft samen 
met AFC Ajax op basis van eigen ervaringen beslo-

Oogsten hybride-graszoden bij Hendriks Graszoden.

Aanleg hybride-graszoden bij Hendriks Graszoden.

Het hybrideveld had in 

testjaar 2016 de afdekking 

met aluminium platen 

goed doorstaan
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ten dat een hybridegrasmat het beste is als het om 
deze eigenschappen gaat. Traditionele graszoden 
kunnen minder bespeling aan, zijn gevoeliger 
voor ziekten en bevatten een relatief dikke vilt-
laag. Deze viltlaag was de laatste jaren een groot 
probleem in de Amsterdam Arena en zorgde voor 
minder grip en dus een glad veld. De grip is nu 
goed en de glijpartijen zijn verleden tijd.’

Specifieke doelgroep
‘We richten ons met Playmaster op de profes-
sionele markt, vooral stadions die veel bespeling 
hebben en multifunctioneel gebruikt worden’, zegt 
Knottnerus.
 
Het beleid van de Amsterdam Arena gaat uit van 
jaarlijkse herbezoding van het veld. Voorheen was 
het de gewoonte om het veld tweemaal per jaar of 
indien nodig vaker te vervangen: bij aanvang van 
het seizoen en gedurende het seizoen, vanwege 
evenementen of de kwaliteit.

Eenmalige vervanging per jaar haalbaar
De Amsterdam Arena kent jaarlijks circa twee-
honderd speeluren. AFC Ajax traint er wekelijks, 
maar ook wordt er getraind door het Nederlands 
elftal en zo nu en dan door Jong Ajax. Daarnaast 
worden er gedurende het speelseizoen evene-
menten gehouden. Zo vond in oktober 2016 in de 
Amsterdam Arena het AMF Event plaats, waarbij de 
grasmat twee dagen werd afgedekt. Aan het einde 
van ieder speelseizoen wordt de grasmat van 
begin mei tot eind juli afdekt met een aluminium 
vloer voor alle andere evenementen. 

Knottnerus: ‘Op het moment dat deze vloer er 

weer af wordt gehaald, vlak voor de start van de 
competitie, moet er binnen twee dagen weer 
een bespeelbare mat liggen. Snelle verwijdering 
en aanleg van een nieuwe mat is key bij dit soort 
stadions. Een veld dat zozeer belast wordt, moet 
sowieso relatief vaak vervangen worden. Een 
Grassmaster-veld zou niet handig zijn. Het is te 
tijdrovend om aan te leggen en af te voeren en de 
duurzaamheid van het Grassmaster-systeem is te 
kostbaar voor de snelle omlooptijd waarmee de 
Amsterdam Arena zijn veld laat vervangen. Dan is 
Playmaster de oplossing. Uit de goede onderzoeks-
resultaten van het huidige, vergelijkbare hybride-
veld is gebleken dat het de evenementen goed 
doorstaat. Met dit hybride-veldtype wordt het 
streven van de Amsterdam Arena naar eenmalige 
vervanging per jaar haalbaar.’

Andere projecten
In Nieuw-Zeeland heeft Fieldturf al enkele 
Playmaster-velden gelegd. Travaini: ‘We hebben 
in Nieuw-Zeeland 30 duizend vierkante meter 
Playmaster aangelegd; dat zijn vier velden in 
totaal. Het betreft trainingsvelden van de professi-
onele rugbyteams van North Harbour en The Blues. 
Ook de All Blacks en voetbalteam New Zealand 
Knights maken gebruik van deze velden om op te 
trainen.’

Deze Playmaster-velden bestonden niet uit voor-
gekweekte graszoden, maar werden in situ oftewel 
ter plaatse geïnstalleerd en ingezaaid. Knottnerus: 
‘Bij installatie op locatie kan er na twaalf weken 
gespeeld worden. Dan is de grasmat nog wel jong, 
maar je kunt erop spelen. Aanleg in situ is goed-
koper, maar men moet dus wel de tijd hebben om 
de mat te laten opkomen.’

Arjan Knottnerus, Fieldturf Benelux.

Knottnerus: ‘Stadions met multifunctioneel gebruik en veel events profiteren van de snelle verwijdering en aanleg van een 

Playmaster-veld.’

Fabio Travaini, Tarkett Sports Hybrid Grass Solutions.

Eenmalige vervanging 

wordt nu haalbaar
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re-bounce® shockpads voor de beste 
sportprestaties, comfort en veiligheid
re-bounce® shockpads zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende 
soorten sportvelden. Ze zijn eenvoudig te installeren en hebben een 
levensduur van meerdere kunstgrasmatten. Onze shockpads zorgen 
voor een uniforme sportbeleving over het volledige veld, efficiënte 
warmtegeleiding in geval van veldverwarming, koeling in warme klimaten 
en optimale waterdoorlaatbaarheid.

Een perfecte combinatie van prestatie en duurzaamheid.
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Een van de speerpunten voor 2017 is de eerste 
eigen machine van de VGR Groep: de TopChanger. 
De TopChanger is een beluchter die in één werk-
gang alle bewerkingen uitvoert die nodig zijn om 
de bodem in conditie te brengen. De TopChanger 
belucht de bodem, voegt bodemverbeterende 
stoffen toe en injecteert zand. VGR Groep heeft 
per 1 september Hans van den Hurk aangetrok-
ken voor de afdeling Equipment. Zijn takenpak-
ket bestaat uit het doorontwikkelen van de 
TopChanger en het ontwikkelen van nieuwe VGR-
machines. De doelstelling daarbij is helder: ‘In de 
komende vijf jaar willen we ieder jaar één nieuwe 
machine op de markt brengen. Dit kan een hulp-
stuk zijn voor een bestaande bodemverbeterende 
machine, maar ook een compleet nieuwe bodem-
verbeteraar.’ Hans heeft in zijn eerste maanden 
bij VGR niet stilgezeten. Samen met golfbaan de 
Wouwse Plantage, de eerste golfbaan in Nederland 
die de TopChanger aangeschaft heeft, ontwikkelde 
hij al een eerste prototype van de Bunkerbuddy: 

een prototype waarmee de TopChanger bijgevuld 
kan worden tijdens het injecteren. Daarnaast is de 
Bunkerbuddy geschikt voor het vullen van bun-
kers. Hans wil het portfolio van VGR de komende 
jaren verder uitbouwen. 

De verkoop van onder andere de TopChanger 
wordt door Ruud de Deugd voor zijn rekening 
genomen. Ruud is in oktober op proef begonnen 
bij VGR Groep en is per 1 januari officieel in dienst 
op de afdeling Equipment. Ruud is verantwoorde-
lijk voor de machineverkoop en is vertegenwoor-
diger voor Nederland en België voor de merken 
Trimax, Dennis en Sisis. Ruud moet interesse gaan 
creëren voor het portfolio van VGR en in het bij-
zonder voor de TopChanger. Concreet houdt dit in 
dat hij veel onderweg zal zijn en bij golfbanen en 
BVO’s langsgaat om interesse te peilen. ‘Mensen 
kennen de TopChanger inmiddels wel, maar het 
wordt nu tijd om vraag te creëren. Daarom zijn we 
van plan om een demotour te gaan doen langs 
golfbanen en voetbalverenigingen met Trimax, 
Dennis en Sisis; we willen kijken hoe we hen in 
het onderhoud kunnen ondersteunen. Ook willen 
we het komend jaar een dealernetwerk op poten 
zetten voor Trimax, Dennis en Sisis. Het doel voor 
dit jaar is dan ook om het netwerk verder uit te 

breiden en bestaande klanten te ondersteunen 
waar nodig.’ 

Naast equipment en dienstverlening heeft de VGR 
Groep ook een divisie op het gebied van compos-
tering. Op die afdeling is sinds 1 januari Martijn 
Holster werkzaam. Martijn, voorheen zelfstandig 
hovenier, zal bij VGR zowel het maken als verkopen 
van compost voor zijn rekening nemen. ‘Mijn taak 
daarin zal voornamelijk bestaan uit het geven van 
advies: wat is er nodig en waar wordt het voor 
gebruikt? Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan 
welke grond er gebruikt moet worden voor bepaal-
de planten of onder het gazon.’ Voor komend 
jaar hoopt Martijn persoonlijk zijn kennis op het 
gebied van bodemkunde uit te breiden en zo veel 
mogelijk doelgroepen in de markt te bereiken. In 
eerste instantie zal de focus voornamelijk liggen op 
hoveniers en gemeenten. Martijn zal voornamelijk 
actief zijn in de regio Noord-Brabant, Gelderland 
en Zuid-Holland.

VGR Groep is klaar voor het nieuwe jaar. In de 

afgelopen maanden is er veel nieuw personeel 

aangetrokken en is er verder gewerkt aan het 

(door)ontwikkelen van machines. En dat alle-

maal met één uitgangspunt: de bodem als basis. 

Tijd om de drie divisies van de VGR Groep onder 

de loep te nemen: equipment, dienstverlening 

en compostering.

Auteur: Nino Stuivenberg

De bodem als basis
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Drie VGR-divisies uitgelicht: equipment, dienstverlening en compostering

De VGR TopChanger is  

een van de speerpunten 

voor 2017

Martijn Holster Hans van den Hurk Ruud de Deugd
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Een van de kenmerken van robotmaaiers is de 
hoge maaifrequentie van de machines. Waar 
gemeenten vaak één keer in de week met een 
kooimaaier het veld maaien, doet een robotmaaier 
dat drie keer per week. Die hogere maaifrequentie 
biedt meerdere voordelen. Zo is er minder groei 
van onkruid en minder mos. Bovendien is kort 
maaisel goede natuurlijke bemesting, waarmee 
stikken kan worden voorkomen. Wortels worden 
nooit blootgesteld aan zonlicht, waardoor deze 
niet afsterven. Er is voldoende lichtmogelijkheid 
voor de aangroei van nieuw gras en de hersteltijd 
is minimaal doordat er maximaal een derde van 
het sprietje gemaaid wordt. De maaihoogte is bij 
de maairobots vrij in te stellen.

Betere dichtheid, meer wortelvorming
Wat mogen clubs en gemeenten van een robot-
grasmaaier verwachten? Van Rooij legt uit: ‘De 
robotmaaiers zorgen niet voor geluidsoverlast en 
laten bovendien geen rijsporen achter, zoals dat 
bij zware machines vaak het geval is. Er zijn minder 
bemestingsstoffen en bestrijdingsmiddelen nodig. 
Met een robotmaaier heb je drie keer per week een 
volledig gemaaid veld.’ Maaien met robotgrasmaai-
ers zorgt ook voor een betere dichtheid van de 
grasmat en meer wortelvorming onder de grond, 
zo blijkt uit metingen van de HAS in Den Bosch. 
Studenten van de HAS deden een experiment op 
vier verschillende voetbalvelden, waarvan er twee 
met een kooimaaier en twee met een robotmaaier 
gemaaid werden. De velden van de robotmaaier 
hadden een twaalf procent hoger drogestofge-
halte in de bovengrondse delen in vergelijking met 
de kooimaaier. In de ondergrondse delen bleek na 
zes maanden de robotmaaier acht procent meer 
drooggewicht te hebben in vergelijking met de 
kooimaaier. Van Rooij: ‘Door de voordelen van een 
robotgrasmaaier kan de voetbalclub een betere 
kwaliteit waarborgen en dus meer speeluren 
benutten op natuurgras.’

Vitaro is op alle fronten van robotmaaien actief: 
advies, verkoop, installatie, service en onderhoud. 
Ruud van Rooij van Vitaro: ‘Wij bieden een uitste-
kende service, waaronder de aanleg van de pro-
ducten of ondersteuning bij de installatie, onder-
houdsmogelijkheden en levering van de benodig-
de accessoires voor de automatische grasmaaiers. 
Mochten er onverhoopt storingen plaatsvinden, 
dan is onze servicedienst snel ter plaatse.’ Vitaro 
heeft meerdere topmerken in het assortiment: 
Etesia, Husqvarna en Robomow. ‘Op de particuliere 
markt hebben we inmiddels meer dan 1500 tevre-
den klanten. Op de zakelijke markt zijn wij vooral 
actief bij hoveniers en op voetbalvelden. Zo heeft 
de gemeente Bernheze sinds 2012 ervaring met 
onze machines; zij zien een significante kwaliteits-
verbetering op hun velden,’ aldus Van Rooij.

Een vaak gehoord argument om over te stappen 

op kunstgrasvelden is dat kunstgras een stuk 

meer speeluren biedt. Er zijn echter ook legio 

mogelijkheden om het aantal speeluren van 

een natuurgrasveld op te krikken. Eén van die 

manieren is het maaien van het veld met een 

robotmaaier. Vitaro brengt sinds 2008 ver-

schillende robotmaaiers op de markt en heeft 

inmiddels een groot netwerk aan referenties 

opgebouwd. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Meer speeluren met 
gebruik van robotmaaiers
Vitaro: specialist in robotmaaiers

ADVERTORIAL

Met een robotmaaier heb  

je drie keer per week een 

volledig gemaaid veld

Vitaro
Vitaro is in 2008 opgericht door Ruud van 
Rooij en Tom van Rooij, als totaalleverancier 
van robotgrasmaaiers. Geen sportveld is 
identiek en daarom is een advies op maat 
noodzakelijk. Vitaro heeft zich hier volledig op 
ingericht. Dat betekent advies op locatie, de 
mogelijkheid tot demonstraties van 
verschillende modellen en uiteindelijk een 
onafhankelijk advies op maat.
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Kunstgras-korreldossier!
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•   De bron van problemen 
bij de rubberkorrelhype

•  Blootstellingsonderzoek in 
de Verenigde Staten

•  “Rubber infi ll combineert 
 een prettig speelveld met 
 een gunstige prijs”

•  NOS Ombudsman schrijft 
over rubberkorrelgate

Rubbergranulaat veilig om op te sporten
RIVM: meer PAKs in je lichaam door voedsel dan door sporten op rubberkorrels
Els van Schie, RIVM: “Het RIVM komt tot de conclusie dat het verantwoord en veilig is om te sporten op deze velden. 
Er kan gesport worden op velden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Daar zit een praktisch verwaarloosbaar 
risico aan verbonden. Dus sporten kan!”

Net voor de kerst kwam het RIVM met een heldere boodschap: het is veilig om op de velden met rubbergranulaat te 
sporten. Dit was de uitkomst van het onderzoek dat zij hebben gedaan in opdracht van Minister Schippers. 
Aanleiding voor de zorgen was een uitzending van tv-programma Zembla. De uitkomst bevestigt de resultaten van 
zo’n honderd eerdere onderzoeken die ook al concludeerden dat er geen milieu- en gezondheidsrisico’s zijn bij het 
sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Het is goed dat alle sporters, ouders, gemeenten, sportclubs en vrijwilligers 
hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen hoeven te maken. 

Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sport-
velden. Er zijn ook proeven uitgevoerd om te onderzoeken welke stoffen 
uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Er is 
uitgezocht in welke mate stoffen via de huid, het spijsverteringskanaal 
of de longen in het lichaam terechtkomen. Vervolgens is berekend in 
hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat 
betekent voor de gezondheid. Daarnaast is de beschikbare informatie in 
de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergra-
nulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten.

“Geen verband met het ontstaan van leukemie”
Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen sporten op 
kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie of 
lymfeklierkanker. Dat komt omdat stoffen die deze ziekten veroorzaken 
niet in het materiaal zitten of er in zulke lage doses inzitten dat ze niet 
schadelijk zijn. Bovendien zitten ze in het materiaal opgesloten. Uit 
langjarige studies naar de relatie tussen deze ziekten en sporten op 
rubbergranulaat komt bovendien geen verhoogde kans op de ziekten 
naar voren. 
Het RIVM heeft in zijn onderzoek diverse ‘conservatieve’ scenario’s 
doorgenomen, waarbij de blootstelling hoger ligt dan bij normaal 
sporten op rubbergranulaat. 

132 keer meer blootstelling aan PAKs via voedsel
Het RIVM vergelijkt de blootstelling aan de veelbesproken Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) via sporten op rubbergranulaat 
met de dagelijkse blootstelling via eten. 

Daaruit blijkt dat je via voedsel veel méér PAKs in je lichaam krijgt 
(1.800-4.900 nanogram per dag) dan via sporten op de rubberkorrels 
(37-98 nanogram per dag). In vergelijking: als de opname van de 

hoeveelheid PAKs door sporten op rubbergranulaat te vergelijken is met 
een muis, dan is de opname via voedsel vergelijkbaar met een 
herderspup van 7 weken en een volwassen herdershond is vergelijkbaar 
met een olifant!

Wilt u meer weten over het onderzoek van het RIVM? 
Het RIVM heeft een informatief fi lmpje gemaakt,
‘Sporten op rubbergranulaat is veilig’. 
Dit is te bekijken op hun youtube-kanaal: 
https://www.youtube.com/user/RIVMnl

• SBR-granulaat draagt bij aan 
de circulaire economie

• Aangepaste norm voor 
rubbergranulaat

• Geen milieurisico’s bij juiste 
aanleg van sportvelden

• Microbiologe, Rosanne 
Hertzberger, schrijft over 

rubberkorrelgate

Verwaarloosbaar risico?

Volgens het RIVM is het risico voor de 
gezondheid van sporten op kunstgras-
velden die zijn ingestrooid met 
rubbergranulaat praktisch verwaarloos-
baar. Is er dan toch risico? Praktisch 
verwaarloosbaar is een term die in de 
wetenschap wordt gebruikt. Het is een 
beleidsmatig afgesproken risicogrens 
van één extra geval van kanker per 
miljoen blootgestelde individuen bij 
levenslange blootstelling. 

Wilt u meer weten over het onderzoek van het RIVM? 
Het RIVM heeft een informatief fi lmpje gemaakt,
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Als vertegenwoordigers van de banden- en rubberbranche hadden wij de twijfelachtige eer om lijdend voorwerp te 
zijn van een van de grootste mediahypes van 2016: de discussie rond de rubberkorrels in kunstgras. Met verwondering 
kijken we achterom en vragen ons af: hoe konden media zó in de fout gaan? Heeft de druk van internet en social 
media inderdaad alle principes van journalistieke ethiek teniet gedaan? Die conclusie lijkt onvermijdelijk, nu blijkt 
dat de honderden berichten over het vermeende gevaar van rubberkorrels zonder enig vorm van bewijs zijn 
gepubliceerd.

2

Het is interessant om de uitzending van het TV-programma Zembla 
van 5 oktober jl. met de kennis van nu, na de conclusies van het RIVM 
dat rubbergranulaat veilig is, nog eens terug te kijken. Wat vooral 
opvalt, buiten de suggestieve beelden en onjuiste statements, is dat 
Zembla heeft verzuimd om ook de andere kant van het verhaal te belich-
ten. Na de opsomming van meningen van leken en drie wetenschappers 
die zelf nog nooit onderzoek hebben gedaan naar die korrels, had 
Zembla minimaal één van de vele tientallen wetenschappers aan het 
woord moeten laten die met onderzoek heeft laten zien dat sporten 
op rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s oplevert. Het blijft een 
raadsel waarom de TV-makers dit hebben nagelaten, temeer omdat wij 
zéker weten dat zij van die ontkrachtende wetenschappelijke informa-
tie op de hoogte waren. Maar van Zembla is het ons bekend dat ze er 
niet voor terugdeinzen om suggestief te berichten. Verwonderlijker is 
hoe andere media zonder meer in de misleiding van Zembla zijn mee-
gegaan. In de dagen voorafgaand aan haar uitzending heeft Zembla 
diverse journalisten een zogenoemde viewing toegestaan. Journalisten 
mochten het fi lmpje van 37 minuten alvast bekijken, met de bedoeling 
om op de dag van de uitzending de geesten alvast rijp te maken. 
Dit liet men zich geen twee keer zeggen. De ochtend van 5 oktober 
verschenen de gewenste koppen: ‘Kunstgrasvelden oorzaak leukemie’ 
en ‘Het gevaar van de kunstgraskorrels’ waren er slechts twee van vele 
soortgelijke. De toon was gezet, de uitzending kon niet meer stuk na 
dit sterk staaltje marketing door Zembla. Het leek wel op een 

campagne van Unilever, zo goed was dit voorbereid. De vraag die je je 
dan natuurlijk stelt is: hebben deze journalisten nou zomaar klakke-
loos het verhaal van Zembla overgenomen? Zonder zelf ook maar een 
poging te doen om te checken of dit verhaal wel waar kon zijn? Het 
trieste antwoord is: inderdaad. Géén van de journalisten die vooraf 
voor het Zemblakarretje waren gespannen heeft zijn journalistieke 
plicht gedaan. Maar ook daarna waren er maar weinige die probeerden 
het ongelijk van Zembla te bewijzen of zelfs maar te onderzoeken of er 
wellicht sprake van enig ongelijk kon zijn. Sterker nog: toen wij op een 
bepaald moment aan een redacteur van het NOS journaal vroegen of 
hij er ook maar enigszins rekening mee hield dat het wel eens zo kon 
zijn dat er helemaal niets aan de hand is met die rubberkorrels, 
antwoordde hij: ‘nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen en daar 
houden wij dan ook geen rekening mee’.

Tunnelvisie
Tunnelvisie bestaat dus ook in de journalistiek. Bij het Journaal ging 
dit zó ver dat de dag voordat het RIVM met zijn conclusies naar buiten 
kwam, men anonieme wetenschappers ‘citeerde’ die volgens het 
Journaal lieten weten dat er ‘geen consensus’ was over de uitkomsten 
van het onderzoek. Niet alleen werd hiermee gepoogd om het 
RIVM-onderzoek vóór publicatie al te killen, het was ook nog eens een 
sterk staaltje van campaigning journalism: een stelselmatig gecreëerd 
frame rond het product rubberkorrels, dat niet kón en niet mócht 
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kijken we achterom en vragen ons af: hoe konden media zó in de fout gaan? Heeft de druk van internet en social 
media inderdaad alle principes van journalistieke ethiek teniet gedaan? Die conclusie lijkt onvermijdelijk, nu blijkt 
dat de honderden berichten over het vermeende gevaar van rubberkorrels zonder enig vorm van bewijs zijn 
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dat rubbergranulaat veilig is, nog eens terug te kijken. Wat vooral 
opvalt, buiten de suggestieve beelden en onjuiste statements, is dat 
Zembla heeft verzuimd om ook de andere kant van het verhaal te belich-
ten. Na de opsomming van meningen van leken en drie wetenschappers 
die zelf nog nooit onderzoek hebben gedaan naar die korrels, had 
Zembla minimaal één van de vele tientallen wetenschappers aan het 
woord moeten laten die met onderzoek heeft laten zien dat sporten 
op rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s oplevert. Het blijft een 
raadsel waarom de TV-makers dit hebben nagelaten, temeer omdat wij 
zéker weten dat zij van die ontkrachtende wetenschappelijke informa-
tie op de hoogte waren. Maar van Zembla is het ons bekend dat ze er 
niet voor terugdeinzen om suggestief te berichten. Verwonderlijker is 
hoe andere media zonder meer in de misleiding van Zembla zijn mee-
gegaan. In de dagen voorafgaand aan haar uitzending heeft Zembla 
diverse journalisten een zogenoemde viewing toegestaan. Journalisten 
mochten het fi lmpje van 37 minuten alvast bekijken, met de bedoeling 
om op de dag van de uitzending de geesten alvast rijp te maken. 
Dit liet men zich geen twee keer zeggen. De ochtend van 5 oktober 
verschenen de gewenste koppen: ‘Kunstgrasvelden oorzaak leukemie’ 
en ‘Het gevaar van de kunstgraskorrels’ waren er slechts twee van vele 
soortgelijke. De toon was gezet, de uitzending kon niet meer stuk na 
dit sterk staaltje marketing door Zembla. Het leek wel op een 

campagne van Unilever, zo goed was dit voorbereid. De vraag die je je 
dan natuurlijk stelt is: hebben deze journalisten nou zomaar klakke-
loos het verhaal van Zembla overgenomen? Zonder zelf ook maar een 
poging te doen om te checken of dit verhaal wel waar kon zijn? Het 
trieste antwoord is: inderdaad. Géén van de journalisten die vooraf 
voor het Zemblakarretje waren gespannen heeft zijn journalistieke 
plicht gedaan. Maar ook daarna waren er maar weinige die probeerden 
het ongelijk van Zembla te bewijzen of zelfs maar te onderzoeken of er 
wellicht sprake van enig ongelijk kon zijn. Sterker nog: toen wij op een 
bepaald moment aan een redacteur van het NOS journaal vroegen of 
hij er ook maar enigszins rekening mee hield dat het wel eens zo kon 
zijn dat er helemaal niets aan de hand is met die rubberkorrels, 
antwoordde hij: ‘nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen en daar 
houden wij dan ook geen rekening mee’.

Tunnelvisie
Tunnelvisie bestaat dus ook in de journalistiek. Bij het Journaal ging 
dit zó ver dat de dag voordat het RIVM met zijn conclusies naar buiten 
kwam, men anonieme wetenschappers ‘citeerde’ die volgens het 
Journaal lieten weten dat er ‘geen consensus’ was over de uitkomsten 
van het onderzoek. Niet alleen werd hiermee gepoogd om het 
RIVM-onderzoek vóór publicatie al te killen, het was ook nog eens een 
sterk staaltje van campaigning journalism: een stelselmatig gecreëerd 
frame rond het product rubberkorrels, dat niet kón en niet mócht 
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De bron van problemen 
bij de rubberkorrelhype

deugen. En zo kon het gebeuren dat een aanzienlijk aantal ouders, 
club- en gemeentebestuurders na twee maanden van onophoudelijke
berichtgeving over het ‘gif’ op de velden, maar moeilijk konden 
geloven dat het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, een 
wereldwijd gerespecteerd wetenschappelijk instituut, tot de conclusie 
kwam dat er niets aan de hand is. Een conclusie die vele wetenschap-
pers eerder ook al hadden getrokken. Een conclusie die voor ons niet 
als een verrassing, maar wel als een opluchting kwam. Je gaat op een 
gegeven moment toch aan jezelf twijfelen bij het horen van al die 
‘experts’ die toch heel zeker wisten dat het niet goed kon zijn met die 
rubberkorrels. ‘Experts’ die weliswaar de titel hoogleraar dragen, maar 
zelf geen enkel onderzoek op dit vlak hadden verricht. En die geen 
enkele kritische vraag kregen voorgeschoteld. 

Initiatief tot certifi cering
Gelukkig zijn er voldoende mensen die ook in deze context het hoofd 
koel houden en de branche zien voor wat deze is: een sector waarin 
veel onderzoek is gedaan en nog steeds wordt gedaan naar de 
veiligheid van de stoffen waarmee wordt gewerkt. En laten we het nog 
maar eens herhalen: uit geen van die onderzoeken, ook niet de vele 
studies die zijn gedaan naar de gezondheid van werknemers in deze 
branche, blijken problemen. Naar verluidt is Zembla nu bezig met een 
tweede uitzending, kennelijk over de milieueffecten van het gebruik 
van rubberkorrels. Het laat zich raden met welk ‘nieuws’ Zembla naar 

buiten komt: grote milieuproblemen, de grond wordt vergiftigd! 
Ook hier is de waarheid goed vindbaar voor wie deze wíl vinden. 
Langetermijnstudies laten zien dat de zware metalen, en dan met 
name zink, niet naar de bodem en grondwater uitlogen. Voorwaarde is 
dan wel dat bij de aanleg de regels voor kunstgrasvelden in acht 
worden genomen: het veld moet worden voorzien van een voldoende 
dikke laag van zand of zand met lavasteen, ook om constructieve en 
speeltechnische redenen. In 2008 hebben VACO en BEM een 
zorgdocument geïnitieerd voor de branche van aanleg en onderhoud 
van kunstgrasvelden. De basis ligt er dus al. Nu alleen nog de 
vergrendeling en certifi cering, met audits. Wij nemen graag het 
initiatief tot certifi cering!

Veel geleerd
De rubberkorrelfabels van Zembla hebben ons als branche veel 
geleerd. Bijvoorbeeld dat we beter moeten kunnen aantonen welke 
concentraties aan stoffen in het granulaat zitten. Vandaar dat wij nu 
aansturen op specifi eke normering en certifi cering. Maar hopelijk heeft 
deze hype ook de media wat geleerd: loop niet blind achter je collega’s 
aan en blijf vragen stellen, ook als dat betekent dat een in potentie 
prachtig nieuwsverhaal om zeep wordt geholpen omdat het gewoon-
weg niet klopt.

Wie meer wil weten:
www.sbrcheck.nu

www.facebook.com/BANDenMILIEU/
www.nrc.nl/nieuws/2016/12/23/vrachtlading-bangmakerij-5909952-a1538254

www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Video/1vt6i71_web_mp4.std?ext=.mp4
www.facebook.com/BANDenMILIEU/videos/671151653065206/
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Het resultaat van het onderzoek van de Washington State Health Department laat minder 
kankergevallen onder de voetballende kinderen en jongvolwassen zien dan ze hadden verwacht op basis van het 
aantal kankergevallen onder dezelfde leeftijdsgroep in heel Washington. Deze bevindingen geven volgens de 
onderzoekers aan dat er geen reden is om aan te nemen dat voetballers, zowel professionele spelers als keepers, die 
voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, meer kans hebben om kanker te krijgen dan de rest van de bevolking. 
Cathy Wasserman, epidemiologe van het instituut: “Iedereen die houdt van voetballen, moet gewoon blijven spelen, 
ongeacht het type infi ll op het voetbalveld”. 

Aanleiding voor de studie was de lijst van voetbaltrainer Amy Griffi n 
met kankerpatiënten die gevoetbald hebben op kunstgras met 
rubbergranulaat. In de Zembla uitzending van 5 oktober jl., ‘Gevaarlijk 
spel’, werd deze lijst ook aangehaald. In 2009 meldde Amy Griffi n dat 
een aantal voetbalkeepers rond dezelfde periode kanker had 
ontwikkeld. Griffi n verwachtte dat met name keepers het risico liepen 
om kanker te ontwikkelen als gevolg van hun blootstelling aan 
rubbergranulaat, omdat keepers meer contact hebben met de grond. 
In 2016 stonden er inmiddels 53 (voormalig) inwoners van Washington 
die voetbalden en die kanker hadden gekregen op de lijst van de coach. 

Het onderzoek laat zien dat niet aangetoond is dat voetballers en met 
name keepers vaker kanker ontwikkelen dan anderen. Volgens 
Wasserman sluit het onderzoek echter niet specifi ek de potentiële 
risico’s van voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat uit, 
omdat het onderzoek niet met dat doel gedaan is: “Ons onderzoek is 
niet gedaan om de oorzaak van kanker vast te stellen”. Het doel van 
het onderzoek was om te kijken naar de vraag of kanker zich vaker 
heeft voorgedaan bij voetballers die voetballen op kunstgras met 
rubbergranulaat dan onder alle Washington bewoners in dezelfde 
leeftijdsgroep. De onderzoekers, waaronder onderzoekers van de 
Universiteit van Washington School of Public Health, komen tot de 
conclusie dat dit niet het geval is.

Op dit moment wordt er in de Verenigde Staten ook nog nader 
onderzoek gedaan naar het gebruik van rubbergranulaat. 

“We zien minder gevallen van 
kanker onder voetballers dan 
we zouden verwachten als we 
ervanuit gaan dat voetballers 
even vaak kanker krijgen als 
ieder ander mens.” 

Lauren Jenks, Washington State Health Department

Het gehele rapport kan online gevonden worden via: 
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/
EnvironmentalHealth/SyntheticTurf

Blootstellingsonderzoek 
in de Verenigde Staten
“Geen verhoogd kankerrisico onder voetballers 
die spelen op rubbergranulaat” 

“Conclusie van het RIVM is 
geheel verantwoord”
Emeritus hoogleraar en toxicoloog Gerard Mulder heeft het RIVM-
rapport bestudeerd en bevestigt dat de conclusie die het RIVM trekt, 
namelijk dat het veilig is om op kunstgras met rubberkorrels te 
sporten, verantwoord is: “Het rapport beschrijft in detail de manier 
waarop het RIVM heel zorgvuldig tot zijn conclusie komt dat het 
gebruik van de velden veilig is. Inderdaad blijkt uit de verzamelde 
gegevens dat de te verwachten blootstelling van gebruikers van de 
velden aan een groot aantal stoffen in het rubbergranulaat zo laag is 
dat er geen reden tot zorg is. Ik deel die mening: de manier waarop 
naar de risico’s is gekeken op grond van kennis over de toxiciteit van 
de verschillende stoffen is geheel verantwoord. De conclusie dat de 
risico’s verwaarloosbaar zijn wordt transparant onderbouwd. 
Het RIVM concludeert de het “veilig’ is. 

Dat is in het normale spraakgebruik de terechte conclusie. Dat een 
toxicoloog er altijd kanttekeningen bij kan maken is onvermijdelijk 
want er valt altijd wel een aanvullende vraag te stellen: toxicologie is 
geen wiskunde!
Natuurlijk kun je nog steeds vragen stellen. Zo is de incidentie van 
leukemie in de laatste jaren niet duidelijk verhoogd boven de al langer 
stijgende trend; maar de periode waarover gemeten kon worden is in 
relatie tot de snelle toename van het gebruik van de velden eigenlijk te 
kort. Anderzijds zijn er ook geen (hoge concentraties van) stoffen 
gevonden die leukemie kunnen veroorzaken, dus je verwacht ook geen 
verhoging. En ja, er zijn PAK’s aanwezig maar de opname vanuit de 
velden is maar een fractie van wat we via de voeding toch al binnen 
krijgen.” 
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Alternatieven minder onderzocht dan rubbergranulaat
Sportverenigingen die niet langer op kunstgras met rubbergranulaat 
willen spelen, hebben diverse opties. Zo kan het strooisel worden 
vervangen door kurk of bepaalde soorten kunststof (TPE of EPDM). 
Maar vervanging kost geld, zodat zeker bij oudere velden, nieuwe 
aanleg al snel aantrekkelijk is. Bovendien verdwijnt het rubber nooit 
helemaal; tussen de grasvezels blijft altijd rubber achter. Wanneer 
clubs sowieso een nieuw veld aanleggen, kunnen ze tegen meerprijs 
kiezen voor één van die alternatieven. Zij hebben een marktaandeel 
van 10 procent. Kurk kost circa 20.000 euro per veld extra en 
kunststof vezels zijn tot wel 100.000 euro duurder. Ironisch genoeg, 
zegt Ties Joosten, directeur van Kiwa ISA, een adviesbureau voor 
sportaccommodaties, zijn de gezondheidseffecten van deze soorten 
strooisel minder goed onderzocht dan die van rubbergranulaat. Dan 
bestaan er nog hybride velden. Dit zijn natuurgrasvelden verstevigd 
met kunststofvezels. Ze worden gebruikt bij voetbalclubs als FC 
Groningen, Vitesse en AZ. Ook Ajax voetbalt sinds dit jaar op een 
hybride veld. De Amsterdam Arena worstelt vanaf de opening met het 
in leven houden van natuurgras. Nadeel van hybride velden is dat ze 
niet zo intensief kunnen worden gebruikt als kunstgras, dat bijna 
onbeperkt kan worden bespeeld. Intussen worden kunstgrasvelden 
nog steeds verbeterd, zegt Joosten. 

Bron: Elsevier

“Wat nodig is, is regentenmoed”
Het RIVM adviseert een nieuwe norm vast te stellen voor granulaat, 
dichter bij de grenswaarde voor consumentenproducten. “Daar 
kunnen wij ons in vinden,” zegt Van Oostenrijk van Vereniging Band 
en Milieu. Wel wil hij een redelijke norm. “Je kunt een fopspeen 
waarop een baby 8 tot 10 uur per dag sabbelt, niet vergelijken met een 
sportveld waarop je een paar uur per week speelt.” Zeker niet iedereen 
verwelkomt de hernieuwde onderzoeken en eventuele nieuwe normen. 
Ira Helsloot (50), hoogleraar Besturen van veiligheid aan de Radboud 
Universiteit, noemt de discussie een typisch voorbeeld van de 
“politiek-bestuurlijke risico-regelrefl ex”. Geregeld duiken nieuwe 
risico’s op of stippen de media een risico aan. “We zijn het als een 
vanzelfsprekendheid gaan zien dat de overheid die risico’s vervolgens 
verkleint, hoe klein ze ook zijn.” Hij heeft de trend naar voorzorg zien 
toenemen sinds het midden van de jaren negentig. Helsloot 
waarschuwt dat dit geen neutrale refl ex is. Baat het niet dan schaadt 
het niet, bestaat niet. Elke uitgegeven euro kan niet aan andere – mis-
schien nuttiger – doelen worden besteed. Bovendien berust het idee 
dat burgers hunkeren naar volkomen veiligheid op een misvatting. Na 
een eerlijk verhaal accepteren zij volgens Helsloot veel meer risico’s 
dan de mondige klasse van hoogopgeleide ambtenaren, bestuurders 
en journalisten voor mogelijk houdt. Wat nodig is, is regentenmoed, 
stelt Helsloot. Een eerlijk verhaal en burgers niet naar de mond praten 
met beloftes over veiligheid die je niet kunt waarmaken.

Bron: Elsevier

Blootstellingsonderzoek 
in de Verenigde Staten “Rubber infi ll combineert 

een prettig speelveld met 
een gunstige prijs”

Sinds 1997 wordt granulaat gebruikt op een nieuwe type kunstgrasveld, ontwikkeld door het bedrijf Fieldturf. 
Bij deze velden worden rubberkorrels tussen de ‘grasvezels’ gestrooid. Per veld zo’n twintigduizend banden. 
De nieuwe velden bleken zeer geschikt voor voetbal, zegt Ties Joosten (55), directeur van Kiwa ISA, een 
adviesbureau voor sportaccommodaties. Het nemen van een sliding wordt comfortabeler, de bal rolt natuurlijker 
en kan beter worden gestift. 

Bij de introductie was veiligheid geen groot thema, herinnert Joosten zich. Ook de landelijke berichtgeving was 
enthousiast. Zo schreef De Telegraaf in oktober 2001 juichend over de rubberkorrels. ‘Het brandt niet bij slidings, 
levert bijvoorbeeld geen huidallergie op en is geurloos.’ Dat enthousiasme was, gezien de verbetering, niet 
onterecht, zegt Joosten. Rubberinfi ll combineert een prettig speelveld met een gunstige prijs, zegt Ben Moonen, 
directeur van de branchevereniging Sport & Cultuurtechniek. Duurdere soorten strooisel leveren geen signifi cant 
betere prestaties.

Op 7 januari 2017 publiceerde Elsevier het artikel ‘Zo’n 20.000 banden per voetbalveld’. Hier vindt u enkele passages uit dit artikel.

met beloftes over veiligheid die je niet kunt waarmaken.

Bron: Elsevier
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In haar laatste column als NOS ombudsman kijkt Margo Smit terug op en vooruit naar berichtgeving van de NOS. 
Dit doet ze aan de hand van de berichtgeving rond het onderzoek naar de veiligheid van sporten op kunstgras. Smit: 
“Op zich hoef ik niet op een klacht vanuit het publiek te wachten om een journalistiek verhaal te onderzoeken – dat 
hoefde bij de NOS niet en ook niet nu ik per 1 januari de journalistieke publicaties van alle publieke omroepen zal 
volgen en evalueren. Maar die klachten komen er in dit geval wel, want ik ben niet de enige die het niet meer snapt, 
zo blijkt op sociale media en uit berichten in mijn mailbox.”. Ze bevestigt dat er in de berichtgeving iets goed 
misgegaan is: “Het boetekleed dat de redacteur zelf aantrekt is terecht van ruwharige stof. Hoe een dergelijke 
glijdende schaal, van voorzichtig maar correct tot stellig maar onjuist, te voorkomen? Door scherp te blijven en de 
verleiding tot te veel willen zeggen te weerstaan. Het klinkt eenvoudig, maar deze redacteur zal zich de rubberkorrels 
nog lang heugen,” schrijft Smit. Lees hier de gehele column

Boetekleed of huispak? Het relaas van de rubberkorrel
Door Margo Smit, 2 december 2016 

Per 1 januari 2017 kijkt Margo Smit als ombudsman niet meer alleen 
naar de berichtgeving van de NOS maar naar de journalistieke 
publicaties en programma’s van alle publieke omroepen. Dit is de 
laatste column voor de NOS. Maar hoogstwaarschijnlijk niet de laatste 
over de NOS. En het onderwerp nodigt uit tot terug- en vooruitkijken: 
onderzoek naar de veiligheid van sporten op kunstgras. 

Het onderwerp schopt het zelfs tot het Jaaroverzicht van 2016: 
is sporten op bepaalde kunstgrasvelden nu wel of niet schadelijk voor 
de gezondheid? In oktober wijdt onderzoeksprogramma Zembla 
(BNN/VARA) een afl evering aan de risico’s van sporten op velden die 
bestrooid zijn met rubberkorrels gemaakt van oude autobanden. 
Weten we er voldoende van, is er grondig onderzoek naar gedaan? 
Na de uitzending ontstaat ongerustheid onder gemeenten, sportclubs 
en ouders van sportende kinderen. De onrust is zo groot dat de 
minister van Volksgezondheid en Sport nieuw onderzoek laat doen 
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Ook de NOS gaat op zoek naar meer informatie over de veiligheid van 
de velden. Dat is niet gek, want journalisten gaan vaker verder met een 
verhaal dat door collega’s is aangekaart. NOS-redacteuren leggen zelf 
contacten met wetenschappers bij en rond het onderzoeksteam van 
het RIVM. Dat zal op 20 december zijn rapport naar de Tweede Kamer 
sturen. Op 27 november pleit een gerenommeerd wetenschapper bij 
de NOS, vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek, al wel te 
stoppen met voetballen op dit type kunstgras. Er is geen bewijs dat 
het veilig of onveilig is, je kunt dus maar beter geen risico nemen, zegt 
hij.

Wel of geen duidelijkheid?
Op maandag 19 december meldt de NOS online en in de journaals 
van 18.00 en 20.00 uur dat het RIVM-rapport dat de volgende dag 
uitkomt nog steeds geen uitsluitsel zal geven of sporten op dit type 
kunstgras nu wel of niet veilig is. “Wetenschappers die nauw bij het 
onderzoek zijn betrokken” zijn het daar niet over eens, en de discussie 
over de veiligheid zal dus wel blijven doorgaan, zegt de NOS-verslag-
gever. Staand aan de rand van een veld met voetballertjes onderstreept 
hij nog eens: “Het is niet uitgesloten dat er nog een groot vervolgon-
derzoek komt.”
Dan wordt het dinsdag 20 december. Vanaf de vroege radiobulletins 

tot in het late journaal meldt de NOS de uitkomst van het RIVM-
rapport: sporten op kunstgras met dit type rubberkorrels is “verant-
woord”, het risico is “praktisch verwaarloosbaar”. Het RIVM zegt het 
klip en klaar. Aan de andere kant pleit het rapport overigens ook voor 
scherpere consumentennormen voor gebruik van het zogenoemde 
rubbergranulaat.
Er komt in de loop van de middag op NOS.nl een bericht met reacties 
op het rapport, waarin kritiek op de wetenschappers die de NOS de 
dag ervoor nog opvoerde. “Voer die wetenschappelijke discussies, 
maar stop met de bangmakerij van de samenleving”, wordt in het 
artikel gezegd. En in de journaals ’s avonds zegt de presentator “Niet 
alle wetenschappers die betrokken zijn bij het onderzoek zijn het 
ermee eens, zo bleek gisteren, maar volgens het RIVM is het nu 
duidelijk: sporten op kunstgras met rubberkorrels is veilig.”
Tegen die tijd is de ombudsman behoorlijk in verwarring… Op zich 
hoef ik niet op een klacht vanuit het publiek te wachten om een 
journalistiek verhaal te onderzoeken – dat hoefde bij de NOS niet en 
ook niet nu ik per 1 januari de journalistieke publicaties van alle publieke 
omroepen zal volgen en evalueren. Maar die klachten komen er in dit 
geval wel, want ik ben niet de enige die het niet meer snapt, zo blijkt 
op sociale media en uit berichten in mijn mailbox. Wat moeten we op 
dinsdag nog met het bericht van maandag?

Behoorlijk mis
Ook de maker van het maandagse NOS-verhaal zelf oordeelt – zonder 
klachten van het publiek nodig te hebben – direct op dinsdag dat er op 
maandag iets behoorlijk mis is gegaan. “Het verhaal is uit mijn 
handen geglipt,” verzucht hij tegen de ombudsman. Wat is er 
gebeurd?
“Ik heb in totaal zes bronnen gesproken,” zegt de redacteur, 
“waaronder drie wetenschappers die deel uitmaakten van de 
klankbordgroep die de eigenlijke onderzoekers van het RIVM 
begeleidde. Die bronnen vertelden me dat er binnen de onderzoeks-
groep stevige discussie was over de uitkomsten. En met name over de 
stelligheid waarmee conclusies getrokken konden worden over de 
veiligheid van sporten op rubbergranulaatkorrels.” Dus trok de 
redacteur de conclusie dat het rapport de veiligheidsdiscussie in de 
samenleving in elk geval niet zou beëindigen.
“Ik ben op basis hiervan begonnen met een voorzichtige kop en 
insteek (‘RIVM-onderzoek maakt geen einde aan discussie over 
rubbergranulaatkorrels’),” zegt de redacteur. “Die kop is veranderd in 
‘Ook na onderzoek geen duidelijkheid over risico’s kunstgrasvelden’. 
Waarmee je suggereert dat het RIVM geen heldere uitspraak zou doen. 

NOS Ombudsman schrijft over rubberkorrelgate
“Tegen die tijd is de ombudsman behoorlijk in verwarring…”
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In haar laatste column als NOS ombudsman kijkt Margo Smit terug op en vooruit naar berichtgeving van de NOS. 
Dit doet ze aan de hand van de berichtgeving rond het onderzoek naar de veiligheid van sporten op kunstgras. Smit: 
“Op zich hoef ik niet op een klacht vanuit het publiek te wachten om een journalistiek verhaal te onderzoeken – dat 
hoefde bij de NOS niet en ook niet nu ik per 1 januari de journalistieke publicaties van alle publieke omroepen zal 
volgen en evalueren. Maar die klachten komen er in dit geval wel, want ik ben niet de enige die het niet meer snapt, 
zo blijkt op sociale media en uit berichten in mijn mailbox.”. Ze bevestigt dat er in de berichtgeving iets goed 
misgegaan is: “Het boetekleed dat de redacteur zelf aantrekt is terecht van ruwharige stof. Hoe een dergelijke 
glijdende schaal, van voorzichtig maar correct tot stellig maar onjuist, te voorkomen? Door scherp te blijven en de 
verleiding tot te veel willen zeggen te weerstaan. Het klinkt eenvoudig, maar deze redacteur zal zich de rubberkorrels 
nog lang heugen,” schrijft Smit. Lees hier de gehele column

Boetekleed of huispak? Het relaas van de rubberkorrel
Door Margo Smit, 2 december 2016 

Per 1 januari 2017 kijkt Margo Smit als ombudsman niet meer alleen 
naar de berichtgeving van de NOS maar naar de journalistieke 
publicaties en programma’s van alle publieke omroepen. Dit is de 
laatste column voor de NOS. Maar hoogstwaarschijnlijk niet de laatste 
over de NOS. En het onderwerp nodigt uit tot terug- en vooruitkijken: 
onderzoek naar de veiligheid van sporten op kunstgras. 

Het onderwerp schopt het zelfs tot het Jaaroverzicht van 2016: 
is sporten op bepaalde kunstgrasvelden nu wel of niet schadelijk voor 
de gezondheid? In oktober wijdt onderzoeksprogramma Zembla 
(BNN/VARA) een afl evering aan de risico’s van sporten op velden die 
bestrooid zijn met rubberkorrels gemaakt van oude autobanden. 
Weten we er voldoende van, is er grondig onderzoek naar gedaan? 
Na de uitzending ontstaat ongerustheid onder gemeenten, sportclubs 
en ouders van sportende kinderen. De onrust is zo groot dat de 
minister van Volksgezondheid en Sport nieuw onderzoek laat doen 
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Ook de NOS gaat op zoek naar meer informatie over de veiligheid van 
de velden. Dat is niet gek, want journalisten gaan vaker verder met een 
verhaal dat door collega’s is aangekaart. NOS-redacteuren leggen zelf 
contacten met wetenschappers bij en rond het onderzoeksteam van 
het RIVM. Dat zal op 20 december zijn rapport naar de Tweede Kamer 
sturen. Op 27 november pleit een gerenommeerd wetenschapper bij 
de NOS, vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek, al wel te 
stoppen met voetballen op dit type kunstgras. Er is geen bewijs dat 
het veilig of onveilig is, je kunt dus maar beter geen risico nemen, zegt 
hij.

Wel of geen duidelijkheid?
Op maandag 19 december meldt de NOS online en in de journaals 
van 18.00 en 20.00 uur dat het RIVM-rapport dat de volgende dag 
uitkomt nog steeds geen uitsluitsel zal geven of sporten op dit type 
kunstgras nu wel of niet veilig is. “Wetenschappers die nauw bij het 
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tot in het late journaal meldt de NOS de uitkomst van het RIVM-
rapport: sporten op kunstgras met dit type rubberkorrels is “verant-
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hoef ik niet op een klacht vanuit het publiek te wachten om een 
journalistiek verhaal te onderzoeken – dat hoefde bij de NOS niet en 
ook niet nu ik per 1 januari de journalistieke publicaties van alle publieke 
omroepen zal volgen en evalueren. Maar die klachten komen er in dit 
geval wel, want ik ben niet de enige die het niet meer snapt, zo blijkt 
op sociale media en uit berichten in mijn mailbox. Wat moeten we op 
dinsdag nog met het bericht van maandag?
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handen geglipt,” verzucht hij tegen de ombudsman. Wat is er 
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“Ik heb in totaal zes bronnen gesproken,” zegt de redacteur, 
“waaronder drie wetenschappers die deel uitmaakten van de 
klankbordgroep die de eigenlijke onderzoekers van het RIVM 
begeleidde. Die bronnen vertelden me dat er binnen de onderzoeks-
groep stevige discussie was over de uitkomsten. En met name over de 
stelligheid waarmee conclusies getrokken konden worden over de 
veiligheid van sporten op rubbergranulaatkorrels.” Dus trok de 
redacteur de conclusie dat het rapport de veiligheidsdiscussie in de 
samenleving in elk geval niet zou beëindigen.
“Ik ben op basis hiervan begonnen met een voorzichtige kop en 
insteek (‘RIVM-onderzoek maakt geen einde aan discussie over 
rubbergranulaatkorrels’),” zegt de redacteur. “Die kop is veranderd in 
‘Ook na onderzoek geen duidelijkheid over risico’s kunstgrasvelden’. 
Waarmee je suggereert dat het RIVM geen heldere uitspraak zou doen. 
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NOS Ombudsman schrijft over rubberkorrelgate

En dát zijn we op maandag ook in de Journaals van 18.00 en 20.00 
uur met zoveel woorden gaan zeggen. We hadden móeten zeggen dat 
in de samenleving de discussie nog zou doorgaan ongeacht de 
formuleringen die het RIVM zou kiezen om het risico aan te duiden 
van sporten op die korrels. Daar is het fout gegaan.”
Een verhaal maken voor alle platforms die de NOS bedient is ook 
samenwerken. “De verslaggever aan de rand van het voetbalveld is 
door mij gebrieft, we hebben samen het gesprek met de presentator 
voorbereid. En daarin is dezelfde afwijking terecht gekomen van het 
verhaal zoals het was,” zegt de redacteur. “Van ‘de discussie gaat door 
ongeacht wat het RIVM precies zegt’ naar ‘er komt geen helder 
antwoord van het RIVM’. Het RIVM had me in een eerder stadium 
zelfs gewaarschuwd dat hun conclusie mogelijk helderder zou zijn dan 
ik dacht.”
“In de maatschappij klopt het dat er discussie is gebleven, kijk maar 
naar de reacties na publicatie van het rapport”, zegt de redacteur. 
Inderdaad, diverse gemeenten en sportclubs willen nog steeds van de 
velden af, al hoeft dat niet meer halsoverkop nu de risico’s volgens het 
RIVM ‘praktisch verwaarloosbaar’ zijn. “Maar dat was dan ook alles 
wat de NOS op maandag had kunnen en moeten zeggen,” zegt de 
redacteur: “De discussie is hiermee niet afgelopen.”

Boetekleed in plaats van huispak
Het boetekleed dat de redacteur zelf aantrekt is terecht van ruwharige 
stof. Hoe een dergelijke glijdende schaal, van voorzichtig maar correct 
tot stellig maar onjuist, te voorkomen? Door scherp te blijven en de 
verleiding tot te veel willen zeggen te weerstaan. Het klinkt eenvoudig, 
maar deze redacteur zal zich de rubberkorrels nog lang heugen.
De ombudsman prijst zijn zelfkritiek, maar er komt voor de nieuwsre-
dactie als geheel toch nog wel iets bij. Als je op dinsdag merkt dat je 
op maandag te kort door de bocht bent gegaan, waarom maak je dat 
dan toch niet veel duidelijker in je dinsdagse berichten? Mogelijk 
vonden de ingewijden op de werkvloer het kritische artikel op NOS.nl 
al een fl inke nuancering van het maandag-verhaal. Maar de kritiek 
daarin kwam niet uit NOS-mond maar uit die van betrokkenen bij het 
verhaal. Dat voelt niet als een correctie van de NOS op eigen 
berichtgeving. Het publiek wil dan meer uitleg en waar nodig een mea 
culpa.
Voor de ombudsman vat het relaas van het kunstgraskorreltje de 
werkzaamheden voor de NOS sinds mijn aantreden in augustus 2015 
wel aardig samen. Voor de kritische analyse van eigen werk door 
hoofd-, eind- of ‘gewone’ redacteur is de ombudsman niet altijd 
expliciet nodig. Maar regelmatig ook wel, en de ombudsman is zeker 
nodig om die zelfrefl ectie zichtbaar te maken naar buiten, naar klagers 

of betrokkenen bij een journalistiek verhaal. Of om vragen en klachten 
de nieuwsorganisatie binnen te leiden naar degene die er op kan en 
moet reageren. Anders blijft het journalistieke boetekleed te vaak een 
huispak.

Het is als bakken
Het is heel lastig om een goede, journalistieke vorm te vinden voor 
correcties op eigen werk. Wie weet bijvoorbeeld waar de herstelrubriek 
van de NOS te vinden is? Hoe effectief is die? Welke gemaakte fouten 
schoppen het tot in die rubriek? Ook kranten worstelen hiermee, en 
onjuiste informatie (b)lijkt door online publicatie voor eeuwig vind- en 
zichtbaar. Dit moet een journalistieke organisatie juist extra aansporen 
om waar nodig luid en duidelijk te corrigeren.
Uitleg over werkwijze, verhalen over valkuilen en momenten van 
voortschrijdend inzicht moeten en kunnen worden gedeeld, tussen 
nieuwsmakers en nieuwsconsumenten, waar nodig met behulp van 
een ombudsman. Wat mij betreft niet in 140 tekens of per like (want al 
ziet de ombudsman die berichten wel, even snel terugkwetteren doet  
ze niet). Wel na gesprekken met betrokkenen en eventueel aanvullend 
onderzoek. In een eenvoudig terug te vinden reactie, op een online 
platform waar niemand behalve de ombudsman zeggenschap over 
heeft. Het is dan aan redacties en redacteuren (én aan de klagers) zelf 
om er verder iets mee te doen. Zo werkte ik voor het publiek en de 
medewerkers van de NOS, zo werk ik vanaf 1 januari voor de hele 
publieke omroep – inclusief de NOS.
Aan het eind van het jaar vraagt de Amerikaanse journalistieke 
denktank Nieman Lab, een aantal slimme collega’s om voorspellingen 
over het vak. Bij de overgang van 2016 naar 2017, wanneer termen als 
fake news en post truth op veel lippen liggen en de journalistiek door 
(onder meer) transparantie het vertrouwen zal moeten behouden dan 
wel herwinnen, zegt een van de ondervraagden: “In 2017, let’s tell 
readers every day: Here’s what we learned, here’s how we confi rmed it, 
and here’s how you can do the same.” Hij noemt het procédé “baking 
transparency into our routines”. Als ombudsman voor de journalistie-
ke publicaties van alle Nederlandse publieke omroepen is het mijn 
opdracht daar in den brede aan bij te dragen. Heel Journalistiek 
Holland Bakt.

Bron: https://over.nos.nl/ombudsman/berichten-van-de-nos-ombudsman
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In de discussie over de veiligheid van rubbergranulaat wordt verschillende keren verwezen naar het alternatief om kurk 
op de kunstgrasvelden te gebruiken, omdat dit een ‘milieuvriendelijk alternatief’ zou zijn. In opdracht van de Europese 
bandenorganisatie ETRMA en de Nederlandse bandenorganisaties VACO en NVR onderzocht Ecotest wat de impact van 
de diverse infi lls, namelijk SBR, EPDM en kurk en samenstellingen daarvan, is op het milieu. De conclusie van diverse 
onderzoeken de afgelopen jaren en van de uitgevoerde Ecotest voor infi lls is duidelijk: SBR draagt bij aan een schoner 
milieu.* 

De rubberkorrels zijn veilig voor mens én milieu

2x2x2x

SBR-granulaat draagt bij 
aan de circulaire economie

Els van Schie van het RIVM in het Radio 1 journaal op 
20 december 2016: “Sportvelden met SBR-granulaat 
zijn veilig om op te sporten. Deze velden hoeven niet 
vervangen te worden. Maar er kunnen natuurlijk 
gevoelens spelen die door van alles en nog wat gevoed 
kunnen worden. Ik zou daar alleen bij zeggen dat als er 
overwogen wordt om andere velden aan te leggen: van 
rubbergranulaat weten we dat het verantwoord is om 
op te sporten, van andere infi ll hebben we dat niet onder-
zocht en weten we dat niet zeker.”

RecyBEM streeft naar het sluiten van de bandenketen
RecyBEM stimuleert zo hoogwaardig mogelijk verwerken van 
gebruikte autobanden. Daardoor verbranden we in Nederland nog 
slechts vijf procent van de gebruikte banden, waarbij de vrijgekomen 
energie wordt hergebruikt. De meeste gebruikte banden krijgen een 
tweede leven door hergebruik als band of door recycling. Het recyclen 
van banden tot rubbergranulaat en staal bespaart nieuwe grondstoffen 
en CO2-emissies. RecyBEM wil een stap verder maken en streeft naar 
het volledig sluiten van de bandenketen. In dat kader ondersteunt 
RecyBEM de doorontwikkeling van het proces voor devulkanisatie.

SBR-granulaat is veilig voor mens en milieu
Tweederde van de ingezamelde banden wordt in Nederland gerecycled. 
Van deze ruim vijf miljoen banden krijgt het merendeel een tweede 
leven als infi ll op kunstgrasvelden. Meer dan honderd onderzoeken 
tonen aan dat hier geen gezondheidsrisico’s aan vast zitten. 
Daarnaast zijn er diverse studies die laten zien dat gebruik van 
SBR-granulaat op de velden ook veilig is voor het milieu. Zo heeft 
onderzoek aangetoond dat binnen de gebruikelijke technische 
levensduur van kunstgrasvoetbalvelden geen sprake is van enig 
milieurisico. Bijvoorbeeld de uitloging van zink uit rubbergranulaat 
naar de bodem onder het zandpakket van een kunstgrasveld blijft 
onder de grenswaarden van het Besluit Bodemkwaliteit. Instrooimate-
riaal van gerecyclede autobanden vormt dus ook op de lange termijn 
geen gevaar voor de sporter of het milieu. Door gebruikte banden te 
recyclen en opnieuw te gebruiken als instrooimateriaal in kunstgras-
velden wordt het milieu gespaard en wordt verantwoord omgegaan 
met de schaarse grondstoffen. Alle positieve onderzoeksresultaten 
bieden opdrachtgevers voldoende reden te kiezen voor het duurzame 
en veilige rubbergranulaat van autobanden als instrooimateriaal in 
hun kunstgrasvoetbalvelden.

Footprint van SBR-granulaat per veld
Rubbergranulaat draagt daarmee bij aan de circulaire milieuwaarde 
van autobanden. Maar SBR-granulaat van voertuigbanden draagt ook 
zelf bij aan een schoner milieu. Ecotest vergeleek de footprint per 
voetbalveld met infi ll van SBR, EPDM en kurk (en samenstellingen 
daarvan). Wat blijkt: SBR geeft een lage uitstoot van CO2 door 
hergebruik van voertuigbanden, SBR heeft de laagste kosten én van 
SBR is als enige bewezen dat het materiaal opnieuw bruikbaar is als 
het al 10 jaar als infi ll gediend heeft. 

“Er is twee keer het oppervlak van de provincie 
Utrecht aan productieland nodig om het 
rubbergranulaat op 2000 kunstgrasvelden te 
vervangen door kurk.”

SBR en kurk zorgen voor veel minder CO2-uitstoot dan EPDM. SBR 
onderscheidt zich ook van kurk in agrarisch landgebruik. Kurk neemt 
zeer veel productieruimte in. Er is 13 ha land nodig voor de benodigde 
hoeveelheid infi ll voor een voetbalveld. Dit is een factor 19 van de 
productieruimte van SBR. Kurk zorgt net als SBR voor weinig 
CO2-uitstoot. Kurkeiken zijn goed in het binden van CO2 en zitten in 
de biogene cyclus. Maar de productie van kurk vindt met name plaats 
in Zuid-Europa. Transport vanuit Zuid-Europese landen zorgt voor de 
CO2-emissie (ongeveer 40% van het maken van SBR). De suggestie 
dat kurk het ‘milieuvriendelijke alternatief’ is voor SBR valt dus te 
betwisten.

Bron: Ecotest 
* Meer informatie in de Ecotest, www.ecotest.nu
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In de discussie over de veiligheid van rubbergranulaat wordt verschillende keren verwezen naar het alternatief om kurk 
op de kunstgrasvelden te gebruiken, omdat dit een ‘milieuvriendelijk alternatief’ zou zijn. In opdracht van de Europese 
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de diverse infi lls, namelijk SBR, EPDM en kurk en samenstellingen daarvan, is op het milieu. De conclusie van diverse 
onderzoeken de afgelopen jaren en van de uitgevoerde Ecotest voor infi lls is duidelijk: SBR draagt bij aan een schoner 
milieu.* 
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gevoelens spelen die door van alles en nog wat gevoed 
kunnen worden. Ik zou daar alleen bij zeggen dat als er 
overwogen wordt om andere velden aan te leggen: van 
rubbergranulaat weten we dat het verantwoord is om 
op te sporten, van andere infi ll hebben we dat niet onder-
zocht en weten we dat niet zeker.”

RecyBEM streeft naar het sluiten van de bandenketen
RecyBEM stimuleert zo hoogwaardig mogelijk verwerken van 
gebruikte autobanden. Daardoor verbranden we in Nederland nog 
slechts vijf procent van de gebruikte banden, waarbij de vrijgekomen 
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en CO2-emissies. RecyBEM wil een stap verder maken en streeft naar 
het volledig sluiten van de bandenketen. In dat kader ondersteunt 
RecyBEM de doorontwikkeling van het proces voor devulkanisatie.
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Tweederde van de ingezamelde banden wordt in Nederland gerecycled. 
Van deze ruim vijf miljoen banden krijgt het merendeel een tweede 
leven als infi ll op kunstgrasvelden. Meer dan honderd onderzoeken 
tonen aan dat hier geen gezondheidsrisico’s aan vast zitten. 
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levensduur van kunstgrasvoetbalvelden geen sprake is van enig 
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bieden opdrachtgevers voldoende reden te kiezen voor het duurzame 
en veilige rubbergranulaat van autobanden als instrooimateriaal in 
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Rubbergranulaat draagt daarmee bij aan de circulaire milieuwaarde 
van autobanden. Maar SBR-granulaat van voertuigbanden draagt ook 
zelf bij aan een schoner milieu. Ecotest vergeleek de footprint per 
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daarvan). Wat blijkt: SBR geeft een lage uitstoot van CO2 door 
hergebruik van voertuigbanden, SBR heeft de laagste kosten én van 
SBR is als enige bewezen dat het materiaal opnieuw bruikbaar is als 
het al 10 jaar als infi ll gediend heeft. 

“Er is twee keer het oppervlak van de provincie 
Utrecht aan productieland nodig om het 
rubbergranulaat op 2000 kunstgrasvelden te 
vervangen door kurk.”

SBR en kurk zorgen voor veel minder CO2-uitstoot dan EPDM. SBR 
onderscheidt zich ook van kurk in agrarisch landgebruik. Kurk neemt 
zeer veel productieruimte in. Er is 13 ha land nodig voor de benodigde 
hoeveelheid infi ll voor een voetbalveld. Dit is een factor 19 van de 
productieruimte van SBR. Kurk zorgt net als SBR voor weinig 
CO2-uitstoot. Kurkeiken zijn goed in het binden van CO2 en zitten in 
de biogene cyclus. Maar de productie van kurk vindt met name plaats 
in Zuid-Europa. Transport vanuit Zuid-Europese landen zorgt voor de 
CO2-emissie (ongeveer 40% van het maken van SBR). De suggestie 
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* Meer informatie in de Ecotest, www.ecotest.nu
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De Vereniging Band en Milieu en de VACO pleiten namens de Banden- en wielenbranche voor een nieuwe, specifi eke 
gezondheids- en milieunorm voor rubbergranulaat van autobanden (SBR-granulaat) op Nederlandse kunstgrasvelden. 
Deze norm moet worden geborgd met een nieuw certifi ceringssysteem, waarmee ook controle op naleving wordt 
vastgelegd. In een brief aan Staatssecretaris Dijksma van I&M nodigt de branche de overheid uit om het overleg 
hierover op te starten. De branche wil hiermee voorkomen dat er in de toekomst opnieuw discussie ontstaat over 
het SBR-granulaat, nu het RIVM na uitvoerige studie heeft vastgesteld dat de korrels veilig zijn om op te sporten. 

Nederlandse kunstgrasvelden met rubbergranulaat worden gebouwd volgens een door de Nederlandse overheid 
geaccepteerde stand der techniek waarvan is vastgesteld dat er geen milieurisico is en wordt voldaan aan de 
zogeheten zorgplicht volgens de Wet Milieubeheer. Bij correcte aanleg worden kunstgrasvelden aangelegd op een 
voldoende dikke onderlaag van lava én/of zand. Uit het rubbergranulaat kan een zeer beperkte hoeveelheid zink 
vrijkomen, maar die wordt in de lava en zandlaag geabsorbeerd. Meerjarige metingen aan velden laten zien dat het 
drainagewater uit deze velden minder zink bevat dan er in regenwater aanwezig is.

We pleiten voor een scherpere en realistische norm

Voor alle stoffen die in het Besluit bodemkwaliteit genoemd worden is er 
geen sprake van een milieurisico

Uit het RIVM onderzoek dat gisteren is gepubliceerd, blijkt dat het 
SBR-granulaat op Nederlandse velden geen risico voor de gezondheid 
vormt. Het RIVM adviseert wel “om de norm voor rubbergranulaat bij 
te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor 
consumentenproducten. Gezien de aard van het gebruik van 
kunstgrasvelden, ook door jonge kinderen, is er vanuit gezondheids-
perspectief behoefte aan gedegen onderbouwde normen voor 
rubbergranulaat”. 
De bandenbranche onderschrijft dit advies en vindt het van belang dat 
een normering gebaseerd wordt op een feitelijke risicobeoordeling.

“Het gehalte PAKs is laag”
“Wij pleiten voor een specifi eke grenswaarde die voor rubbergranulaat 
in kunstgras geldt en die beter voldoet aan de maatschappelijke vraag 
om eenduidige en relevante normen, waar ook op kan worden 
gehandhaafd. De REACH-wetgeving biedt die mogelijkheid onvoldoen-
de”, zegt Kees van Oostenrijk, directeur van de Vereniging Band en 
Milieu. De branche wil met haar voorstel ook voorkomen dat een 
product dat een belangrijke bijdrage levert aan de circulaire economie 
voor miljoenen autobanden, en bovendien de beste speeltechnische 

eigenschappen bezit en de goedkoopste oplossing voor veldeigenaren 
biedt, vanwege aanhoudende discussie over normen aan de kant 
wordt gezet. 

Van Oostenrijk: “Uit ons onderzoek 
blijkt dat het rubbergranulaat dat op de 
kunstgrasvelden ligt voldoet aan een 
strengere norm, een norm die dichter 
bij de consumentennorm ligt” 

Een strengere norm is op basis van de bevindingen van 
het eigen onderzoek van de bandenbranche niet 
alleen wenselijk maar ook haalbaar. “Uit onze 
voorlopige resultaten blijkt dat het gehalte PAKs 
nu al laag is en we denken dat het wellicht nog 
lager zou kunnen”, zegt Van Oostenrijk. 

In 2009 hebben de Vereniging Band en Milieu en de VACO de 
wettelijke verplichtingen van overheden om te voldoen aan hun 
zorgplicht in het kader van de Wet Milieubeheer uitgewerkt tot een 
branchebreed zorgplichtdocument waarin exact beschreven is hoe een 
veld aan te leggen zodat er geen milieurisico is. Het Rijk heeft dit 
document bestempeld als de ‘stand der techniek’. Dit betekent dat 
iedere opdrachtgever die een veld laat aanleggen deze regels over de 
bouwwijze van een veld moet volgen. Hij mag alleen afwijken als hij 
kan aantonen dat het alternatief tenminste gelijkwaardig is.  
Kees van Oostenrijk: “We doen al tien jaar onderzoek naar de 
milieurisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De uitloging 
van zink uit het rubbergranulaat blijft constant, ook na 10 jaar 
veroudering in het veld. Als velden correct zijn aangelegd volgens de 

voorschriften uit het zorgplichtdocument dan is er geen milieurisico 
voor alle stoffen die in het Besluit bodemkwaliteit genoemd worden.  
Na minimaal 230 tot 1800 jaar zal zink uit het kunstgrassysteem (op 
een onderlaag van lava en zand) pas in de onderliggende bodem 
terecht kunnen komen. Na minimaal 30 jaar zal zink uit de lavalaag 
gaan doorsijpelen naar de zandlaag en daar nog tenminste 200 jaar 
geabsorbeerd blijven in de zandlaag. Maar waarschijnlijk is de 
absorptie nog hoger waardoor het zink nog langer gebonden blijft in 
de onderlaag.”

De onderzoeken naar de milieurisico’s kunt u terugvinden op onze 
website: www.bandenmilieu.nl/kunstgrasinfi ll

Aangepaste norm voor rubbergranulaat

Geen milieurisico’s bij juiste aanleg van sportvelden
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De ochtend nadat het RIVM met zijn conclusies naar buiten kwam, verscheen er in NRC Next een mooie column 
van Rosanne Hertzberger naar aanleiding van de berichtgeving van de afgelopen weken over kunstgras met rubber-
korrels. In het artikel ‘Vrachtlading Bangmakerij’ verwoordt de microbiologe het als volgt: “Het is een sterk staaltje 
1+1=10. Veel rook, weinig vuur. Nergens zeggen ze expliciet dat kindertjes massaal kanker krijgen van kunstgrasvelden, 
want tja, dat is eigenlijk gewoon helemaal nergens op gebaseerd. Maar dat is wel de conclusie die de gemiddelde 
kijker trekt. Je moet wel een hele nuchtere voetbalouder zijn om na het zien van deze uitzending nog onbewogen 
langs het veld toe te kijken hoe je kinderen tussen die zwarte korreltjes buitelen.” Lees hier de gehele column.

Vrachtlading bangmakerij
Door Rosanne Hertzberger, 23 december 2016 in het NRC

Het begint allemaal met een uitzending van Zembla. We zien een 
aantal kinderen voetballen op een kunstgrasveld begeleid door een 
onheilspellend House of Cards-achtig muziekje. „Het aantal 
kunstgrasvelden in ons land is de laatste jaren explosief gestegen.” 
Alsof het over de radicale islam gaat, in plaats van over amateurvoet-
bal. „Wat veel mensen niet weten”, ronkt het programma verder, 
„is dat negentig procent van al die velden is bestrooid met gemalen 
autobanden.” De vraag is: „Zijn we goed en eerlijk geïnformeerd over 
de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden?”
U kunt wel raden wat het antwoord is. Wat volgt is een 37 minuten 
durende verdachtmaking van de veiligheid van dat rubbergranulaat 
dat op bijna 2.000 kunstgrasvelden in dit land ligt. Dat lijkt saai, maar 
Zembla weet er altijd weer iets razend spannends van te maken. 
Ze hebben allerlei vertrouwelijke e-mails en notulen en rapporten in 
handen gekregen waarin telkens weer schokkende bevindingen blijken 
te staan. Ene Amy Griffi n komt aan bod, een Amerikaanse keeperstrainer, 
die vindt dat keepers die het vaakst blootgesteld werden aan de 
korrels, disproportioneel vaak leukemie hadden. Om dat punt door te 
drukken, bezoekt Zembla ook nog een Britse jongen die leukemie had, 
en zijn vader die ervan overtuigd is dat die ziekte werd veroorzaakt 
door alle keeperstrainingen op kunstgras. We zien foto’s van het 
jongetje met een kaal hoofd van de chemo in het ziekenhuis en op het 
voetbalveld. 
Het is een sterk staaltje 1+1=10. Veel rook, weinig vuur. Nergens 
zeggen ze expliciet dat kindertjes massaal kanker krijgen van 
kunstgrasvelden, want tja, dat is eigenlijk gewoon helemaal nergens 
op gebaseerd. Maar dat is wel de conclusie die de gemiddelde kijker 
trekt. Je moet wel een hele nuchtere voetbalouder zijn om na het zien 
van deze uitzending nog onbewogen langs het veld toe te kijken hoe je 
kinderen tussen die zwarte korreltjes buitelen. 
De uitzending had direct grote gevolgen: er waren verenigingen die in 
allerijl wedstrijden en trainingen afzegden. Kunstgrasvelden werden 
„tot nader order” afgesloten en hier en daar werd het lidmaatschap 
van de hockey- of voetbalvereniging maar gewoon helemaal opgezegd. 
Deze week kwam het RIVM met een aanvullend onderzoeksrapport. 
En inderdaad, er zitten kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat. 
Maar die komen nauwelijks vrij. Niet als je de damp van de korrels 

inademt. Niet als je de stofjes inslikt en niet als ze in contact komen 
met je huid.
Flinterdun verhaaltje dus, van Zembla. En slecht voor kinderen. Want 
voor elk kind met lymfeklierkanker hebben er ruwweg 1.800 overge-
wicht en 400 obesitas. Kinderen met obesitas lopen groot risico om, 
zonder chirurgisch ingrijpen, nooit van dat extra gewicht af te komen, 
wat levensgevaarlijke gevolgen kan hebben. Nu zijn er twee belangrijke 
risicofactoren voor obesitas. Het grootste risico ligt niet op het veld 
maar in de sportkantine: cola, friet en AA-drank. Die andere risicofactor 
is helemaal niet naar het sportveld gaan. Wie thuis blijft zitten, 
bijvoorbeeld omdat zijn ouders na een televisieprogramma bang zijn 
geworden voor de rubberkorrels op een sportveld, loopt niet alleen 
groter risico op obesitas. Mensen die niet sporten hebben aanzienlijk 
verhoogde kans op borstkanker, longkanker, darmkanker, leverkanker, 
slokdarmkanker, nierkanker, maagkanker, baarmoederkanker, 
beenmergkanker, kanker in het hoofd-halsgebied, rectale kanker, 
blaaskanker en leukemie. Dat is geen vaag vermoeden. Dat is zeker.
Het maakt allemaal niet uit, de schade is al aangericht. Een beetje 
modern kunstgrasveld heeft nu geen ‘vieze’ gemalen autobanden 
meer, maar is ingezaaid met het alternatieve materiaal, kurk, 
kokospulp of plastic korrels, dat zes keer zo duur is en alleen maar 
duurder wordt nu de vraag groeit, zonder dat iemand weet of dat dan 
wél veilig is. Je hebt niet veel fantasie nodig om te bedenken dat 
dankzij Zembla een groep kinderen niet meer op het kunstgras terug 
te vinden zal zijn, maar voortaan thuis op de bank een virtueel team 
laat voetballen. Misschien wordt de contributie te hoog. Misschien 
wonen ze in krimpgemeentes met krappe budgetten die zo’n modern 
veld niet kunnen betalen. Of worden de wedstrijden afgelast omdat 
het ouderwetse grasveld onder water staat. Of misschien waren hun 
ouders gewoon bang geworden. Zo moeilijk is dat niet, ouders bang 
maken in deze tijd. 
Zo gaat dat dus. Een vrachtlading bangmakerij is in 37 minuten de 
wereld ingestuurd en daarna nauwelijks meer te ontkrachten. 
Rubbergranulaat draagt nu voor altijd het stempel ‘omstreden’, 
sporten is weer een beetje duurder geworden, en de aandacht afgeleid 
van de werkelijke bedreigingen van de gezondheid.
Dank je wel Zembla. 

Bron: NRC.nl
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Het RIVM heeft met zo’n tachtig wetenschappers in de maanden 
oktober, november en december van 2016 onderzoek gedaan naar 
de risico’s voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden met 
rubberkorrels. Het onderzoek was drieledig. Er is literatuur onderzoek 
gedaan. Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 
100 sport velden om te kijken wat er in rubbergranulaat zit en in welke 
concentraties. En ten derde zijn er proeven uitgevoerd om te 
onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter 
ermee in aanraking komt. 
Els van Schie, RIVM: “We hebben in de eerste plaats gekeken wat er in 
die rubberkorreltjes zit die op die velden liggen. En zoals we wel 
verwachtten zitten er allerlei stoffen in dat rubbergranulaat. Er zitten 
PAKs in, er zitten ftalaten in, weekmakers. Er zitten zware metalen in. 
Belangrijk is om te weten wat er allemaal uitkomt. Dus als je ermee in 
contact komt, wat komt er dan uit? Wat zou je lichaam binnen kunnen 
komen? Daarvoor hebben we naar drie routes gekeken. 
Naar inademen, huidcontact en opeten. We hebben gekeken bij 
inademen of er bij hoge temperaturen stoffen vrijkomen, of er bij 
zweet en huidcontact of er dan stoffen oplossen en vrijkomen uit 

het rubbergranulaat en ten derde hebben we een maag-darmkanaal 
nagebootst en daarin die rubber korreltjes gedaan en gekeken wat 
er dan uitkomt. Al die verschillende analyses laten ons zien dat die 
stoffen heel goed opgesloten zitten in die rubberkorreltjes. En dat die 
er nauwelijks uitkomen.” 
Er is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid, het spijsverterings-
kanaal of de longen in het lichaam terechtkomen. 
Van Schie: “We hebben gekeken naar kinderen, naar keepers, naar 
mensen die recreatief sporten en we hebben gekeken naar volwassenen 
die meer prestatiegericht sporten”. Hiermee is berekend in hoeverre 
mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent 
voor de gezondheid. 
De conclusie van het RIVM is dat de risico’s voor de gezondheid 
praktisch verwaarloosbaar zijn en dat er veilig gesport kan worden op 
kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Van Schie: “Dus onder al die 
condities [red.: alle scenario’s die onderzocht zijn, met intensief 
contact tot levenslange blootstelling] komen we tot de beoordeling dat 
het veilig en verantwoord is om te sporten op deze velden.” 

Wat heeft het RIVM onderzocht?
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Wie meer wil weten over 
het kunstgras-korreldossier: 

www.sbrcheck.nu
www.facebook.com/BANDenMILIEU/

www.nrc.nl/nieuws/2016/12/23/vrachtlading-bangmakerij-5909952-a1538254

www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Video/1vt6i71_web_mp4.std?ext=.mp4

www.facebook.com/BANDenMILIEU/videos/671151653065206/
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In mei 2016 heeft SGS Intron een voorstel gedaan om Sportbouwend 
Nederland een verfrissende metamorfose te laten ondergaan. De kwaliteits-
eisen van het NOC*NSF en de betreffende sportbonden zijn sinds jaar en dag 
hetzelfde. Zo zijn de inspectie- en werkmethoden voor het uitvoeren van 
de inspecties en metingen nog hetzelfde als ongeveer 20 jaar geleden. Het 
NOC*NSF heeft in samenwerking met de erkende keuringsinstituten al grote 
stappen ondernomen.

En het moét anders. De belangen zijn te groot, van producent tot eindgebrui-
ker zijn er vele voor-delen te behalen met een totaal andere opzet met betrek-
king tot realisatie van duurzame en veilige sportaccommodaties in Nederland.
Wij pleiten daarom voor constructieve normen van eenzelfde opzet voor de 
betreffende sporten. Zoals ook de sporttechnische eisen voor elke sport zijn 
afgestemd op de gebruiker.

Daarom is het volgens ons zaak dat de sportvloerenlijst anders wordt inge-
richt. Gedacht kan worden aan het werken met preferred producers. De con-
structie onder een toplaag kan anders zijn, maar de constructieve eisen voor 
elke onderbouw dienen hetzelfde te zijn. Het loslaten van onderbouwnormen 
is een onwenselijke ontwikkeling en tast de duurzaamheid en kwaliteit van 
sport-accommodaties aan.

Bedrijfscertificering kan hierbij een prima aanpak zijn. Op deze manier wordt 
elke onderaannemer gecertificeerd en kan door een erkend instituut middels 
toetsing de continuïteit van de kwaliteit van zijn werkzaamheden worden 
bewaakt. Hiermee wordt uitgesloten dat elk willekeurig grondverzetbedrijf 
zonder ervaring zich op de sportbouw kan richten.

De NoC*NSF-sportvloerenlijst 
Al geruime tijd wordt in Nederland de sport- 
vloerenlijst toegepast. Met deze lijst wordt aangegeven welke types mat met 
de daarbij behorende onderbouwconstructies voldoen aan de eisen van het 
NOC*NSF en de reglementen van de sport-bonden. Op de sportvloerenlijst 
staan veel producten die gelijk zijn aan elkaar maar een andere benaming 
hebben. De opdrachtgever is gebaat bij een duidelijke en overzichtelijke 
sportvloerenlijst. De preferred producer zal in dit geval de hoofdaannemer zijn. 
Hij kan met behulp van een gecertificeerd aannemer zijn keuze maken voor de 
realisatie van sportaccommodaties, waarbij waarborging van een duurzame en 
veilige sportaccommodatie vanzelfsprekend is. Geen enkele preferred producer 
heeft er belang bij dat zijn naam in negatieve zin met de sportaccommodatie 

wordt verbonden. Daarnaast zal hij een gedegen kwaliteitsborging van de 
onderbouw wensen. Naast bedrijfscertificering zien we ook het belang in van 
uitgebreidere productcontrole.  
De huidige verificatie-analyses zijn niet toereikend. De continuering van de 
kwaliteit van producten die worden toegepast in de sportbouw dient beter 
te worden gewaarborgd. Dat is ook in het belang van de opdrachtgever; deze 
komt nu regelmatig voor verrassingen te staan, waarbij de eind- 
gebruiker steeds meer wordt benadeeld en de continuering van competities 
in gevaar komt. Ten slotte denk ik dat het toekomstige sportbouwbeleid in 
Nederland voor een aantal grote uitdagingen staat. Recente gebeurtenissen 
hebben de sportbouw in een negatief daglicht gezet. We moeten waken voor 
een verdere afbraak van de kwaliteit van sportaccommodaties. En zal beter 
toezicht moeten worden houden met betrekking tot duurzaam en verant-
woord bouwen.

Peter Verhoeven, technisch manager SGS Intron

Het loslaten van onderbouwnormen 

tast de duurzaamheid en kwaliteit van 

accommodaties aan

Het is zaak dat de sportvloerenlijst

 anders wordt ingericht

Sportbouwend Nederland

 RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32 | fax (070) 444 06 61 | e-mail bem@recybem.nl 

| website www.recybem.nl
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         banden, 
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                    leven.

Wie meer wil weten over 
het kunstgras-korreldossier: 

www.sbrcheck.nu
www.facebook.com/BANDenMILIEU/

www.nrc.nl/nieuws/2016/12/23/vrachtlading-bangmakerij-5909952-a1538254

www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Video/1vt6i71_web_mp4.std?ext=.mp4

www.facebook.com/BANDenMILIEU/videos/671151653065206/
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Voetbalclubs hebben wat hun velden betreft veel 
vrijheid om het type gras te kiezen: natuurgras of 
kunstgras. De grootte van het veld is echter wel 
aan strikte regels gebonden: zo moet de lengte 
van het veld minimaal 90 meter bedragen en mag 
deze maximaal 120 meter zijn. Ook de breedte 
kent strikte normen: tussen de 45 en 90 meter. 
Om deze afmetingen duidelijk te houden, belijnen 
duizenden voetbalverenigingen wekelijks de lijnen 
rond het veld met witte (kalk)verf.

Kant en klaar
Een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt 
met de veldbelijning van sportvelden heeft zich 
onlangs op de Belgische markt weten te neste-
len. Een opmerkelijke prestatie in een markt die 
grotendeels door het Belgische Expo-Line wordt 
gedomineerd. Manager Sportaccomodaties van de 
gemeente Aalst Rien Vanyzere legt uit: ‘De verf van 
Sure-line is makkelijker in gebruik dan het product 
waarmee we vroeger de lijnen trokken. Die verf 
moesten we voor gebruik met water verdunnen. 
Dat hoeft nu niet meer, deze belijningsverf is kant 
en klaar voor gebruik.’

De sportveldbelijning werkt als volgt: de fieldma-
nager plaatst een kannetje met ongeveer ander-
half à twee liter onverdunde verf op een belijnings-
toestel en plaatst er slangen in.  De verf wordt 
vervolgens zonder water uit de kan gepompt. 
Vanyzere: ‘We kunnen met dit product direct twee 
voetbalvelden belijnen. We zijn dus minder tijd 
kwijt met afmeten en mengen en het is ook nog 
eens goedkoper.’

Een snellere, makkelijkere en goedkopere ma-

nier van sportveldbelijning. Met die kwaliteiten 

heeft Sure-Line uit Elst een niet voor de hand 

liggende klant binnengehaald: de Belgische 

gemeente aalst. Manager Sportaccomodaties 

van de gemeente aalst rien Vanyzere: ‘We zijn 

heel tevreden.’

Belgische  
gemeente kiest 
voor Nederlands 
belijningsbedrijf 
Aalst (B) gaat in zee met Sure-Line uit Elst
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‘We kunnen met dit product  

direct twee voetbalvelden belijnen’

‘Deze belijningsverf is kant 

en klaar voor gebruik’
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Koggeland gelooft in 
natuurgras 
Ze zijn er nog: gemeenten die onderhoud grotendeels in eigen beheer hebben

Het SBr-debacle doet vermoeden dat we alleen nog maar op gemalen autobanden sporten, maar het tegendeel is gelukkig waar. overal in Nederland 

zijn nog fieldmanagers die volop geloven in de combinatie van sport en natuurgras. Dat dit niet alleen de oudere garde is, bewijst Jan Delamarre van de 

gemeente Koggenland

Auteur: Hein van Iersel
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Het geloof in natuurgras is niet de enige reden 
dat Koggenland verfrissend ouderwetsch is. 
Koggenland is daarnaast ook nog eens een 
gemeente die een groot deel van het onderhoud 
van de openbare ruimte in eigen beheer heeft. Als 
ik bij Jan Delamarre op de gemeentewerf aankom, 
zit hij als hoofd van de beheerploeg gezellig koffie 
te drinken met zijn mannen. Hij neemt me direct 
mee naar zijn kantoortje voor een verse bak koffie 
en wat uitleg. Koggenland is een kleine gemeente 
met ongeveer 22.000 inwoners, met een eigen 
ploeg van vijftien mannen en vrouwen in de bui-
tendienst. Op het gebied van sportvelden doet 
deze club ongeveer alles, dat wil zeggen maaien, 
vegen, beluchten en bezanden. Alleen het groot 
onderhoud wordt uitbesteed, door het ontbreken 
van de geschikte machines zoals een dubbele 
Vredo. De ploeg van Delamarre is daarmee nog 
niet klaar, maar heeft ook een breed scala aan 
taken op het gebied van beheer van de openbare 
ruimte. Specialistisch beheer, zoals het snoeien 
van bomen, doen de medewerkers voor de hele 
gemeente, maar in een aantal wijken zijn ze ook 
verantwoordelijk voor zaken als het schoffelen van 
borders en de bestrijding van onkruid op verhar-
dingen. Wie in Koggenland ‘wijken’ zegt, bedoelt 
als snel ‘dorpen’. De gemeente is onderverdeeld 
in een aantal kleine kernen: Avenhorn, Berkhout, 
De Goorn, Grosthuizen, Hensbroek, Obdam, Oude
ndijk, Rustenburg, Scharwoude, Spierdijk, Ursem, 
Wogmeer en Zuidermeer. Daarom is de ploeg van 
Delamarre uit efficiency-oogpunt verdeeld over 
drie locaties: Opdam, Avenhorn en Ursem. Vanuit 
deze drie locaties worden alle wijken en kernen 
bewerkt.

Doorzaaien
Terug naar de sportvelden, want daarvoor heb-

ben we de toch wel lange reis naar West-Friesland 
gemaakt. Delamarre doet al het dagelijkse werk 
zelf; specialistisch onderhoud gaat naar loonbedrijf 
Kramer uit Beemster. Delamarre: ‘Wij zijn te klein 
om zelf te investeren in bijvoorbeeld een dub-
bele Vredo.’ Wat Koggenland wel zelf doet, is de 
regie houden over de werkzaamheden. Delamarre 
wil exact weten met welke mengsels dressgrond 
wordt gewerkt, maar koopt bijvoorbeeld ook zijn 
eigen graszaad in. Daarbij wordt gekeken naar de 
staat van het veld en op basis daarvan een planne-
tje gemaakt. Per veld wordt zo de soort en de hoe-
veelheid graszaad en dressgrond aangepast. De 
insteek wat betreft grasbezetting is een zo hoog 
mogelijk percentage veldbeemd. Dat probeert 
Koggenland te bereiken door Balancemaster van 
DLF in te zetten; dat is een gecoate veldbeemd. 
Voor de rest wordt gewoon standaard SV7 ingezet. 
Op termijn wil de gemeente meer gaan werken 
met de Field Top Maker. De velden worden daarbij 
afgefreesd, zodat al het gras tot op de wortel is 
verdwenen, en daarna met een Vredo doorgezaaid 
met DDS. DDS staat voor dual dosage/depth 
system. De machine kan tegelijkertijd twee ver-
schillende zaden of zaadmengsels onafhankelijk 
van elkaar doorzaaien op verschillende dieptes en 
in verschillende doseringen. Delamarre ziet dat 
dit eigenlijk de enige manier is om het gehalte 
veldbeemd in een veld omhoog te krijgen, en 
daarmee een duurzamere bespeling van het veld 
te verkrijgen. 

Maaien
Koggenland is nogal groot. Dat betekent dat 
het qua afstand lastig is om één maaier in te 
zetten voor de sportvelden en andere maaier 
in de wijk. Uit efficiency-oogpunt moet dat wel 
gecombineerd worden. Daarom wordt met de 

Ransomes-kooimaaier in anderhalf tot twee dagen 
een rondje gereden, waarbij zowel de sportvelden 
als de gazons in de wijken worden meegepakt. 
Delamarre: ‘Ideaal is het niet, maar de Ransomes-
kooimaaier wordt zo wel op een goede manier 
ingezet.’ Eén dorpskern valt daarbuiten: in Opdam 
heeft de sportclub zijn eigen maaier en maait men 
zelf. 

Kunstgras 
Koggenland stuurt nadrukkelijk op natuurgras en 
Delamarre ziet zichzelf als een echte grasman. Dat 
betekent niet dat er in de gemeente geen kunst-
gras aanwezig is, alleen doet Delamarre daar wei-
nig aan. Het dagelijks onderhoud, zoals slepen en 
borstelen, doen de clubs zelf; het groot onderhoud 
ligt in contracten bij de aannemers die de velden 
hebben aangelegd: J& E en CSO.

INTERVIEW3  min. leestijd

Duidelijk te zien: afzonderlijke rijtjes veldbeemd en Engels raaigras. Opslag van de machines in Avenhorn.
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Marathon TCR is een zelf ontwikkeld organisch 
mineraal complex, dat zodanig ontworpen is dat 
voedingsstoffen beter worden benut. Het is ont-
wikkeld om te zorgen dat gras zich snel herstelt 
van stresssituaties die veroorzaakt worden door 
onderhoud. Het product bevat een mix van stik-
stofbronnen die zorgen voor directe en langdurige 
groei, zodat het herstel zich snel inzet en speelop-
pervlakken snel weer in gebruik kunnen worden 
genomen. 

De formule is NPK 4-3-4 + 8 CaO + 3.5 MgO + 0.5 
Fe. Gebruik van het product resulteert in snelle 
dichtgroei van de graszode en een afname van het 
gehalte stabiele organische stof in de bodem.  

in de stand van Sherriff amenity, dat de distributie van de productrange van Melspring in Groot-Brittannië voor zijn rekening neemt, presenteerde 

Melspring met trots zijn Marathon turf Core renovator aan het grote publiek. Marathon tCr is een buitengewoon veelzijdig product dat op de gehele 

golfbaan gebruikt kan worden (roughs, fairways, greens), evenals op sportvelden en in openbaar groen dat gerevitaliseerd of gerenoveerd moet 

worden met actieve organische stof. 

Melspring lanceert 
‘grasbooster’ Marathon TCR 
Melspring International BV lanceerde zijn nieuwe product Marathon TCR op de 

Bigga Turf Management Exhibition (BTME) in Harrogate

ADVERTORIAL

StErKE puNtEN VaN MaratHoN tCr:
• Snel herstel na essentieel onderhoud
• Helpt het gras om te gaan met stress en 
  slijtage, veroorzaakt door prikken met holle 
  pennen
• Snelle groenkleuring van beschadigd gras
• Door ammoniumstikstof kan het ook 
  gebruikt worden in koele omstandigheden 
• Simpel en kosteneffectief

Marathon TCR 

helpt gras zich 

snel te herstellen van 

stresssituaties door 

onderhoud
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Misschien is het die typische West-Vlaamse bescheidenheid, waardoor het Belgische Lano Sports nog niet bij iedere Nederlandse sportclub een 

ingesleten begrip is. toch heeft de kunstgrasfabrikant in veertig jaar een stabiele reputatie opgebouwd bij de aanleg van vele kunstgrasvelden in de 

Benelux. Deze berust op drie pijlers: duurzaamheid, performantie en sustainability. Chris Vandenborre, verantwoordelijk voor ontwikkeling bij Lano 

Sports: ‘Duurzaamheid is een van de kernwaarden binnen onze bedrijfsvoering.’ 

Van ‘tapijtdenken’ naar  
‘systeemdenken’
De West-Vlaamse kunstgrasproducent Lano Sports zet in op speelbeleving, 

duurzaamheid en lange termijn

In de veertig jaar dat Lano Sports zich op de kunst-
grasmarkt bevindt, heeft het bedrijf menige veran-
dering in de kunstgrasbranche van dichtbij kunnen 
aanschouwen. Sinds in 1968 het eerste kunstgras-
veld met polyamidebasis werd aangelegd in het 
Astrodome in Houston, Texas, is er dan ook heel 

wat ontwikkeld en verbeterd op het gebied van 
kunstgras. Medio jaren zeventig speelden Cruijff, 
Neeskens en Pelé bij hun clubs in de Verenigde 
Staten nog op dure, spelersonvriendelijke matten 
die spelers weinig bewegingsvrijheid boden, vaak 
met enkel- en knieblessures tot gevolg. Dankzij 

de latere vervanging van polyamide door poly-
propyleen werd de prijs van kunstgrasmatten lager 
en ook waren ze gemakkelijker te produceren. 
Toen door een samenloop van omstandigheden 
bij de Olympische Spelen van Montreal 1976 een 
hockeymat onder water werd gezet, betekende dit 
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een revolutie in het systeemdenken. E-layers en 
shockpads werden verfijnd en verbeterd, totdat 
eind twintigste eeuw de derde generatie kunstgras 
het licht zag. Kunstgras op basis van polyethyleen-
vezels met grassprieten van 50-60 mm, gecombi-
neerd met zand- en rubbergranulaat-infill deed zijn 
intrede. Dit zijn kunstgrasmatten die we vandaag 
de dag nog kennen. Lano kwam, zag en verbeter-
de, met duurzaamheid als belangrijkste pijler.

Lano als pionier van kunstgrassystemen
Hoewel Lano Sports al jaren diep is verankerd in 
de Nederlandse kunstgrasmarkt, is de naam van de 
Vlaamse kunstgrasfabrikant in ons land nog enigs-
zins onderbelicht. Chris Vandenborre vertelt:  
‘Lano heeft talloze kunstgrasmatten gerealiseerd 
als partner van Nootenboom Sport. Sinds kort  
willen we onze eigen naam als pionier op het 
gebied van kunstgrassystemen wat duidelijker in 
de markt zetten.’ Niet vreemd, aangezien Lano al 
jaren zijn eigen filosofie uitdraagt. Vandenborre: 
‘Er heeft een belangrijke evolutie plaatsgevonden 

van “tapijtdenken” naar “systeemdenken”. Vroeger 
koos een club voor een bepaalde mat met een 
bepaald vezelgewicht en vezelhoogte, maar 
die tijd is voorbij. Tegenwoordig overheerst het 
systeemdenken. Dit is een geïntegreerd verhaal 
waarbij diverse elementen binnen een systeem  
op elkaar zijn afgestemd en complementair  
functioneren.’ Lano geeft hieraan vorm door  
selectief om te gaan met de verschillende systeem-
componenten, vertelt Vandenborre. ‘Denk bijvoor-
beeld aan de vroegere FIFA 2 star-norm. Met 60 
mm-materiaal op een harde ondergrond met zand- 
of rubber-infill (variant 1) kun je voor die test vrij 
moeiteloos slagen. Kies je voor 40 mm-materiaal 
op foam (variant 2) met bijvoorbeeld kurk als infill, 
dan ben je in eerste instantie qua investering iets 
duurder uit. Maar als je vijftien jaar verder bent, 
heb je met die 60 mm-variant een veel grotere 
afvalberg van 235 ton in plaats van de 145 ton 

afval die de eerste variant oplevert. Dat roept de 
vraag op met welke variant een sportvereniging op 
termijn het goedkoopst uit is.’

Drie pijlers van duurzaamheid
Om uiteindelijk tot de meest duurzame variant te 
komen, hanteert Lano Sports drie pijlers: materiaal- 
technische duurzaamheid, speltechnische perfor-
mantie en als derde sustainability en recyclability. 
‘Het gaat om de bewustwording om in termen 
van dertig jaar en verder vooruit te denken. 
Duurzaamheid vertaalt zich niet alleen naar de 
sterkte van de vezel, maar ook naar de juiste vezel. 
Bonden als de FIFA en de KNVB zijn gebaat bij  
performantie, wat betekent dat de speleigenschap-
pen bij een veld jarenlang hetzelfde blijven.  
Als een vezel bijvoorbeeld slijt waardoor de balrol-
vertraging verandert, wijzigt dit ook het spelbeeld.’ 
De bonden willen niet dat kunstgrasmatten na 
enkele jaren vervangen moeten worden, omdat 
na verloop van tijd het spel erdoor verandert, legt 
Vandenborre uit. ‘En daar hebben ze ook alle recht 
toe. En dat geldt ook voor de breedtesporten.  
Kiest een vereniging voor kwalitatief beter  
materiaal, dan heeft zo’n club daar ook jaren langer 
plezier van.’ 
Ook de derde pijler, ‘sustainability en recyclability’, 
hangt samen met duurzaamheid, vertelt 
Vandenborre. ‘Denk aan de huidige ophef rondom 
SBR-infill. Je kunt daarbij materialen toepassen die 
reeds in kunstgras gerecycled zijn.’ Aan de hand 
van de herkomst van die materialen kun je bepaal-
de gezondheidswaarden garanderen, vertelt hij. 
‘Daarbij heb je voldoende kwaliteitsgaranties dat 
deze geen gevaar opleveren voor de gezondheid. 
Het is dus belangrijk dat je materiaal gebruikt dat 
niet schadelijk is en aantoonbaar goed gecheckt 
is. Het rubber mag dus best gerecycled zijn, zolang 
het maar niet ten koste gaat van de gezondheid.’ 
Als een fabrikant nieuwe materialen aanmaakt, is 
de CO2-footprint daarvan hoog, zegt Vandenborre. 
‘Nieuw materiaal kost veel om te fabriceren én er 
zijn nieuwe grondstoffen voor nodig. Door gepast 
gerecycled materiaal te gebruiken, gaat Lano 
kwalitatief selectief te werk uit overtuiging om de 
eigen duurzaamheidsprincipes te volgen.’

profijt voor meerdere generaties
De extra kosten die deze filosofie met zich 
meebrengt, zijn niet buiten proportie, stelt 
Vandenborre. ‘We bewegen flexibel mee met de 
markt, zonder onze pijlers in het kader van duur-
zaamheid te verloochenen. Soms moeten we wel 
compromissen sluiten, maar we blijven dicht bij 
onze duurzame waarden.’ Om de toekomst goed 
het hoofd te bieden, blijft de Belgische kunst-gras-

fabrikant op zoek naar systemen die nog  
meer sustainable zijn. Met twee à drie andere  
fabrikanten blijft Lano vooroplopen met baan- 
brekend onderzoek, zegt Vandenborre: ‘Die  
pioniersrol willen we behouden. Daarbij denk ik 
bijvoorbeeld aan een systeem zonder infill dat 
aan de vroegere FIFA one star-norm en de KNVB-
criteria voldoet. We onderzoeken dan of we zonder 
toepassing van infill aan de FIFA-eisen kunnen vol-

doen en daarbij de pijler recycling nog wezenlijk 
verder kunnen terugdringen. In dat geval hebben 
we het over slechts 25 ton mogelijk recycleerbaar 
afval na vijftien jaar, in plaats van 235 ton afval.  
In Lano-termen spreken we over Profoot 4G:  
we denken bij een nieuw kunstgrassysteem aan 
meerdere generaties die er profijt van moeten 
ondervinden. Bij dat proces proberen we altijd  
buiten de kaders te denken. Nieuwe ontwikkelin-
gen op het gebied van duurzaamheid en kosten-
besparing onderzoeken we dus niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor de volgende generaties.’

ADVERTORIAL
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‘Het gaat om de bewust-

wording om in termen van 

dertig jaar en verder vooruit 

te denken’

‘Door gepast gerecycled 

materiaal te gebruiken, gaat 

Lano kwalitatief selectief te 

werk uit overtuiging om 

de eigen duurzaamheids-

principes te volgen’
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Achtste BVO-dag kan 
opnieuw rekenen op volop 
interesse
Green Deal ook dit jaar hot item

Het is een jaarlijkse traditie geworden, een dag waarop stadionmanagers en fieldmanagers van betaaldvoetbalorganisaties bij elkaar komen en zich 

laten bijpraten. Dinsdag 10 januari vond alweer de achtste editie plaats, dit keer in De Grolsch Veste, thuishaven van FC twente.

Auteur: Kelly Kuenen

De dag van initiatiefnemers Barenbrug, ICL, 
Prograss en SGL kon ook dit jaar rekenen op een 
goede opkomst. Jan van den Boom van Barenbrug 
spreekt van een ‘superbijeenkomst’. Vrijwel alle 
BVO-clubs waren vertegenwoordigd en veel clubs 
hadden zelfs drie of vier afgevaardigden gestuurd, 
vertelt hij. ‘Daaraan kun je wel zien dat het leeft en 
dat er behoefte is aan een dergelijke bijeenkomst’, 
aldus Van den Boom. Deelnemende BVO’s waren 

dit jaar FC Utrecht, FC Groningen, FC Heerenveen, 
AZ, Ajax, Amsterdam Arena, Willem II, Go Ahead 
Eagles, PSV, NEC, FC Twente, NAC en Vitesse.

Een multifunctioneel megastadion
Na de ontvangst van zo’n vijftig aanwezigen door 
voormalig profvoetballer Eddy Achterberg beet 
Danial Bridges van SGL het spits af met een pre-
sentatie. Bridges, speciaal voor de gelegenheid 

overgekomen naar Nederland, was groundsman bij 
het Etihad-stadion in Melbourne en daarna twee 
jaar werkzaam in het nieuwe stadion in Singapore. 
Hij vertelde over de multifunctionele ‘megacom-
plexen’: het Etihad Stadium in Melbourne (17.664 
m2 natuurgras) en het Singapore National Stadium 
in Kallang (8000 m2 natuurgras). Het Etihad 
Stadium bijvoorbeeld heeft niet alleen een groot 
bewegend dak, maar ook een multifunctionele 
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inzetbaarheid; behalve voor voetbal wordt het 
gebruikt voor rugby, concerten en zelfs speedraces. 
Zo werden er in 2013 in dit stadion maar liefst 85 
sport- en 7 niet-sportgerelateerde evenementen 
georganiseerd, buiten het voetbal om.

Bridges vertelde over de mogelijkheden én uit-
dagingen die dit met zich meebrengt, zoals de 
jaarlijkse vervanging van gemiddeld 500-1000 
m2 grasmat, een hoeveelheid die de afgelopen 
jaren overigens is afgenomen. ‘Een indrukwekkend 
verhaal’, vertelt Van den Boom. ‘Fieldmanagers in 
Nederland mogen dan tegen de nodige proble-
men en uitdagingen aanlopen, maar iedereen 
heeft zo zijn problemen.’

Green Deal als rode draad
Tijdens de bijeenkomst werden verschillende novi-
teiten gepresenteerd. Anders dan vorig jaar stond 

de Green Deal niet expliciet op het programma. 
Toch werden er wel ervaringen uitgewisseld, bij-
voorbeeld rond de vraag of en hoe clubs hier al 
op voorbereid zijn. Ook de sprekers stipten het 
onderwerp aan. Gjalt Jan Feersma Hoekstra van 
meststoffenspecialist Agro-vital vertelde over 
het belang en de rol van kali en calcium voor de 
grasplant en de manier waarop deze elementen 
efficiënt kunnen worden toegediend. Barenbrug 
speelde op het onderwerp in met RPR-mengsels 
met Engels raaigras dat sterke uitlopers vormt, 
waardoor de grasmat sneller herstelt. Paul Dupas 
gaf vanuit ICL het belang aan ook in de toekomst 
over grondstoffen te beschikken voor milieuvrien-
delijke en duurzame meststoffenproductie. Daarbij 
vertelde hij over het eigen product Sportsmaster 
Base Cal K Mag, met zowel kalium, calcium, magne-
sium als zwavel voor een betere bodemstructuur, 
zonder invloed op de pH.
Bridges vertelde al wat over de toepassing van 
SGL-producten in stadions – het Etihad Stadium 
was het eerst stadion buiten Europa dat een 
systeem aanschafte. Gerard van ’t Klooster vertelde 
op zijn beurt over de laatste ontwikkelingen rond 
de UVC180, een machine die door middel van 
uv C-licht over een werkbreedte van 1,8 meter 
schimmels in de grasmat doodt. Uv C-straling is 
het deel van ultraviolet licht dat normaliter wordt 
tegengehouden bij de ozonlaag, terwijl UVB- en 
UVA-straling de aarde bereiken. De machine werd 
allereerst in kassen getest; het tweede prototype 
werd in 2015 geïntroduceerd op het veld bij Real 
Madrid, St. George Park en golfbaan The Wizley. 
Gerard van ’t Klooster lichtte toe: ‘Uv C-licht wordt 
al jaren gebruikt om zwem- en vijverwater te ont-
smetten, maar ook op gras. We hebben nu geke-
ken hoe de techniek beter praktisch kan worden 
toegepast, met een beter hanteerbaar, eenvoudig 
en veilig apparaat. Dit laatste omdat uv C-straling 
schadelijk kan zijn, dus goed afgeschermd moet 
worden. Ook werd een tool ontwikkeld waarmee 
we aan de hand van het voorkomen van ziektes 
kunnen adviseren wanneer de toepassing al dan 
niet moet worden ingezet.’

Mark Timmerman van Prograss gaf een presentatie 
over de ontwikkelingen en wetenswaardigheden 
op het gebied van fieldmanagement. Hij blikte 
terug op de weersomstandigheden van 2016 en 
daarvoor, en vertelde met het oog op de Green 
Deal over Revolution. Dit product kan ingezet 
worden voor de lucht-waterhuishouding en zou 
leiden tot minder watergebruik, betere benutting 
van de in organische stof aanwezige stikstof en 
een gezondere antioxidanten-/vrijeradicalenhuis-
houding. Daarnaast werd het algenprobleem in 
grasmatten, waar veel stadions in Europa mee te 
kampen hadden aangesneden en werden oplos-
singen gepresenteerd. Aansluitend kregen de aan-
wezigen een rondleiding door het stadion en veld 
onder leiding van fieldmanager Henry de Weert en 
assistent-fieldmanager Mischa Veltman.

open Dag Fieldmanagement
Tijdens de bijeenkomst werden de gasten
alvast geïnformeerd over de Open Dag 
Fieldmanagement, die de Branchevereniging Sport 
en Cultuurtechniek op 6 april aanstaande organi-
seert. Deze dag wordt georganiseerd om de jeugd 
enthousiast te maken voor het fieldmanagersvak, 
een beroep dat relatief weinig nieuwe instroom 
kent. Het aanbod van deelnemende stadions is 
dit jaar nét iets anders dan twee jaar geleden: het 
Noordlease Stadion, Adelaarshorst, De Toekomst, 
De Kuip, Stadion Galgenwaard, Stadion De Goffert 
en het Philips Stadion.

Volgend jaar wordt de BVO-dag gehouden in het 
Noordlease Stadion en is FC Groningen hastheer.

ACTUEEL3  min. leestijd
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In 2015 sloegen graszaadbedrijf Limagrain Advanta en machinebouwer Vredo de handen ineen, met als gezamenlijke missie meer veldbeemdgras in 

onze sportvelden te krijgen. Dit resulteerde in de revolutionaire doorzaai-innovatie Advance DDS: twee grasmengsels met gecoat Engels raaigras én 

veldbeemdgras, elk op de optimale diepte en in de optimale dosering, in één werkgang te zaaien.

Slim doorzaaien verovert 
Nederland
In introductiejaar 500 sportvelden doorgezaaid

Advance DDS combineert Advance-
zaadcoatingtechnologie met baanbrekende 
zaaitechniek. Het concept is op grote schaal door 
de praktijk omarmd: al ruim 500 sportvelden zijn 
inmiddels met de Advance DDS-methode gere-
noveerd. De grasspecialisten Jan Krijnen en Job 
Steunenberg van Advanta, die samen met Vredo 
het concept ontwikkelden, onderhouden inten-
sief contact met de cultuurtechnische bedrijven, 
gemeenten en sportclubs die op DDS inzetten. De 
ervaringen uit het eerste praktijkjaar zijn zeer goed. 

Meer speeluren
Behalve op Engels raaigras zet Advanta al jaren 
in op veldbeemdgras in sportvelden. Deze gras-
soort zorgt met zijn ondergrondse uitlopers voor 
sterkere, stabielere en vitalere velden, die beter 
tegen droogte en stress kunnen en dus bestand 

Roelofs Lemelerveld introduceerde Advance DDS ook in het stadion van Go Ahead Eagles.
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zijn tegen meer speeluren. Bekend was echter dat 
het gezaaide veldbeemdgras in de reguliere door-
zaai veelal niet volledig tot zijn recht kwam. Met 
Advance DDS is dit verleden tijd. Door de slimme 
graszaadcoating Advance wordt het potentieel van 
het veldbeemdzaadje veel beter benut, en preci-
siedoorzaai zorgt ervoor dat het zaadje in de ideale 
uitgangspositie in de grond belandt. Het resultaat 
is een twee keer zo snelle opkomst en tot wel 50% 
meer veldbeemd in de mat!

Stap naar sterkere velden
Een rondgang langs gebruikers geeft inzicht in 
de eerste ervaringen. ‘In onze missie, het maken 
van een natuurlijke tegenhanger voor kunstgras, 
is dit een heel mooie stap’, stelt Goof Rijndorp van 
Bras Fijnaart. Hij adviseert de methode bij al zijn 
klanten. Ook Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek, 
eigenaar van de allereerste Vredo DDS, wil zich 
onderscheiden door kwaliteit. ‘Deze machine voor 
precisiezaai is daarin een logische investering.’
Jan Krijnen van Advanta geeft aan dat de beste 
resultaten worden behaald met het 85% Engels 
raaigras-mengsel Victoria Advance in de voorste 
bak en het 75% veldbeemdmengsel Hattrick 
Advance in de achterste. ‘In elke zaairij is de ver-
houding Engels – veldbeemd dan perfect. Dat 
geeft het gewenste visuele beeld en de maximaal 
haalbare stabiliteit.’

MEEr DuurzAAMhEID In SportVELDbEhEEr
Onder gemeenten en sportclubs is de revolutionaire Advance DDS-methode breed opgepakt. Zoals 
bij Eduard Kruiper, sportveldbeheerder bij de gemeente Hellendoorn: ‘Veldbeemdgras is het ant-
woord op de hoge speelbelasting van onze velden. Met deze methode is de vestigingssnelheid van 
veldbeemd geen issue meer.’ Nico van Eerden van Gildebor, die 60 sportvelden in de gemeenten 
Hengelo en Hof van Twente beheert, investeerde zelf in een Vredo DDS-machine. ‘Dit is een van de 
belangrijkste innovaties van de afgelopen vijftien jaar’, stelt hij. ‘De kwaliteit van de velden is het 
visitekaartje voor de clubs en de verantwoordelijke wethouders. Met innovaties als deze kunnen 
we onze velden steeds blijven verbeteren.’ En ook de gemeente Haarlemmermeer onderschrijft 
de meerwaarde van deze vernieuwende aanpak. ‘Ik zie bij beleidsmakers en wetgevers een sterke 
trend naar meer duurzaamheid in het sportveldbeheer. Wij proberen hierop te anticiperen door 
het aandeel veldbeemdgras in onze velden te verhogen’, verklaart Huib van den Heuvel. Meer op 
advanceseeds.nl.

Eduard Kruiper Nico van Eerden Huib van den Heuvel

Het concept is op 

grote schaal 

door de praktijk omarmd
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www.cscsport.nl
T: +31 (0)36 54 89 320

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

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

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

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

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

• Innovatieve sportvelden ontworpen voor maximale 
sportprestaties

• Geinspireerd door de natuur, 100% recyclebare producten

• Focus op research en development
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Wilt u uw kennis verder verdiepen? 
Lees dan hieronder meer over het nieuwe 
cursusaanbod van hAS Kennistransfer en 
bedrijfsopleidingen.

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

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

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

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

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

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

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

ADVERTORIAL

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

be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6448
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De meest bekende hybridevelden zijn waarschijn-
lijk een die  met een kunstgrasbacking waarop ver-
volgens wordt doorgezaaid en een natuurgrasveld 
waarin kunstgrasvezels worden geprikt. Een derde 
mogelijkheid, waarvan je kunt bediscussiëren of 
het daadwerkelijk hybride genoemd moet worden 
(‘what’s in a name?’), bestaat uit een natuurgras-
mat met vezelversterkte bodem. Een variant op die 
laatste soort komt uit de koker van het Zeeuwse 
Traas & Ovaa Sport en wordt met name aangelegd 
in de regio Zeeland. Het borduurt voort op het 
idee van partijen Oranjewoud, Arcadis en Grontmij 
om de toplagen een kwaliteitsslag te geven met 
een toevoeging in de toplaag. 
Interpreteer je ‘hybride’ als een veld dat kunstgras 
gebruikt ter versteviging, dan valt dit type daar-

onder. Het heeft echter een andere opbouw dan 
andere van de ‘bekendere’ hybridesystemen als 
XtraGrass (Greenfields) en GrassMaster (Desso). Het 
met vezel versterkte veld van Traas & Ovaa Sport 
wordt aangelegd als een normaal natuurgrasveld, 
met het verschil dat de toplaag wordt opgemengd 
met gerecyclede kunstgrasvezels. Jacques Walhout 
van Traas & Ovaa Sport: ‘We werken met de oor-
spronkelijke grond, kisten niks uit. Afhankelijk van 
de samenstelling van de aanwezige bodem wordt 
de boven- en onderbouw verschraald. Zo’n vijftien 
centimeter hiervan wordt gewapend met inge-
mengde kunststofvezels. Het veld lijkt daarmee op 
een natuurgrasveld en kan met dezelfde cultuur-
technische handelingen worden onderhouden.’
Aan de bovenkant is amper iets te zien; op een 

enkele verdwaalde kunstgrasvezel na die aan het 
oppervlak zichtbaar is, steken alleen de natuur-
grassprieten omhoog. Het veld lijkt zodoende op 
een standaardgrasveld. Net als bij andere systemen 
verweven de graswortels zich gaandeweg met 
de kunstgrasvezels, waardoor een stabiel geheel 
ontstaat. Omdat het idee gebaseerd is op het 
opmengen van vezels in los zand, kan het mengsel 
ook gebruikt worden voor toepassing bij tijdelijke 
evenementen, zoals festivals en andere buiteneve-
nementen.

Die vergroeiing is een sterk punt van hybridesyste-
men, maar ook de spreekwoordelijke achilleshiel. 
Hybridevelden hebben de neiging te verharden 
en vragen om wat specifieker onderhoud, zoals 

Hybride, maar toch ook níét

De term hybride roept al snel het beeld op van een mat waarbij de kunstvezels net als de natuurgrassprieten boven de grond uitsteken. niet zo gek, 

want het gros van hybridesystemen, met als bekende namen Desso GrassMaster en Greenfields XtraGrass, zijn zo opgebouwd. toch zijn er ook ander-

soortige systemen die, bijvoorbeeld onder de term vezelversterkt, gebruikmaken van kunstgras voor extra stevigheid.  

Auteur: Kelly Kuenen

In eigen regio boekt Traas & Ovaa succes met zijn vezelversterkte mat; de rest 

van Nederland moet volgen
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meer vertidrainen. Met bovenstaand systeem is dat 
volgens Walhout niet aan de orde. Hij benoemt het 
niet letterlijk, maar lijkt enigszins wars van verge-
lijkingen van ‘zijn’ systeem met een hybride. ‘Ja, er 
zit kunstgrasvezel in de bodem, maar verder is dit 
eigenlijk gewoon een natuurgrasveld. Je kunt het 
dan ook op eenzelfde manier onderhouden,’ vertelt 
Walhout. Deze velden moeten garant staan voor 
500 speeluren, wat het niet haalt bij kunstgras, 
maar meer is dan de speeluren op natuurgras. Het 
vormt daarmee zowel qua prijsklasse als speelbe-
stendigheid een tussenklasse.

heinkenszand
Het systeem van Traas & Ovaa Sport wordt voor-
alsnog in hoofdzaak in de regio Zeeland aange-
legd. In Heinkenszand werd ongeveer vijftien jaar 
geleden een vezelversterkt veld van Traas & Ovaa 
aangelegd. De club kampte met een capaciteits-
gebrek en, mede door de intensieve bespeling, 
een slechte kwaliteit van de natuurgrasvelden, 
zoals kuilen. Het complex is nu voorzien van drie 
wedstrijdvelden, waarvan één voorzien van kunst-
grasversteviging en twee trainingsvelden voorzien 
van kunstgrasversteviging. Huib Vermue, beheer-

der van de gemeente Borsele zegt erg tevreden 
te zijn met de velden die er nu liggen. De oefen-
velden worden zo’n 450 speeluren gebruikt. Voor 
de doelen is minder grasbezetting, maar verder 
zijn de velden mooi begroeid en opvallend groen. 
Vermue: ‘We doen niks bijzonders qua onderhoud; 
we onderhouden het als een natuurgrasveld. We 
dressen en bezanden, het trainingsveld [verste-
vigd, red.] wordt wat vaker doorgezaaid. De velden 
zijn mooi vlak en we beregenen praktisch nooit. Al 
heeft dat laatste deels te maken met de kleigrond 
in deze regio.’ Dit wordt mede bepaald door de cul-
tuurtechnische opbouw van het bodemprofiel, een 
sterk verschraalde geaggregeerde grond. 

Bernard van den Bosch Jacques Walhout (l) met Willy van Gremberghe.

Huib Vermue 

In Nederland werden vezelversterkte toplagen de afgelopen jaren aan de man gebracht door 
enkele partijen, alle in een andere uitvoering; denk aan Fibreturf (Agterberg), Stabitop door Van 
Boekel of het Duitse Terrasoil Advance (Cordel) en het Engelse Fibrelastic (Mansfield Sand). Vakblad 
Fieldmanager belde met met Fieldmanager of the Year 2010 Bernard van den Bosch, die als voorma-
lig hoofd Cultuurtechnisch beheer van de gemeente Rotterdam ruime ervaring opdeed met hybri-
desystemen, om hem eens te vragen of hij bekend is met dit systeem. 
Het toeval wilde dat Van den Bosch zelf al eens voet op de Zeeuwse velden zette. Met vezel ver-
sterkte matten zijn hem niet onbekend, zo vertelt hij. Zo deed Rotterdam sinds 2002 ervaring op 
met een Artigras-veld waarvan hij denkt dat het volgens eenzelfde principe is gebouwd. Dit moest 
het veld ruimen voor een kunstgrasveld. De sporttechnische toplaag werd hergebruikt op een nieuw 
voetbalveld en functioneert nog steeds goed. 

Naast een kritische kanttekening dat de vezels lastiger te scheiden zullen zijn dan de lange vezels 
van hybridesystemen, uit Van den Bosch zich positief over het systeem van Traas & Ovaa. ‘Als dit 
aanslaat, kan het zeker een mooie oplossing zijn. Het zorgt voor een stabiele toplaag en anders dan 
bij hybride word je niet gehinderd in je onderhoud. En, stelt Van den Bosch, anders dan verkopende 
partijen soms doen geloven, mag je van hybridesystemen niet verwachten dat ze 800 tot 1000 
uur mee gaan; als je er zo veel op speelt, moet je niet verwachten dat je nog grassprieten ziet. Een 
bespeling van 600 à 800 uur is reëel. De velden van Traas & Ovaa liggen hier qua bespelingsuren 
nét onder. Maar het onderhoud van een dergelijk veld is inderdaad vergelijkbaar met dat van een 
natuurgrasveld, stelt Van den Bosch. Want dat onderhoud blijft toch een aandachtspunt van hybri-
desystemen. ‘Daar moet je gevoel voor ontwikkelen en als je een hybrideveld niet goed onderhoudt, 
is dat funest.’
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HOE WAT

Neem voor meer informatie contact op met KYBYS: 
vestiging Meppel: 0522-247477, vestiging Boxtel/Heemstede: 0411-678055

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

nog hoger kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

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

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

www.o2concept.nl

Roep vanuit opdrachtgevers om 
de kwaliteit objectief 

te kunnen beoordelen op 
basis van prestaties, met 

één eindverantwoordelijke.

Gegarandeerde 
bespeelbaarheid en 

overeengekomen uitstraling op 
basis van vastgestelde bespe-

lingsuren.

Samenwerking tussen 
leverancier, adviseur en
cultuurtechnisch bedrijf. 

Zij nemen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid 

waardoor opdrachtgever 
de gewenste objectieve 

garantie krijgt.
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Axel
Zo’n veertig kilometer verderop heeft het bedrijf 
ook velden aangelegd, bij FC Axel. Door een fusie 
van clubs VV Axel en AZVV in 2012 moesten 550 
voetballers op één terrein terecht en kampte ook 
deze club met een capaciteitstekort. Om die capa-
citeit te verhogen, werd kunstgras overwogen. ‘Het 
probleem hiervan is dat als één club een kunst-
grasveld krijgt, iedereen in de omgeving dat ook 
wil,’ vertelt Willy van Gremberghe, oud-voorzitter 
en vrijwilliger bij FC Axel en betrokken bij de fusie. 
‘Bovendien is het mooi dat met kunstgras zo’n 
tweeënhalf keer het aantal speeluren gerealiseerd 
kan worden, maar je moet dat ook organisatorisch 
voor elkaar krijgen. Als je alsnog een groot aantal 
spelers kwijt moet kunnen, dan zouden sommige 
teams bij wijze van spreken ‘s nachts moeten 
spelen. Een kunstgrasveld loste ons capaciteitspro-
bleem niet op.’ 
Dus werd gekozen voor een alternatief. De 
club ging van drie natuurgrasvelden naar twee 

natuurgrasvelden en tweeënhalf met kunstgras 
vezelversterkte natuurgrasvelden, waaronder één 
trainingsveld, één wedstrijdveld en een trainings-
strook. De velden ogen wat dichter begroeid dan 
die in Heinkenszand. Van Gremberghe: ‘We hebben 
weleens kale plekken, maar het voordeel is dat de 
mat evengoed mooi vlak blijft.’ Voor de fieldmana-
ger hebben de vezels in de bovenbouw een extra 
voordeel. De club heeft veel overlast van konijnen, 
maar kennelijk maakt de kunstgrasvezel de velden 
op bepaalde diepte te compact, want de gaten die 
de beestjes op de hybridevelden maken, blijven 
oppervlakkig. 

Ook volgens Van Gremberghe is zowel de speeler-
varing als het onderhoud van de verstevigde vel-
den vergelijkbaar met die van natuurgras. Alleen in 
het jaar direct na aanleg merkten spelers op dat de 
mat wat steviger was. Dat verschil is gaandeweg 
verminderd. De velden kunnen volgens hem inder-
daad intensiever gebruikt worden dan de natuur-
grasvelden. Per veld wordt er 450 uur op gespeeld, 
een totaal van wedstrijd- en trainingsuren. Toch 
bestaat er volgens Van Gremberghe wel een wens 
om alsnog één kunstgrasveld aan te leggen. ‘Als 
het extreem hard regent, moeten we de trainingen 
weleens afgelasten. In zo’n geval maakt kunstgras 
wel een verschil en is het fijn om uit te kunnen 
wijken. Het liefst hebben we drie velden om op te 
trainen, waarvan één kunstgrasveld.’ 

hergebruik
Mocht het veld dan toch aan het einde van zijn 
levensduur zijn, dan kunnen grond en vezels van 
elkaar gescheiden worden en de vezels opnieuw 
gerecycled, stelt Walhout. Of er kunnen nieuwe 
producten van worden gemaakt. Naar eigen zeg-
gen heeft Traas & Ovaa Sport, die Europese subsi-
die ontving voor kunstgrasrecycling, een manier 
gevonden om de componenten van een kunst-
grasmat in zijn geheel te verwerken. Het granulaat 
dat hieruit ontstaat, kan gebruikt worden voor 
nieuwe producten, ook buiten de sportbranche. 
Hoe dat verder vormt gaat krijgen, is nog afwach-
ten. 

Het granulaat dat gemaakt wordt van oude kunststofvezels en Gerecyclede vezels die opnieuw worden gebruikt, FC Axel.

Aan het einde van de 

levensduur kunnen vezels 

opnieuw gebruikt worden
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Neem voor meer informatie contact op met KYBYS: 
vestiging Meppel: 0522-247477, vestiging Boxtel/Heemstede: 0411-678055

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

nog hoger kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

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

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

www.o2concept.nl

Roep vanuit opdrachtgevers om 
de kwaliteit objectief 

te kunnen beoordelen op 
basis van prestaties, met 

één eindverantwoordelijke.

Gegarandeerde 
bespeelbaarheid en 

overeengekomen uitstraling op 
basis van vastgestelde bespe-

lingsuren.

Samenwerking tussen 
leverancier, adviseur en
cultuurtechnisch bedrijf. 

Zij nemen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid 

waardoor opdrachtgever 
de gewenste objectieve 

garantie krijgt.
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Nu de SBR-discussie in alle hevigheid is opgelaaid, 
zal niemand vreemd opkijken als een club ervoor 
kiest om bij de aanleg van een nieuw sportveld 
eerst natuurgras eens een kans te geven. Toch 
speelde dit gegeven bij Tiny Buijtels en Steven 
Wiersema geen rol bij de ontwikkeling van hun 
nieuwe project Back to Nature. Zo’n drie jaar 
geleden sloegen zij de handen ineen om met een 
uitgebreide proeffase voor een periode van vijf 
jaar dé ideale natuurgrasmat samen te stellen. Een 
duoconcept op basis van een uitgekiend graszaad-
mengsel in combinatie met de unieke maai-eigen-

schappen van de Belrobotics-robotmaaier. Op 9 
maart presenteren zij het resultaat ‘Back to nature’ 
op de Dag van de Sportaccomodaties.

Grondig onderzoek
Aan de lancering van het nieuwe concept ging 
als gezegd een aantal proeven vooraf. Steven 
Wiersema vertelt: ‘We hebben eerst grondig onder-
zocht welke grassen en rassen er het beste passen 
bij deze manier van maaien met een robotmaaier. 
We hebben gedurende twee volle seizoenen een 
robotmaaier en een kooimaaier hun werk laten 

doen. Dat gebeurde op zestien verschillende plot-
jes met grasmengsels. Daarbij hebben we gekeken 
naar hoe ze reageerden op de robotmaaier en op 
grond daarvan de juiste, bijpassende grassoorten 
geselecteerd. Denk daarbij aan Engels raaigras 
en veldbeemdgras.’ De keuze voor Belrobotics 
was vervolgens snel gemaakt, vertelt Wiersema. 
‘Robots zijn steeds meer actief op sportvelden en 
Belrobotics was een van de eerste producenten in 
Nederland waarbij de robot hele velden voor zijn 
rekening neemt. Zo’n robot hadden we nodig.’

Nieuw concept brengt sport-
beleving terug naar de natuur

het klinkt menige sportvereniging als muziek in de oren: de garantie om minstens de komende vijf jaar te spelen op een hoogwaardige natuurgrasmat. 

Een voor sportclubs volstrekt haalbaar streven als het aan tiny buijtels van belrobotics en Steven Wiersema van DSV zaden ligt. hun gezamenlijke, 

nieuwe concept ‘back to nature’ staat in de startblokken om de nederlandse markt te veroveren. tiny buijtels: ‘Dit concept staat als een huis.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Belrobotics en DSV zaden zijn klaar voor lancering duoconcept



87www.fieldmanager.nl

ACHTERGROND4 min. leestijd

biologische mest
‘Het implementeren van het Back to Nature-
concept zorgt ervoor dat de graskwaliteit vanaf 
de eerste seconde gewaarborgd is en blijft,’ stelt 
Buijtels. ‘Dit gras is veel beter ontwikkeld; wij kun-
nen op alle onderzochte onderdelen een betere 
grasmat creëren.’ De methode komt neer op het 
ultieme mulchen: ‘Het gras dat wordt verhaspeld, 
blijft liggen en de grasmat voedt zich direct met 
deze biologische mest. Dat levert per vierkante 
meter een veel dichtere grasmat op.’ Daarnaast 
speelt het geringe gewicht van de maairobot (nog 
geen 60 kg) een welkome rol, vertelt hij. ‘De robot 
is zo licht, dat hij nauwelijks een belasting voor het 
veld oplevert. De robot rijdt geruisloos over het 
veld, waarbij deze – in tegenstelling tot een gro-
tere maaimachine – geen restafval achterlaat.’

zonne-energie
En de maairobot heeft meer voordelen, wat 
hem bij de aanschaf aantrekkelijk maakt voor 
gemeenten. Buijtels: ‘De robot werkt elektrisch, is 
geluidloos en heeft geen CO2-uitstoot. Dat maakt 
deze maaimethode duurzaam en milieuvriende-
lijk. De accu van de robot is zelfs op te laden met 
een laadpaal op basis van zonne-energie.’ Steven 
Wiersema denkt dat veel gemeenten bij de aan-
leg van een nieuw veld of de renovatie van een 
verouderd kunstgrasveld eieren voor hun geld 
zullen kiezen. ‘Als je als gemeente gezondheid 
als prioriteit hebt en duurzaam moet inkopen, is 
natuurgras de oplossing. Dan haal je als gemeente 
al snel dat oude kunstgrasveld eruit en leg je er 
een hoogwaardige natuurgrasmat voor in de 

plaats. Dat heeft bij dit concept als voordeel: je 
koopt aantoonbaar duurzaam in en je krijgt een 
sterk verbeterd veld: een beter maaibeeld, dichtere 
zoden en dus een sterker sportveld.’

totaalconcept
De bedoeling van Back to Nature is geïnteresseer-
den een totaalconcept te bieden. Wiersema: ‘We 
proberen gemeenten en sportverenigingen een 
concept te bieden waarbij we ze vijf jaar groen-
garantie bieden plus de bijbehorende techniek 
leveren. Ook krijgen ze desgewenst gratis advies. 
Daarbij hoort ook dat een gemeente of sportvel-
denbeheerder gebruikmaakt van door ons geselec-
teerde aannemers die zich geografisch in de buurt 
van het aan te leggen veld bevinden en al ervaring 
hebben met de robotmaaier. We hebben er al ver-
schillenden gesproken die enthousiast zijn. We zijn 
zeker van onze zaak; dit concept staat als een huis.’

Inhaalwedstrijden
Wiersema heeft er vertrouwen in dat Back to 
Nature een succes wordt. Daarbij speelt de huidige 
onzekerheid omtrent infill met rubbergranulaat 
ook een rol. ‘Welke richtlijn je momenteel met 
SBR ook volgt, het is de vraag of die richtlijn 
standhoudt of wordt aangescherpt. Daarbij maakt 
het verschil of het daadwerkelijk veilig is of dat 
sporters zich veilig voelen.’ Buijtels vult aan: ‘Hoe 
beter de grasmat, hoe meer uren erop kan wor-
den gevoetbald. Negen van de tien amateurclubs 
komen uit kleine dorpen waar niet veel gespeeld 
wordt en kunstgras dus niet heel erg noodzakelijk 
is. Voor dat soort clubs is kunstgras erg duur. Wij 

bieden hun een goedkopere grasmat die ook nog 
eens continu goed bespeelbaar is. Dat scheelt de 
KNVB weer inhaalwedstrijden.’

Liever op natuurgras
De uitrol van het Back to Nature-concept vindt als 
gezegd op 9 maart plaats; Wiersema en Buijtels 
presenteren hun concept dan op de Dag van de 
Sportaccomodaties. Buijtels: ‘We hopen dat groot-
groenbedrijven geïnteresseerd raken, zodat wij 
worden meegenomen in de aanbesteding richting 
de gemeente.’ Buijtels denkt dat gemeenten bij 
vervanging van een kunstgrasveld vandaag de dag 
er verstandig aan doen om voor natuurgras te kie-
zen. ‘Ook bij natuurgras staan de ontwikkelingen 
niet stil. Ik heb de indruk dat voetballers liever op 
natuurgras voetballen. Het is niet voor niets dat 
betaald voetbal in het buitenland bijna nergens 
op kunstgras wordt gespeeld.’ Wiersema vult aan: 
‘Ik vraag me af wat gemeenten zullen doen met 
kunstgrasvelden die ze moeten vervangen. Ik zou 
nu niet snel voor een veld met SBR kiezen.’

Belangstellenden bij een demonstratie van de proef met de robotmaaier.
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Is er één norm voor kurk dat gebruikt wordt als 
infill in kunstgras? zo niet, bestaat de kans dat 
die ontwikkeld wordt?
Er is geen norm voor kurk dat wordt gebruikt als 
infill en het is niet te verwachten dat die binnen-
kort ontwikkeld zal worden. Een specifieke norm 
voor kurk, maar eigenlijk ook voor alle andere  
infill-materialen, is zeer gewenst. Ook is er geen 
norm voor SBR. De bandenbranche hanteert 
alleen de term ‘Vaco-gecertificeerd’. Daarnaast kan 
materiaal beoordeeld worden op basis van het 
massagewicht, de bedrijfsnorm en de granulaire 
verdeling van het materiaal. 

Het zou mooi zijn als er een norm komt voor  
uv-bestendigheid, veroudering en verbrijzeling  
en als er getest wordt op gezondheidsaspecten.  

De NEN-classificering is voor al deze materialen 
aanwezig. De opdrachtgever kan wel individueel 
om een certificaat vragen.  

Is het mogelijk om Sbr-infill te produceren dat 
voldoet aan de reach-consumentennorm?
Daarover hebben de fabrikant van SBR-infill nog 
geen eensluidende uitspraken gedaan. Er zijn aan-
bieders van SB-infill die melden dat dit in theorie 

mogelijk zou moeten zijn, maar dat dit geen  
makkelijke exercitie zal worden. Nu de banden-
industrie gemeld heeft graag te willen meewerken 
aan een nieuwe norm speciaal voor SBR-infill, is 
dat wellicht ook niet meer nodig. In een periode 
van vijf jaar is wellicht wel de consumentennorm 
te bereiken. 

hoeveel duurder is kurk dan Sbr (en hoeveel  
duurder dan EpDM en tpE)?
Dat is lastig aan te geven. Onder ‘normale’  
omstandigheden was kurk tussen de twintig en 
veertig procent duurder dan SBR-infill, waarbij voor 
SB-infill een gemiddelde prijs geldt van € 185 per 
ton. Helaas gelden die ‘normale’ omstandig- 
heden allang niet meer. Kurk dreigt daardoor 
steeds meer een schaarsteproduct te worden.  

Veel interesse voor  
symposium over infill 
op 24 januari hielden CSC Sport en Greenfields op de KnVb-campus een symposium over de ontwikkelingen op het gebied van Infill. Alternatieve 

vormen van infill stonden daarbij centraal, maar ook de visie van de organisatoren op het gebruik van Sbr. De redactie van Fieldmanager heeft onder 

andere naar aanleiding van de bijeenkomst een lijst van frequently asked questions over het onderwerp opgesteld.   

Auteur: Hein van Iersel 

In een periode van vijf jaar is 

wellicht wel de consumenten- 

norm te bereiken
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INTERVIEW3 min. leestijd

De kostprijs bij volledige infill van kurk  (3 cm) of 
bij een combinatie van kurk en een foam ligt voor 
een standaardveld ongeveer € 25.000 tot € 35.000 
hoger dan voor een SBR-ingevuld veld. Voor EPDM 
en TPE geldt dat deze materialen in combinatie 
met een foamlaag minimaal € 75.000 per veld 
duurder zijn dan SBR.  

Is het mogelijk om Sbr in een bestaand veld te  
vervangen door een ander materiaal?
Ja en nee. Een veld volledig schoonmaken is 
onmogelijk, zeker als het om oudere velden gaat, 
waar de SBR-infill door de tijd en wellicht door 
onvoldoende onderhoud onder in de mat is 
samengeklonterd.  In het algemeen geldt dat er nu 
voldoende aanbieders zijn die een mat tot twee 
centimeter diepte kunnen schoonmaken.

Wat zijn de ervaringen met het onderhoud van 
kurk-ingestrooide velden en hoeveel kurk moet 
je jaarlijks aanvullen?
Kurk heeft meer en ander onderhoud nodig dan 

SBR-rubber. Dat komt vooral doordat kurk meer 
dan SBR geneigd is om te compacteren en doordat 
de verbrijzeling van kurk groter is. Je moet dus 
meer bijvullen. De extra onderhoudskosten van 
kurkvelden bedragen tussen de € 4.000 en € 7.000 
per jaar.

naar verluidt bestaat bij kurk het risico van 
extra compacteren. Welke machine adviseren 
jullie om dat tegen te gaan?   
Die machines zijn er nog niet. De verschillende 
aanbieders zijn op dit moment bezig om machines 
te ontwikkelen die kurk goed los kunnen houden. 
Eggen in plaats van vegen lijkt voorlopig effectief. 

hoe staat het momenteel met het gebruik van 
pE (bijvoorbeeld uit oude KG-velden) als infill?
Er zijn pilots gaande, maar dit is allemaal nog erg 
pril. Het materiaal is in ieder geval niet geschikt of 
gecertificeerd voor een officieel gecertificeerd veld. 
De verwachting is wel dat er deze zomer  
oplossingen op de markt komen. 

Jullie meldden tijdens het symposium dat Sbr 
sporttechnisch gezien nog steeds het ideale 
infill-materiaal is. Wat is jullie visie op het 
gebruik van dit materiaal? 
Geredeneerd vanuit sportfunctionele eigenschap-
pen is SBR-infill in onze visie het beste materiaal. 
Natuurlijk moet het materiaal wel veilig en schoon 
zijn ter bescherming van mens en milieu. 

Bovenstaande vragen zijn beantwoord met hulp van 
CSC Sport (Theo Ceelen) en Greenfields (Bart Weijers).

Theo Ceelen meldde het al in zijn praatje: wanneer je een kunstgrasveld met kurk sneeuwvrij maakt, zul je meer infill meenemen dan normaal op een SBR-ingestrooid veld.  
Op het kurkveld dat op de KNVB-campus ligt, is dat mooi te zien.
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Zowel Gerard Verweijen, Fieldmanager of the Year 2017 en Vincent de Vries, Greenkeeper of the Year 2017 

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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Een dikke bom in de 
poldervijver

het lijkt een heel andere patrick balemans, adviseur accommodatiezaken bij de KnVb  en noC*nSF. normaal is hij voorzichtig, aarzelend en polderend 

als een echte sportbondbobo. nu is hij uitgesproken, fel en onverwachts direct. over sportvloerfabrikanten zegt hij: ‘Als het niet goed is, maken ze het 

maar opnieuw.’ En over adviseurs: ‘Die moeten zichzelf opnieuw uitvinden en zich al helemaal niet bezighouden met materiaaltechnische eigenschap-

pen van velden als ze de relatie met de sporttechnische eigenschappen onvoldoende kennen.’ 

Auteur: Hein van Iersel 

Sportbonden willen een einde aan  overlegcultuur en gaan voor maximale 

vrijheid gekoppeld aan maximale verantwoording



Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. is specialist en betrokken partner. 
Als eigentijds bedrijf werken wij met geavanceerde apparatuur en 
vernieuwende technieken. Projecten gaan hierdoor sneller en 
nauwkeuriger. Een mooi strak sportveld binnen de beoogde tijd 
en het gestelde budget, met aandacht voor mens en milieu. Dat 
maakt ons het adres voor vakkundige realisatie, onderhoud en 
renovatie van uw natuur- en kunstgras sportvelden. 

www.vanwijlen.eu

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.
Heistraat  112a | 5161 GJ Sprang-Capelle | (0416) 27 95 69 | info@vanwijlen.eu
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Nederland heeft een unieke overlegstructuur 
die in de afgelopen tientallen jaren een bijzon-
dere sportinfrastructuur heeft bewerkstelligd. 
Ieder regeltje, iedere procedure of afspraak is het 
resultaat van jarenlang praten en polderen in de 
driehoeksverhouding sportbonden, gemeenten en 
industrie. Die manier van werken heeft Nederland 
als sportnatie ver gebracht, maar klaarblijkelijk is 
de KNVB nu toe aan een compleet nieuwe bena-
dering. Consensus is niet langer het toverwoord en 
de bonden, als belangrijkste normstellende partij, 
trekken zichzelf terug als het gaat om normen en 
specificering voor de onderbouw en materiaaltech-
niek van een veld. In de toekomst zijn alleen sport-
technische eigenschappen nog van belang.
Balemans: ‘Onze velden zijn redelijk goed, maar 

laten tegelijk ook te wensen over. Als KNVB wil-
len wij graag dat de kwaliteit omhoog gaat, maar 
willen we af van de situatie dat wij als bonden 
heel veel ballen in de lucht moeten houden om 
dat proces in de benen te houden. De aanpak om 
die hogere kwaliteit te bereiken komt , als het aan 
Balemans ligt volledig bij de industrie te liggen. 
Wij, als sportbonden, geven daarvoor een veel 
hogere mate van vrijheid terug. Wij zien in bepaal-
de gevallen dat wij ons als bonden bemoeien met 
details en daardoor werkelijke innovaties in de weg 
staan. Tegelijk zien we dat we als bonden bepaalde 
belangrijke zaken niet testen en keuren omdat we 
niet toekomen aan vernieuwing van test- en keu-
ringsprocedures. Slidinggevoeligheid is daarvan 
een voorbeeld. Op dit moment ontbreekt het ons 
aan goede apparatuur om te testen wat de sporter 
nu echt ervaart op een sportoppervlak. Nieuwe 
test- en keuringsmethodieken moeten daarvoor 
nog ontwikkeld worden. De beleving van de spor-
ter moet daarbij centraal staan en niet de focus op 
materiaaltechnische futiliteiten zoals de hoekig-
heid, vorm of verdichtingsgraad van bijvoorbeeld 
een zandkorrel..’ Balemans praat over de nieuwe 
opzet met de andere sportbonden en ook uit het 
buitenland zou er al de nodige interesse zijn voor 
het initiatief, onder andere vanuit Noorwegen, 
Engeland, Italië, Frankrijk en andere landen.  

Auto 
Balemans zou willen dat de sportsector zich ont-
wikkelt op de manier zoals de automotive-sector 
zich heeft ontwikkeld. ‘Wanneer je als consument 
nu een auto wil kopen, maak je een keuze voor 
een bepaald merk: bijvoorbeeld Volkswagen. Na de 
keuze voor Volkswagen kies je voor het type auto. 
Dus een stadsautootje met een beperkt budget, 

een familieauto, SUV of snelle sportieve auto. Heb 
je die keuze eenmaal gemaakt, ga je naar een dea-
ler. Hij zorgt voor de uitlevering en, in verband met 
behoud garantie, het onderhoud en extra opties, 
zoals een lederen bekleding en bijvoorbeeld een 
exclusieve geluidsinstallatie. 

Op die manier zou voortaan ook de selectie van 
een kunstgrasveld of atletiekvloer moeten ver-
lopen. Het is volgens Balemans opvallend dat 
opdrachtgevers en hun adviesbureaus voor een 
veld aanvullende eisen hebben met betrekking 
tot bijvoorbeeld vezeldikte of systeemhoogte. 
Balemans zegt het keihard: ‘Adviseurs proberen 
zich te onderscheiden door het stellen van aan-
vullende materiaaltechische eisen, maar hebben 
eigenlijk de ballen verstand van het effect hiervan 
op de sporttechnische eigenschappen. Adviseurs 
moeten zichzelf opnieuw uitvinden en zich richten 
op bijvoorbeeld aanbestedingen en zich niet meer 
bezighouden met materiaaltechnische eigenschap-
pen. Dat ligt voortaan bij de fabrikant. De fabrikant 
behoort te denken in het gehele systeem en weet 
als geen ander hoe zijn systeem presteert op de 
korte en de lange termijn. Als opdrachtgever kies 
je met de NOC*NSF Sportvloerenlijst in de hand het 
merk en type veld dat het best bij jouw situatie 
past.’

Balemans: ‘Een voorbeeld: wij schrijven nu voor dat 
een systeem per definitie een bepaalde construc-
tiehoogte moet hebben in verband met opvriezen, 
waterberging, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit. 
Stel, een fabrikant vindt dat tien centimeter vol-
staat. Dan is hij vrij om dat aan te bieden, omdat 
wij innovaties niet in de weg willen staan. Als het 
systeem vervolgens niet functioneert, wordt de 
fabrikant er ook aan gehouden om het te vervan-
gen. Maximale vrijheid dus, maar wel gekoppeld 
aan maximale verantwoordelijkheid.’ 

Niet alleen voor adviesbureaus gaan zaken veran-
deren. Dat geldt ook voor testinstituten. Op het 
moment dat sportbonden zich alleen nog maar 
druk maken over sporttechnische eigenschap-
pen en garanties, betekent het dat er veel minder 
getest hoeft te worden voor de sportbond, maar 
wordt de relatie tussen fabrikant en testinstituut 
inniger. De bonden zijn eigenlijk alleen nog maar 
geïnteresseerd in de ervaring voor de sporter, de 
sporttechnische voorwaarden. Hoe een sport-
vloerfabrikant dat bereikt, is voor de sportbond in 
kwestie niet direct van belang. Balemans: ‘Ook de 
testinstituten moeten zichzelf opnieuw uitvinden 
en meer klandizie weghalen bij fabrikanten. Wij 
zullen ons niet druk moeten maken over voor-

ACTUEEL7 min. leestijd

Adviseurs moeten zichzelf 

opnieuw uitvinden en 

zich niet bezighouden met 

zaken waar ze geen 

verstand van hebben
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waarden met betrekking tot constructiehoogten, 
materiaaltechnische eigenschappen, de structuur 
van materialen, testprotocollen, etc. Dat ligt bij de 
fabrikant.’

Fabrikant en aannemers
Een heikel punt is natuurlijk de verhouding tussen 
fabrikant en aannemers. Traditioneel hebben in de 
Nederlandse situatie de aannemers een belangrijke 
rol en stonden deze vaak met hun eigen construc-
ties op de Sportvloerenlijst. Die machtsverhouding 
is de laatste jaren al behoorlijk gekanteld ten gun-
ste van de fabrikant van sportvloeren. Veel fabri-
kanten gaan nu zelfstandig de markt op. Daarnaast 
zijn er aannemers die op een nauwe manier 
samenwerken met een fabrikant. Voorbeelden 
daarvan zijn Edel Grass en Antea Group als aanne-
mer, het nieuwe fusiebedrijf CSC Greenfields, maar 
ook Fieldturf. Het lijkt erop alsof de markt zich al 
voorbereid heeft op hetgeen bonden graag zien. 

tandem of niet 
De verantwoording moet in de visie van Balemans 
bij de fabrikant komen te liggen in een nauwe 
samenwerking met de aannemer. De sporter 
komt in contact met het sportvloeroppervlak. De 
fabrikant moet meer in het totale systeem gaan 
denken en handelen. De praktijk dat onderbouw 
en bovenbouw apart worden aanbesteed zal hier-
mee waarschijnlijk tot het verleden gaan behoren. 
Want het is niet te verwachten dat een fabrikant 
verantwoording gaat nemen voor een deel van de 
constructie waarop hij geen invloed heeft gehad. 
Een Mercedes-carrosserie staat ook niet op een 
Renault-onderstel. 

noC*nSF Sportvloerenlijst 
De nieuwe opstelling van de bonden zal ook 
de nodige gevolgen hebben voor de NOC*NSF 
Sportvloerenlijst. Volgens Balemans moet deze ver-
anderen van een lijst vol met zesjes waarin clubs 
en gemeenten eigenlijk door de bomen het bos 
niet zien, naar een lijst waaruit duidelijk blijkt welk 
veld het beste zou moeten passen bij een bepaal-
de club of toepassing. 

De nieuwe opstelling van de sportbonden heeft 
voor wat betreft de KNVB deels te maken met 
het afscheid van het Fifa Quality-systeem. Op 
dit moment zit Nederland eigenlijk in een soort 
interim-periode waarin nog wordt gewerkt met het 
oude systeem, maar tegelijk wordt nagedacht over 
de randvoorwaarden van het nieuwe model. Het 
nieuwe systeem staat nu nog in de steigers, maar 
Balemans verwacht dat het in januari 2018 onder 
dak zit en stormvast en waterdicht is. 

REacTIES uIT DE maRKT:
GEEn CoMpLEEt nIEuWE bEnADErInG
Matthijs de Bruin, projectleider  Sportparticipatie, NOC*NSF

‘De afgelopen maanden is er gewerkt aan de verrijking van het 
Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccom-
modaties. Dit handboek geldt als basis voor het borgen en doorontwikkelen 
van de huidige kwaliteit Het is niet zo dat er een streep wordt gezet door de 
overlegstructuur of dat er sprake is van een compleet nieuwe benadering. 
De mogelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan spelen, zullen 
altijd voortborduren op de procedures en structuur zoals deze onlangs zijn 
verrijkt en zijn vastgelegd binnen het procedurehandboek.’

WE MoEtEn DE KWALItEIt bLIJVEn borGEn 
Ties Joosten, Directeur Kiwa Isa Sport 

‘We zien bij Kiwa ISA Sport heel wat sportvloeren voorbijkomen. Zo heb-
ben we in 2016 wereldwijd circa 500 voetbalvelden gekeurd waarvan circa 
25 procent in Nederland. De kwaliteit van de sportvloeren in Nederland 
behoort tot de beste van de wereld. Deze kwaliteit is niet vanzelf gekomen. 
De constellatie van laboratoriumonderzoek, normering, sportvloerenlijst 
en keuringen heeft geleid tot een hoogwaardige kwaliteit van sportvloe-
ren. Ik kan me helemaal voorstellen dat voor de KNVB sportfunctionaliteit 
belangrijk is. Maar ook erg belangrijk is dat het veld ook bij verschillende 
klimaatomstandigheden voldoet. En ook ná een gebruiksperiode. 

SporttEChnISChE WAArDEn: top!
Seth van der Wielen, Kybys

‘Ik begrijp dat de KNVB af wil van de situatie waarin zij zich bezig dienen te 
houden met de specs van sportconstructies. Ik vind het bovendien prijzens-
waardig dat zij een duidelijk standpunt innemen.   De vraag is wanneer we 
zo ver zijn dat we met louter sporttechnische normen kunnen werken. Waar 
de KNVB stelt dat adviesbureaus “de ballen verstand hebben van het effect 
van materiaaltechnische eigenschappen op de sporttechnische”, vraag ik me 
af of de KNVB dat wel heeft. Als we op dit moment eisen dat een veld dient 
te voldoen aan de sporttechnische norm, dan weet je dat er moeiteloos pro-
ducten door de selectie heen komen die niet aan de wensen van de gebrui-
kers voldoen. Ja, we hebben daar voorbeelden van: zwarte rubberbakken 
waarbij je bijna je best moet doen om een kunstgrassprietje te ontdekken.

VoorStAnDEr SpLItSEn VAn onDEr- En boVEnbouW 
Arjan Knottnerus Managing Director Fieldturf Benelux BV

Natuurlijk zijn wij voorstander het verbeteren van de kwaliteit. Wij willen 
de handschoen graag oppakken. Het is goed dat bonden zich alleen bezig-
houden met sporttechnische normen. Laat de techniek daar waar het thuis-
hoort. Velden moeten sporttechnisch presteren, duurzaam en veilig zijn. 
Hier moeten de bonden voor staan. Systeemdenken past ons en we zijn op 
dit moment met onze partners ‘dealers’ aan het denken hoe we garanties en 
verantwoording op ons kunnen nemen. Wij zijn voorstander van het splitsen 
van de onderbouw en de bovenbouw. Zie het als een keuken: een aannemer 
levert een huis casco op. De klant koopt zelf de keuken in en laat deze door 
de leverancier plaatsen. Direct bij de producent of via een dealer. Moet er 
niet aan denken dat een aannemer voor mij de keuken thuis ook uitkiest. 
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Speciaal voor sportvelden heeft DCM een nieuwe meststof ontwikkeld. DCM TURF-MIX 
(NK 18-8 + 0,08% Fe) bevat verschillende grondstoffen, van zowel organische als minerale 
oorsprong, waardoor het gras vanaf de start gedurende een periode van 4 tot 5 maanden 
continu gevoed wordt.

Hierdoor wordt het sportveld voorzien van voldoende voeding en zijn 1 à 2 bemestingsbeurten 
per groeiseizoen voldoende voor een piekfijn resultaat. DCM TURF-MIX bevat 40% 
organische stof en stimuleert zo het bodemleven.
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SportVELDEnhuIS IS toE AAn EEn ForSE rEnoVAtIE
Theo Ceelen, CSC Greenfields
‘Het huidige systeem is uitgepolderd en werkt zo verlammend dat innovatie vrijwel onmogelijk is. We moeten naar een nieuw 
systeem waarmee we weer minimaal tien jaar vooruit kunnen. De KNVB neemt nu het initiatief en de rest van de branche moet de 
handschoen oppakken. Het systeem over de schutting gooien en stellen dat de industrie verantwoordelijk is voor de performance 
en de bonden voor het eindresultaat is echter niet de manier. Leveranciers en aannemers moeten daarom per direct gaan werken 
aan een privatisering van het gehele systeem en vasthouden aan een systeem waarbij  gecertificeerde velden mogen worden aan-
gelegd. Het concept van Balemans is een uitgelezen kans voor de gehele branche om een noodzakelijke vernieuwing door te zet-
ten met de gebruiker als winnaar.’

EInDELIJK WAArDErInG Voor DE ADVISEurS
Wim Glaap: commercieel Manager Newae
Af van alle private normen op de sportvloerenlijst en terug naar de basis. Alleen nog  een sporttechnische norm. Geen bemoeie-
nis meer van bonden. Ik durf te zeggen dat dit kwaliteit  ten goede komt. Zeker als we aansluiten bij de bouw en hier Ideeën weg 
halen .  Samen met de gemeenten en de markt bouwen aan hoogwaardige sportveldenmarkt, zonder ieder detail te normeren, 
maar wel met minimale randvoorwaarden. Dit vraagt niet alleen inventiviteit van de industrie  maar ook van de adviseurs. Het kwa-
liteitsverschil tussen kunstgrasmatten bedraagt een paar Euro. De echte winst is te halen door de onderbouw af te stemmen op de 
omstandigheden, zodat dat de kwaliteit gewaarborgd wordt.  Het testen van constructies blijft een noodzaak. Alleen om andere 
redenen . In plaats van testen aan de normen moeten we gaan toetsen of een constructie functioneel geschikt is. De adviseur kan 
hierbij zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn en deskundigheid etaleren.

GEEn VoorStAnDEr 
Leon van Leeuwen, landelijk coördinator Accommodatieadvisering KNLTB 
De KNLTB is vooralsnog geen voorstander van deze denkrichting. En het 
is alleen maar een denkrichting, meer nog niet. Als er überhaupt al sprake 
van een verandering zou zijn dan worden alle belanghebbenden er zeker 
bij betrokken, dus uitdrukkelijk geen streep onder de overlegstructuur. 
Dat is juist onze gezamenlijke kracht. 

GEMEEntES nooIt MEEGEDAAn 
Roy Roijakkers, gemeente Den Haag 
Ik ben het niet eens met Bakemans dat het huidige kwaliteitssysteem tot stand is gekomen in samenspraak met de gemeentes. 
Gemeentes hadden hier amper een rol in. En dit terwijl gemeenten bij uitstek op de hoogte zijn van kwaliteit van hun velden. 
Die kennis wordt onvoldoende gebruikt in het kwaliteitssysteem. De grote gemeenten voorop hebben juist aangeboden om met 
NOC*NSF en de sportbonden mee te denken over het huidige kwaliteitssysteem waarbij regeltjes en normen vaak niet de kwaliteit 
dienen maar juist in het belang van de industrie zijn. Voor alle regels dient opnieuw nut en noodzaak bepaald te worden en worden 
beoordeeld op basis van veiligheid, sporttechnische kwaliteit, levensduur en duurzaamheid en gebruik  Doordat echte kwaliteit in 
het bestaande systeem  onvoldoende is geborgd, zien we een wildgroei aan eisen. Dat is natuurlijk onwenselijk  De handreiking om 
te participeren door de gemeenten wordt op dit moment helaas niet opgepakt door NOC*NSF en de bonden.

ErVoor WAKEn DAt KEnnIS nIEt 
VErLorEn GAAt
Gosewin Bos, Directeur Sport  Antea Group
De bonden gaan zich concentreren op eisen die de sport aan velden stelt. Eigenlijk best logisch. Verantwoordelijkheden daar neer-
leggen waar deze horen. Voor de bonden is dat de verantwoordelijkheid voor veilige velden. Voor leveranciers en aannemers de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van een veld. Eeb leveranciers moet zijn werkproces dus 100% onder controle hebben. Deze 
gewijzigde opstelling van de bonden betekent een omslag in Nederland. Een uitdaging waar we samen vorm aan moeten geven. 
Ook de opdrachtgevers, en dat mis ik een beetje in dit betoog, spelen daarin een verantwoordelijke rol. Het huidige Nederlandse 
systeem van normering en toetsing is uniek en heeft ervoor gezorgd dat onze accommodaties de allerbeste van de wereld zijn. 
Laten we in het veranderingsproces ervoor waken dat deze kennis niet verloren gaat. Het vraagt ook een omslag in het denken 
over de situatie ná realisatie. Onderhoud en gebruik zijn cruciaal. Een goed gebouwde accommodatie kan door verkeerd gebruik en 
onderhoud in korte tijd sterk in kwaliteit teruglopen. 

be social 
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Heeft u ook naar de tweede uitzending van Zembla gekeken?  Persoonlijk 
werd ik er een beetje triest van. Ik was een fan van de eerste uitzending, maar 
het vervolg vond ik een beetje ridicuul. Je zou bijna vergeten dat een veld 
wordt gebruikt om op te voetballen. Alleen maar jonge kinderen die graven in 
het veld en spelen met het infill. Ik snap dat wel als journalist, maar is dat niet 
gewoon effectbejag? Gewoon een maniertje om je punt te maken? Natuurlijk 
zijn er risico’s. Die zijn er namelijk altijd. De vraag is: zijn die risico’s acceptabel 
en te overzien? Gaat het in het programma nog wel over de hogere waarheid 
met betrekking tot de mogelijke risico’s die zijn verbonden aan SBR-infill of 
gaat het om iets anders? Ik zie twee overijverige professoren die klaarblijkelijk 
in de begeleidingscommissie van het RIVM-onderzoek hebben gezeten, maar 

daar onvoldoende hun punt hebben kunnen maken. Is dat nu echt weten-
schap of gewoon ridicuul? Hoeveel cijfers achter de komma willen we in beeld 
hebben? Wie het weet, mag het zeggen. Natuurlijk zit er rotzooi in SBR-infill. 
Dat weten we allemaal, inclusief alle partijen die dat spul produceren en ver-
werken. Maar waarom kunnen we niet gewoon een keer accepteren dat iets 
voldoende onderzocht is? En dat het materiaal voldoende veilig is? Als vakblad 
hebben wij ons persoonlijk door een kleine honderd dodelijk saaie weten-
schappelijk rapporten heen geworsteld en de enige dodelijke slachtoffers die 
we daar zijn tegengekomen, zijn een aantal zebravisjes. 

Elk van die honderd onderzoeken eindigt overigens met de conclusie dat er 
meer onderzoek nodig is.   

En nu iets compleet anders. Iets wat echt belangrijk is. De KNVB heeft met 
de voorzichtige steun van een aantal bonden de bom onder de beroemde 
Nederlandse sportoverlegstructuur gelegd. Persoonlijk vind ik dat een hoop-
gevende gedachte. Deze overlegstructuur heeft ons een eind gebracht, maar 
het huis dat gebouwd is, is wel aan renovatie toe. Zet alle deuren en ramen 
maar eens goed open en schuif het interieur op een grote hoop en daarna een 
lucifer eronder. Maximale vrijheid gekoppeld aan maximale verantwoordelijk-
heid, is het motto. Ik wil de bonden overigens wel waarschuwen. Dit is een 
experiment dat het verdient om doorgezet te worden. De sport als geheel  
kan hiervan profiteren. Maar dat lukt alleen als je werkelijk Full Monty gaat.  
Dit werkt alleen als je de tegenpartij zijn eigen verantwoordelijkheid geeft en 
hem daar keihard op afrekent. Geen kaarten -hoe klein ook - achter de hand 
houden en niet beginnen te polderen als het gegarandeerd een keer misgaat. 
En dat gaat natuurlijk ook een keer gebeuren. 

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

BACK TO NATURE
SPORTVELDCONCEPT

Wereldprimeur!

BelRobotics en DSV zaden introduceren
het meest innovatieve, duurzame, milieuvriendelijke, gezonde 

én best bespeelbare concept sinds mensenheugenis:

Gras, zult u denken? Inderdaad, gras!
Maar het is geen gewoon gras; het gaat veel verder:

Neem voor meer informatie contact op met:

E tb@belrobotics.com
T +31 (0)6-38665519
I www.belrobotics.com

✓ Betere bespeelbaarheid
✓ Ultieme vorm van mulchen
✓  Nauwelijks maaibelasting 

op het veld
✓ Geen grasafval
✓ Geen gezondheidsrisico’s
✓  Duurzaam en uiterst 

milieuvriendelijk
✓ Nauwelijks CO2 uitstoot

Het bewezen en duurzame 
alternatief voor kunstgrasvelden
Cijfers uit meerjarig onderzoek tonen aan dat een robotmaaier 
gecombineerd met het juiste grasmengsel een veld op alle fronten 
beter laat presteren.
 
Het Back To Nature sportveldconcept is speciaal ontwikkeld als 
alternatief voor kunstgrasvelden, of als aanvulling op bestaande 
grasvelden. Tijdens de ontwikkeling hebben Belrobotics en DSV zaden 
hun kennis en krachten gebundeld. Met als resultaat: een gezondere 
grasmat met een verbeterd maaibeeld en een hogere zodedichtheid.
 
Kijk op de website voor alle geselecteerde dealers van Back To Nature!

E info@dsv-zaden.nl
T +31 (0)485-550610
I www.dsv-zaden.nl
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