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Club in beeld
The Crusaders

Licht vanuit een 
andere invalshoek

Zoeken naar balans 
tussen octrooi- en 
kwekersrecht 

Jaargang 13  8 - 2017

‘AMERICAN FOOTBALL WORDT STEEDS 
BREDER GEDRAGEN EN BEKENDER
De uitstraling van dit veld helpt hier ontzettend bij; 
we hebben nu het mooiste veld van Europa’



TRIPLE A LIGHTING

SMART. FLEXIBLE. LED.

Sprankelende feestdagen 
en een ‘guten Rutsch’ in 

2018 gewenst!

In november realiseerde AAA-LUX de LED verlichting op deze piste bij 
Saalbach Hinterglemm, mooi op tijd voor het nieuwe skiseizoen.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een 
“guten Rutsch” in een prettig en duurzaam verlicht 2018.
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Bezoekadres:
CSC Sport Den Bosch • Grote Beer 49 5215 MR Den Bosch • T: 073 69 10 816
CSC Sport Zeewolde • Marconiweg 31 3899 BR Zeewolde • T: 036 54 89 320 Online: info@cscsport.nl

cscsport.nl

SAVE THE DATE

12.02.2018 Sparta Rotterdam
13.02.2018 PSV
14.02.2018 Vitesse
15.02.2018 FC Volendam
16.02.2018 KNVB

IN FEBRUARI HOUDEN WIJ, CSCSPORT•GREENFIELDS, 
BIJ VERSCHILLENDE VOETBALCLUBS IN HET LAND 
EEN SEMINAR OVER DE ONTWIKKELINGEN RONDOM 
VOETBALVELDEN. DE DATA IS ALS VOLGT:

CSCSPORT•GREENFIELDS SEMINAR

WILT U AANWEZIG ZIJN OP EEN VAN 
DEZE SEMINARS? NEEMT U DAN 
CONTACT MET ONS OP!

CSC Sport Voetbal Seminar advertentie A4S MijnVitesse 201711.indd   1 14-12-17   16:36



28 Dit nieuwe veld past perfect 

bij de ambitieuze toekomst-

plannen van de Cru Family

De Amsterdam Crusaders op sportpark Sloten is de grootste en ook snelst 

groeiende American football-vereniging van Nederland. Onlangs kreeg de 

club een exclusief American football-veld, dat perfect aansluit bij zijn Europese 

ambities. ‘Dit veld heeft een enorme uitstraling en zal veel mensen trekken’, zegt 

voorzitter Paul van der Kolff. ‘Dat is nu al voelbaar, binnen de gelederen en ook 

daarbuiten.’ Na de winterstop wordt het nieuwe veld in gebruik genomen.
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Duurzaam sportveldonderhoud
in het hoge noorden

Met het oog op de naderende Green Deal sportvelden 

staat duurzaam sportveldonderhoud hoog op de 

agenda van fieldmanagers. We vroegen hoe Jan

Smeenge (57) hier invulling aan geeft in de gemeen-

ten Pekela en Veendam in de provincie Groningen.

Een balletje trappen op
CO2-neutrale ondergrond

Aan de Ganzendreef in Teteringen, in de 

gemeente Breda, ligt een CO2-neutraal trap-

veldje, ontwikkeld door Antea Group Sport. 

Een deel van de lavafundering

is vervangen door Carbon Fix, een gesteente 

dat de CO2-uitstoot niet reduceert, maar 

zelfs volledig opruimt. NOC*NSF heeft de 

constructie goedgekeurd als onderbouw-

materiaal voor kunstgrasvelden.

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
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     Nino Stuivenberg 
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     (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  
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CCGrass nadrukkelijker
aanwezig in Europa

CCGrass heeft Bryn Lee aangetrokken als CEO voor haar 

Europese activiteiten. Lee is een oude rot in de kunst-

grasindustrie met managementervaring bij, onder meer, 

TigerTurf en Bonar Yarns. Fieldmanager sprak met hem 

over de plannen en ambities die CCGrass heeft voor 

Europa.

Licht vanuit een andere invalshoek

Sportaccommodaties zijn in deze tijd van het jaar een lichtend baken van hoop 

op het aanbreken van het voorjaar. Omwonenden ervaren de sportveldverlich-

ting vaak echter vooral als hinderlijk. Vooral ledverlichting kan een bron van 

ergernis zijn.
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Werkgroep Kunstgras 
opgeheven
De Werkgroep Kunstgras, die medio december 
met een oplossing zou komen voor kunstgras in 
het betaald voetbal, is opgeheven. Dat schrijft het 
Algemeen Dagblad.
De Werkgroep Kunstgras werd in september van 
dit jaar opgericht. Meerdere afgevaardigden van 
zowel kunst- als natuurgrasclubs hadden zitting 
in deze werkgroep, die geleid werd door ECV-
directeur Jacco Swart. Na verschillende vergade-
ringen blijkt echter dat de belangen van de clubs 
te ver uit elkaar liggen. Daarom is de Werkgroep 
opgehouden te bestaan, meldt het Algemeen 
Dagblad.
De werkgroep streefde ernaar om op 18 december, 
tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, 
met een voorstel te komen. Nu de werkgroep 
opgeven is, kan in ieder geval met zekerheid 
gesteld worden dat er dit jaar geen voorstel meer 
komt. Volgens het AD wordt er in plaats daarvan 
gewerkt aan een alomvattend plan, waarin bijvoor-
beeld een alternatieve voetbalpiramide en een 
andere competitieopzet worden besproken.
Het is de bedoeling dat er nog dit voetbalseizoen 
(2017/2018) een plan van aanpak komt, aldus 
Swart.

Herinrichting 
Sportpark Oosterbos
In Barneveld werkt Aannemingsbedrijf Jos 
Scholman momenteel aan de herinrichting van 
Sportpark Oosterbos. In totaal worden er twee 
nieuwe hockeyvelden en één korfbalveld gereali-
seerd. Daarnaast wordt het bestaande parkeerter-
rein uitgebreid. Het eerste grondwerk bestaat uit 
het gescheiden ontgraven van het cunet van de 
voetpaden en de kunstgrasvelden. De vrijgekomen 
grond wordt verwerkt in de dijk rondom de velden 
en deels in depot gereden. In totaal gaat het om 
6000 à 7000 kubieke meter grond. Een deel van 
die grond, 1400 kubieke meter, is geschikt voor de 
aanleg van het natuurgrasveld. Dit veld zal waar-
schijnlijk medio maart 2018 aangelegd worden. 
Hierna zal het cunet verder aangevuld worden met 
geschikt zand, dat is bedoeld voor de onderbouw 
van de toekomstige kunstgrasvelden.

Nieuw waterveld 
voor Kromme Rijn in 
Bunnik
Hockeyvereniging Kromme Rijn in Bunnik 
krijgt een tweede hockeyveld. Na lang beraad 
is de keuze gevallen op een kunstgrasveld 
van Antea Group Sports met Edelgrass, met 
het kunstgrastype Edelgrass ID. Volgens Jaap 
Schuurman van Antea heeft de betreffende 
kunstgrasmat door zijn hoge vezelbezetting 
en gekrulde gefixeerde vezel een optimaal 
balrol- en balstuiteffect. Door het speciale 
type vezel dat is toegepast, is het water-
vasthoudend vermogen veel groter ten 
opzichte van andere hockeysystemen, aldus 
Schuurman. Dit geeft een besparing op het 
watergebruik en er zijn geen droge plekken 
in de mat, zodat er een intensiever speelpro-
gramma kan worden afgedraaid. De club had 
tot dusverre slechts een hockeyveld dat met 
zand was ingestrooid.
De sterk groeiende hockeyvereniging uit 
Bunnik wilde een strakke, constructief sterke 
en duurzame sporttechnische constructie 
als fundering van de kunstgrasmat. Daarom 
werd gekozen voor een ET-Decke: een e-layer 
versterkt met split, gebouwd op lava. Bij de 
beoordeling van de verschillende offertes was 
niet alleen de prijs bepalend, maar werden 
ook de gebruikerservaringen van de spelers in 
de afweging meegenomen. Het hockeyveld is 
het afgelopen najaar met veel enthousiasme 
in gebruik genomen. Ook andere hockeyclubs 
uit de omgeving zijn er volgens Schuurman 
erg tevreden over.
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Integratie van Fieldturf 
in Tarkett 
Per 1 januari 2018 zal Fieldturf Benelux BV uit 
Gouda geheel integreren in Tarkett Sports, onder-
deel van de Tarkett Group. De kunstgrasactiviteiten 
van Fieldturf Benelux BV zullen vanaf 1 januari 
2018 verdergaan onder de naam Fieldturf Tarkett 
SAS. De natuur- en hybridegrasactiviteiten van 
Fieldturf Benelux BV zullen worden uitgevoerd 
door de hybridegrasdivisie van Tarkett Sports: 
Grassmaster en Playmaster.
De bedrijfsactiviteiten van Fieldturf worden 
gewoon voortgezet, echter niet meer onder de 
naam Fieldturf Benelux BV, maar als Fieldturf 
Tarkett SAS en Tarkett Sports BV. Het team en de 
dienstverlening veranderen niet; Arjan Knottnerus 
en Adrie Markusse blijven verantwoordelijk voor 
alle activiteiten in de Benelux. De kunstgrasmerken 
Fieldturf en Desso blijft het bedrijf gewoon voeren, 
evenals de hybridegrasmerken Grassmaster en 
Playmaster.
Het nieuwe bezoek- en vestigingsadres wordt per 
1 januari 2018 Galliërsweg 35A, 5349  AT in Oss. Er 
is bewust gekozen voor Oss in plaats van Gouda, 
legt Arjan Knottnerus uit. 'Tarkett Sports heeft in 
Oss namelijk een vestiging vanwaaruit de hybri-
deactiviteiten wereldwijd georganiseerd worden. 
Hier beschikken wij over een grote opslag en is 
voldoende kantoorruimte aanwezig. Tevens is dit 
de basis van het materieel van de hybrideactivitei-
ten.' Die hybrideactiviteiten zullen in de toekomst 
alleen maar verder groeien, verwacht Knottnerus. 
'Wij zien een grote groei van de hybridegrasac-
tiviteiten in Nederland en België. In 2017 zijn in  

Nederland zeven Grassmaster-velden gerealiseerd 
en ook de Amsterdam Arena heeft voor Playmaster 
gekozen. Deze groei zal naar verwachting in 2018 
doorzetten.'

De huidige omzet van Fieldturf Benelux BV 
bedraagt circa 13,5 miljoen euro per jaar. Met 
580.000 vierkante meter aan kunstgras voor sport 
in de Benelux is Fieldturf Benelux één van de gro-
tere spelers in de kunstgrasmarkt.

www.olmix.com/plant-care

Melspring 
wenst u

www.olmix.com/plant-care

Prettige 
Feestdagen

www.olmix.com/plant-care

En een sportief 
en gezond 2018!

Van Bergen is 
Heybroek-dealer van 
het jaar
Tijdens de traditionele dealerjaarvergadering 
van Jean Heybroek BV werd Van Bergen Tuin- en 
Parkmachines uit Haren uitgeroepen tot 'service-
dealer van het jaar 2017'. De dealerjaarvergade-
ring werd dit keer georganiseerd op Golfclub The 
International in Badhoevedorp. Ard van Bergen 
nam de oorkonde namens Van Bergen BV in 
ontvangst. 'Wij zijn erg blij met deze bekroning 
op ons werk. De eer gaat naar het hele team van 
Van Bergen; iedereen heeft zijn steentje bijge-

dragen. Ook zijn we Jean Heybroek dankbaar 
voor alle ondersteuning', aldus Van Bergen. Om 
voor de titel 'servicedealer van het jaar' in aan-
merking te komen, dient aan verschillende cri-
teria te worden voldaan, waaruit een algemene 
kwaliteitsbeoordeling van het bedrijf voortkomt. 
Van Bergen won de titel voor de tweede keer. 
Ard van Bergen: 'Jean Heybroek voert voor ons 
een actief merkenbeleid, waarbij ingespeeld 
wordt op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit 
de markt; wij profiteren hiervan en rekenen daar-
bij op een vertrouwde importeur. We hebben er 
alle vertrouwen in dat we met het team van Van 
Bergen en Jean Heybroek ook komend jaar een 
goede prestatie bij de klant neerzetten.'
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OOK HIER ADVERTEREN?

Inclusief 

gratis

GIP profiel!
Lumosa LED

Ekkersrijt 7055
5692 HB Son en Breugel

T: +31499785063
info@lumosa.eu
www.lumosa.eu

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

AMERONGEN
Bezoekadres: Storkstraat 1c 
NL-3905 KX  VEENENDAAL

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

www.hss-online.nl

Nootenboom Sport B.V.
Achterzeedijk 57 unit 7

2992 SB Barendrecht

Bezoekadres:  
Achterzeedijk 57 unit 3b

T: 0180-820320

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

Kieskurk
Lombardenstraat 22   

4611 VZ  Bergen op Zoom     

06 - 53 150 351

www.kieskurk.nl

Happy Feet Sportsystem
Burg. Martenssingel 29

2806CL Gouda
Nederland

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

Verlengde Hoogeveense vaart 58
7864 TC Zwinderen, Nederland

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

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

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

ATCO 
ONDERDELEN 

NODIG?

www.milati.nl

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

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

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

Huisman 
Sportveldinnovatie BV

Lisse
0252-418141

www.huismansportveldinnovatie.nl

connecting
green professionals

Ton de Rooij Tennis 
Think.Feel.Tennis.

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

Graniet Import 
Benelux B.V.

Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam

The Netherlands
+31 (0)20 33 44 868

info@graniet-import.nl

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

AHA de Man
uw golfbaan op zijn best

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Klaas van Ommen 
beregeningstechniek

Zuiderzeestraatweg 541
8091CP Wezep
06 - 20456702

www.klaasvanommen.com

GRANIET IMPORT
B E N E L U X  B V

FM7_3-21.indd   10 18/12/17   16:25
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Feyenoord is een 
hybrideveld rijker
Op vrijdag 24 november is Tarkett Sports 
begonnen met de installatie van een hybride 
Grassmaster-veld op sportcomplex Hillesluis, 
de toekomstige trainingsaccommodatie van de 
selectie van SC Feyenoord. De werkzaamheden 
zijn inmiddels afgerond en SC Feyenoord is klaar 
voor de toekomst. Een GrassMaster-veld is een 100 
procent natuurlijk sportgrasveld, versterkt met 20 
miljoen kunstvezels van polypropyleen, vandaar de 
naam 'hybride'. De vezels worden met een speciale 
machine geïnjecteerd in de toplaag van het veld 
tot een diepte van 18 cm, volgens een rooster-
patroon van 2 bij 2 cm. De vezels steken tot 2 cm 
boven het oppervlak van de wortelzone uit. Dit 
systeem zorgt ervoor dat de natuurlijke graswor-
tels vergroeien met de synthetische vezels, zodat 
ze dieper doorgroeien. Zo ontstaat een stevige, 
gezonde en bedrijfszekere ondergrond.

Deense velden met 
gerecyclede infill
Toonaangevende internationale experts van de 
Schotse technische dienst Sports Labs hebben 
twee velden met hergebruikte infill van Re-match 
getest. Beide velden kwamen met vlag en wimpel 
door de keuring. Sports Labs Europa was vereerd 
om WGS A/S (Wellness Group A/S) te mogen 
assisteren bij de velden in de Deense gemeenten 
Naestved en Alleroed. Beide kunstgrasvelden zijn 
aangelegd door WGS A/S. Deze projecten werden 
uitgevoerd met de hergebruikte infill van Re-match 
en de velden zijn aangelegd volgens een hoge 
kwaliteitsstandaard.

Nieuwe blaashal voor 
MHC Leusden
Begin december is er bij MHC Leusden hard 
gewerkt om een zaalhockey-airdome op de 
eigen accommodatie te realiseren. De blaashal 
ligt over een bestaand kunstgrasveld, geschei-
den door een speciale ondervloer waarop een 
indoor-modulaire vloer is gelegd.
W&H Sports tekende voor de aanleg van de 
blaashal. Een woordvoerder van W&H Sports laat 
weten dat de leden van MHC Leusden op deze 
manier kunnen blijven spelen en trainen op de 
eigen accommodatie, in plaats van uit te kijken 
naar alternatieven. 'Onze modulaire sportvloe-
ren zijn uitermate geschikt als sportvloer voor 
diverse sporten, zowel indoor als outdoor. Onze 
modulaire tegel heeft een aantal voordelen ten 
opzichte van de traditionele sportvloer. Verder 
heeft deze vloer weinig onderhoud nodig en 
kan hij eenvoudig worden gereinigd. Hij is ver-
vaardigd uit polypropyleen en heeft een levens-
verwachting van 25 tot 30 jaar.' 

In de nieuwe blaashal wordt gebruikgemaakt 
van de gecombineerde zaalhockeybalk van 
aluminium en gerecycled kunststof, die zowel 
voor zaal- als veldhockey te gebruiken is. 'Deze 
hockeybalken hebben veel voordelen. Denk bij-
voorbeeld aan het behoud van de balsnelheid, 
de extreem lange levensduur en de milieuvrien-
delijkheid; er is geen onderhoud nodig, er zijn 
geen koppelstukken nodig, er is geen afgifte van 
giftige stoffen en ze zijn simpel te reinigen.'
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Thuis
op uw terrein

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 28 56. 

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

Rolugro is een organisatie welke gespecialiseerd is in kunstgras. Van advies, ontwerp en aanleg van kunstgras 
tot het onderhoud van kunstgras. Wij hebben op dit gebied meer dan 15 jaar ervaring opgebouwd en zijn een 
ervaren partner voor verschillende kunstgrasprojecten/bedrijven. De door ons aangelegde tuinen, indoor velden, 
multi playcourts en sportvelden zijn daarom door heel Nederland, België en Duitsland terug te vinden. 
Meer informatie is te vinden op www.rolugro.nl

Wat ga je doen?
In de functie van Allround Bedrijfsleider is geen enkele 
dag hetzelfde. 

Je bent de spil tussen klant en kantoor, op het gebied 
van kunstgras aanleg in tuinen, playcourts en de 
verkoop van machines. In deze functie bezoek je 
onze (potentiële) klanten om de werkzaamheden te 
inventariseren. Op basis hiervan maak je een calculatie 
en werk je een passende o� erte uit. Je hebt hierbij 
contact met leveranciers, je verzorgt de planning en 
uitvoering, beheert het machinepark en draagt waar 
nodig verbeteringen aan in de huidige werkwijze. 
Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s in de 
binnen- en buitendienst. 

Verder houd je je bezig met het aanboren van 
nieuwe afzetgebieden, werk je geregeld buiten, 
en ondersteun je de eigenaar bij het uitvoeren van 
verschillende projecten. 

Allroud Vakman/
Bedrijfsleider

Lijkt het jou wel wat om te werken in 
de dynamische wereld van kunstgras? 
Dan ben jij binnenkort misschien wel 
de allround bedrijfsleider op ons 
kantoor te Groenlo. 

Waar zijn wij naar op zoek:
•  Een persoon met een afgeronde MBO/HBO opleiding 

richting civiele techniek, bouw, infra, grond-, weg 
en waterbouw, cultuur techniek; 

•  Je hebt ervaring in de wereld van kunstgras of 
ander cultuur technisch werk; 

•  Je bent � exibel, zorgvuldig, assertief, 
stressbestendig, oplossingsgericht en beschikt 
over een gezonde dosis humor; 

•  Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
en durft beslissingen te nemen; 

• Je hebt kennis van het O�  ce Pakket; 
•  Je beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse 

taal in woord en geschrift; 
• Je bent in het bezit van rijbewijs BE. 

Ja, ik wil deze baan!
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief waarin 
jij ons overtuigd waarom jij onze collega moet worden! 
Mailen kan naar info@rolugro.nl t.a.v. 
Rob Oude Luttikhuis. Soort dienstverband: fulltime.

Een dynamische functie waarin je je 
zeker niet gaat vervelen!

Re-Match A/S

HI-Park 415

7400 Herning

Denmark

+45 7734 6734

info@re-match.dk

www.re-match.dk

Rethink what to do 
with your old turf
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Eerste Scandinavische 
stadion met groene 
voetafdruk
Het zojuist gepromoveerde Deense FC Helsingør 
had afgelopen zomer slechts vier weken de tijd 
om het stadion speelklaar te krijgen volgens de 
nieuwe voorschriften. Dankzij efficiënte samenwer-
king tussen verschillende partners is het gelukt om 
het eerste Scandinavische stadion met een 'groene 
voetafdruk' te realiseren.
Afgelopen zomer promoveerde FC Helsingør naar 
de hoogste Deense voetballiga, de Alka Superliga. 
Toen het nieuwe stadion nog niet klaar was, werd 
duidelijk dat het oude stadion enkele serieuze 
upgrades nodig had om te kunnen voldoen aan 
de voorschriften en specificaties van de Deense 
voetbalbond. Een van de grootste uitdagingen 
waarmee de club werd geconfronteerd, was een 
compleet nieuw verlichtingssysteem.
AAA-Lux, gespecialiseerd in stadionledverlichting, 
is er met partners Betterlight, Green Industry 
en het Nederlandse installatiebedrijf Vrolijk & 
Overgaauw in korte tijd in geslaagd vier nieuwe 
masten met nieuwe fundamenten te plaatsen, 88 
armaturen te installeren en het project twee dagen 
voor de eerste wedstrijd te voltooien. Het resultaat 
was het eerste Scandinavische stadion met een 
groene voetafdruk en een 1.000 lux-verlichtingsin-
stallatie met hoge uniformiteit en kleurweergave 
voor HD-tv-uitzendingen.
AAA-Lux laat weten dat dankzij de smalle arm-WS-
STAD-armaturen vanaf elke locatie 360 graden ver-
ticale uniformiteit in lichtval kan worden bereikt. 
De oplossing met vier masten voor Helsingør was 
dus geen probleem voor de krachtige Led WS-serie 
die AAA-Lux wereldwijd al in zo’n duizend (sport)
projecten heeft gebruikt.
Zo'n project is op maat gesneden voor de nieuwe 
productiefaciliteit in Eindhoven, waardoor AAA-
LUX een grote en efficiënte productie-output 
heeft. De timing was perfect voor FC Helsingør, 
want een volledige container met led-armaturen 
werd ongeveer twee weken voor de eerste officiële 
Superliga-wedstrijd afgeleverd in het oude stadion.
'Na de eerste paar wedstrijden kreeg het licht een 
warm welkom', legt Thomas Bertram van Better 
Light uit. 'Vooral de tv-zenders waren positief 
over de gelijkmatige, flikkervrije lichtkwaliteit. Vier 
weken lang hebben we aan een set-up gebouwd 
die op alle punten presteert, van de vereisten 
van tv-bedrijven tot de vereisten van de Danish 
Football Association (DBU). FC Helsingør heeft nu 
een stadion dat ook het perfecte trainingsveld is 
voor het Deense nationale team.'

Toegenomen interesse 
in wetting agents
ICL merkt een toegenomen interesse in wetting 
agents onder fieldmanagers en greenkeepers in 
de Benelux. Mede daarom heeft ICL zijn wetting 
agents recentelijk een update gegeven.
Ze bestaan uit oppervlaktespanningsverlagende 
stoffen (surface active agents) en zijn samengesteld 
uit een groot aantal moleculen die een fysieke 
verandering kunnen bewerkstelligen in de toplaag 
met betrekking tot  watermanagement. ICL levert 
de laatste twee decennia al wetting agents aan 
greenkeepers en fieldmanagers. Recentelijk heeft 
ICL zijn wetting agents verbeterd, om deze nog 
effectiever en veiliger te maken.
Twan van Dijk van ICL zegt over de nieuwe lijn: 
'Deze lijn is speciaal ontwikkeld om waterbeheer-
sing voor greenkeepers, fieldmanagers en open-
baargroenbeheerders nog makkelijker te maken. 

De nieuwe wetting agent-lijn helpt bij het bestrij-
den en voorkomen van waterafstotende gedeeltes 
en dry patches.' Van Wijk vervolgt zijn relaas: ‘Deze 
beweringen zijn niet uit de lucht gegrepen: wij 
hebben diverse onderzoeken die onze beweringen 
steunen. En met de Green Deal in het vooruitzicht 
sluiten onze producten prima aan op de markt-
vraag.' Klantervaringen met de H2Pro-lijn zijn te 
vinden op de site. 
In deze periode wordt met name gebruikgemaakt 
van drainerende wetting agents (penetranten). Een 
penetrant onder de naam H2Pro Flowsmart is kort 
geleden opgenomen in het H2pro-productpakket. 
In dit pakket is ook een penetrant onder de naam 
H2Pro FlowSmart opgenomen.

Bijna 16.000 euro 
voor stoelen uit 
Arena 
De oude stoelen van de Johan Cruijff Arena heb-
ben 15.723 euro opgeleverd. Dit werd gisteren 
bekendgemaakt tijdens de rust van de wedstrijd 
Ajax-Roda JC. Bijna 53.000 oude stoelen in het 
stadion werden vervangen door rood-witte 
exemplaren. Ajax-fans kregen gelegenheid om 

een deel van de oude zitplaatsen te kopen. 
Daarbij hadden ze de keuze uit een losse rugleu-
ning met zitting, waarvan ze zelf een stoel kun-
nen maken, een stoel met een stalen onderstel 
en een variant met een houten frame. De eerste 
optie was voor 7,75 euro te koop; voor de twee 
andere varianten moest een koper tussen de 
50 en 65 euro betalen. De opbrengst komt ten 
goede aan de Ajax Foundation, die projecten 
voor kansarme jongeren in Amsterdam onder-
steunt.





Groot in Gras

Doorzaaien bij 
bodemtemperaturen 
vanaf 6˚C!

Herstel grasmat 
in de winter.

www.barenbrug.nl/sos

Nu doorzaaien met:

onderhoud 
aanleggen 
renoveren

Noordland 7
4451 RP Heinkenszand

T. 0113-612322
E. info@traasenovaa-sport.nl

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
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Sportaccommodaties zijn in deze tijd van het jaar een lichtend baken van hoop op het aanbreken van het voorjaar. Omwonenden ervaren de sportveld-

verlichting vaak echter vooral als hinderlijk. Vooral ledverlichting kan een bron van ergernis zijn.

Auteur: Guy Oldenkotte

Tijdens de lange, donkere winteravonden in deze 
tijd van het jaar is sporten voor velen een uitlaat-
klep, of een (broodnodige) poging om op gewicht 
te blijven. Dat enthousiasme wordt echter niet 
door iedereen gedeeld. Vooral omwonenden van 
sportaccommodaties klagen in deze periode steen 
en been over de felle verlichting op de sportac-
commodaties; de lichtmasten steken scherp af 
tegen de donkere hemel. Vooral clubs die gebruik-
maken van ledverlichting moeten het daarbij 
ontgelden. ‘Ledlicht wordt anders ervaren dan licht 
uit conventionele lichtbronnen’, zegt Hans Sanders 
van Lumosa. ‘Vooral de kleurtemperatuur maakt 
het verschil. Onze led-armaturen produceren 5700 
kelvin. Dat is vergelijkbaar met daglicht en heeft 
een veel efficiëntere lumen-watt-verhouding. 
Daarnaast bestaat een led-armatuur uit vele ledjes 
die elk een lichtbron zijn, waardoor het intenser 
overkomt wanneer je in de armatuur kijkt.’ Sanders 
wijst erop dat led-armaturen in feite minder fel 

licht afgeven. ‘Conventionele armaturen geven 
220.000 lumen. Onze armatuur bestaat uit acht 
ledmodules, die samen 176.000 lumen bieden en 
dat voldoende om een sportveld volgens de norm 
te verlichten. Ons ledlicht heeft echter minder 
lichtverlies dan conventionele armaturen en het 
licht is beter te richten, waardoor er minder licht-
overlast is buiten de plek die moet worden verlicht.’ 
Het feit dat led-armaturen beter zijn te richten, 
heeft wel gevolgen voor de hoek waaronder een 
sportveld wordt verlicht. ‘In principe is plaatsing 
op een hogere mast beter bij ledverlichting’, zegt 
Arjan Veldhuizen van Oostendorp sportveldver-
lichting. ‘De huidige generatie led-armaturen heeft 
een uitstralingshoek van 35 graden. Hierdoor wor-
den deze armaturen meer getild dan de huidige 
conventionele armaturen met een uitstralingshoek 
van 60 graden. Dat veroorzaakt meer hinder voor 
de omgeving bij het gebruik van led-armaturen.’

Lumosa-led-armaturen bestaan uit acht modules die samen 176.000 lumen produceren

Licht vanuit een 
andere invalshoek
Andere hoek led-armaturen kan sneller tot klachten leiden

Ledsportveldverlichting 

heeft dus baat 

bij plaatsing op een 

hoge mast
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Hoger is beter
Ledsportveldverlichting heeft dus baat bij plaat-
sing op een hoge mast. Dit druist echter vaak in 
tegen de wensen van de omgeving of wettelijke 
beperkingen. Het idee bestaat dat hoge lichtmas-
ten van ver zichtbaar zijn en dus meer overlast 
geven. Ook staan de lokale regels niet altijd toe 
dat er hogere masten worden gebruikt. ‘Vandaar 
dat wij bij het vooronderzoek altijd adviseren om 
de vergunning goed te bekijken, zodat vastgesteld 
kan worden wat er wel en niet mogelijk is’, vervolgt 
Veldhuizen. Vooral tennisverenigingen kunnen 
daar belang bij hebben. ‘In vrijwel elke sport wordt 
wel geklaagd over de sportveldverlichting, maar 
we merken dat vooral tennisaccommodaties onder 
druk staan. Dat komt deels door de lagere masten 
die daar worden gebruikt’, vult Hans Sanders aan.  
Omwonenden van een tennisvereniging kijken dus 
sneller in de lichtbron. Dat tennisaccommodaties 
vaak in de bebouwde kom liggen, draagt eraan bij 
dat het aantal klachten bij tennis hoger is dan bij 
voetbal en hockey. ‘Voetbal- en hockeyaccommo-
daties liggen doorgaans aan de rand van de stad 
of het dorp. De sportveldverlichting wordt daar als 
minder hinderlijk ervaren, waardoor mensen min-
der snel klagen’, aldus Sanders. 

Nieuwe FIH-regels
Die gunstigere ligging heeft de internationale 
hockeyfederatie FIH er niet van weerhouden om 
met een advies te komen over ledverlichting voor 
hockeyaccommodaties. ‘Wij erkennen de proble-
men van lichtvervuiling en de bezorgdheid van de 
bevolking over de negatieve invloed die overvloe-
dig licht kan hebben op de natuur en de omge-
ving. Omdat de techniek om hockeyvelden te ver-
lichten de afgelopen jaren sterk is verbeterd, zagen 
we aanleiding om nieuwe adviezen en richtlijnen 
af te geven voor het verlichten van hockeyvelden 
die alleen voor trainingen en amateurwedstrijden 
worden gebruikt’, zo verklaart Alastair Cox van de 
FIH waarom de internationale hockeyfederatie in 
september een nieuw lichtadvies publiceerde op 
haar website. ‘De nieuwe richtlijnen zijn bedoeld 
om de CO2-footprint van hockeyaccommodaties te 
verlagen en moeten leiden tot verlichting die effi-
ciënter is. Daarmee wordt de duurzaamheid ver-
hoogd en worden de kosten op de langere termijn 
verlaagd.’ De nieuwe richtlijn bevat informatie over 
de factoren waarmee men rekening moet houden 
bij de overweging welk soort sportveldverlichting 
het beste is om een hockeyveld te verlichten.

Betrek de omwonenden erbij
Zowel Sanders als Veldhuizen adviseert clubs om 

omwonenden al in een vroeg stadium te betrek-
ken bij de aanschaf van de nieuwe verlichting. 
‘Elke armatuur wordt speciaal gemaakt en het is 
mogelijk om een armatuur te voorzien van ledjes 
die slechts een beperkt deel verlichten. Ook kan 
een armatuur voorzien worden van speciale licht-
hinderkappen, die de eventuele overlast kunnen 
beperken’, merkt Sanders op. ‘Om daar maximaal 
profijt uit te halen, is het belangrijk om dat te 
weten voordat de armaturen worden opgehangen. 
Als we die maatregelen op een later moment moe-
ten treffen, kost dat extra tijd en kan dat de effecti-
viteit beïnvloeden.’ Behalve van lichthinderkappen 
of speciale ledjes kan de fabrikant een armatuur 
ook voorzien van een witte of donkere achter-
grond achter de led-units. Die keuze kan eveneens 
de felheid of overlast beïnvloeden. ‘Het probleem 
rond lichthinder blijft deels een gevoelskwestie’, 
merkt Arjan Veldhuizen op. ‘Alle lichtwaardes zijn 
wettelijk vastgelegd. Dat is inclusief de gemeten 
lichtoverlast op de gevel van een huis. Die vormen 
voor de installateurs het uitgangspunt, maar dat 
neemt niet weg dat mensen het licht anders erva-
ren. Juist daarom is het belangrijk dat er een goede 
band is met de omwonenden, om samen tot een 
oplossing of begrip te komen.’ Hans Sanders noemt 
daarbij een situatie in het zuiden van het land als 
voorbeeld. ‘Dat is een tennisbaan in een bosrijke 

ACTUEEL5 min. leestijd

De Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde heeft grenswaarden 
vastgelegd voor lichtemissie in vier zones. 
Die waardes vormen de uitgangspunten bij 
de bepaling van eventuele overlast. 

E1
Natuurgebieden met een zeer lage omgevings-
helderheid; voor de definitie van natuurgebied 
wordt uitgegaan van de door de Rijksoverheid 
vastgelegde Ecologische Hoofdstructuur.
E2
Gebieden met een lage omgevingshelderheid; 
in het algemeen buitenstedelijke en landelijke 
woongebieden.
E3
Gebieden met een gemiddelde omgevingshel-
derheid; in het algemeen woongebieden.
E4
Gebieden met een hoge omgevingshelderheid; 
in het algemeen stedelijk gebied, gecombi-
neerd met woon- en industriegebieden met 
intensieve nachtelijke activiteiten.

Samen met de sportbonden is bepaald welke 
lichtwaardes er gehaald moeten worden. 

Training Amateur-
competitie

Topniveau

Tennis 200 lux 300 lux 500 lux

Voetbal 75 lux 200 lux 500 lux

Hockey 200 lux 250 lux 500 lux

Om te berekenen hoe een sportveld verlicht 
moet worden, houden installateurs rekening 
met de volgende uitgangspunten:
• Aantal masten
• Masthoogte
• Positie van de masten
• Aantal armaturen
• Richtbaareid van de armaturen
• Vermogen armatuur
• Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte • 
• binnen de speellijnen volgens norm NSVV
• Gelijkmatigheid binnen de speellijnen 
    (EH hem)
• Afmetingen van het veld



Kunstgrasveld beschadigd 
of aan vervanging toe?

Specialist in:
Repareren (brand)schade
Vervangen doelgebieden
Verwijderen kunstgras toplaag
Scheiden kunstgras/infill

KYBYS brengt de bal 
aan het rollen ...
Niet letterlijk natuurlijk. Dat laten we graag aan 
de spelers over.

Maar het spel begint wel vaak bij ons. 
Of het nu gaat om het ontwerp en de aanleg 
van uw hockeyveld. Of de technische voorbereiding 
en procesbegeleiding van een compleet WK.
U kunt de stick gerust uit handen geven. 
Krijgt u ‘m na oplevering van uw veld weer terug.

KYBYS,
...gegarandeerd speelplezier!

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

> Vestiging Heemstede
Herenweg 115
2105 MG Heemstede
+31 (0)411 678 055

info@kybys.nl - www.kybys.nl

Volg ons ook op:
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omgeving, waar nauwelijks huizen in de buurt 
staan. De verlichting voldoet aan alle voorwaar-
den en is op basis van de metingen niemand tot 
last. Maar wat bleek? Wanneer er vocht ligt in de 
omgeving, heeft dit letterlijk een schitterend effect, 
dat door de omwonenden in de verderop gelegen 
huizen als negatief wordt ervaren.’ Een probleem 
als dit is nauwelijks te verhelpen. ‘Juist in zo’n geval 
kan het helpen om een goede relatie te hebben. 
Beter licht en minder energieverbruik klinken 
aantrekkelijk, maar gaan samen met nieuwe uitda-
gingen en problemen. Uiteindelijk is er met behulp 
van de techniek overal wel een oplossing voor te 

verzinnen. Hoe die eruitziet, hangt af van de situ-
atie. Een goede planning, samenwerking en visie 
zijn daarbij belangrijk. Zo worden niet alleen de 
sporters in het zonnetje gezet, maar blijft ook de 
relatie met de omgeving stralend. 

ACTUEEL

Alle lichtwaardes 

zijn wettelijk 

vastgelegd

Ledverlichting voor tennisbanen wil nog weleens tot klachten leiden

Led-armaturen verlichten een sportveld onder een andere hoek

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7201



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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Jan is al sinds 1984 verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de sportvelden in deze twee 
gemeenten. Werkorganisatie De Kompanjie is 
opgericht in 2011 en doet het groot onderhoud 
van de 45 velden, waarvan er 40 bestaan uit gras 
(inclusief honkbal en softbal). Zijn team bestaat uit 
twee vaste medewerkers, twee seizoenkrachten en 
twee wsw-medewerkers. De organisatie beschikt 
over alle onderhoudsmachines om op het juiste 
tijdstip het gewenste onderhoud te plegen. Een 
Vredo DDS-doorzaaimachine staat nog op het 
verlanglijstje; de huidige Vredo wordt elk jaar inge-
huurd bij een plaatselijk bedrijf.

Grasmat gesloten houden
Jan Smeenge heeft ook de Green Deal hoog in 
het vaandel staan. Zo is hij altijd bezig om zo min 
mogelijk chemische bestrijding toe te passen. ‘Als 

je zorgt dat de grasmat snel en goed gesloten is, 
kun je de onkruiddruk tot een minimum beperken. 
Vanzelfsprekend lukt dit alleen als de mat gezond 
is en er sprake is van een goede luchthuishouding. 
We zetten veelvoudig de wiedeg in op de sportvel-
den. Vooral trainingsvelden pakken we geregeld 
aan, waardoor de kwaliteit van de grasmat toe-
neemt en er minder straatgras voorkomt.’

Doorzaai met veldbeemdgras
De meerwaarde van de grassoort veldbeemd is Jan 
goed bekend. Minimaal 90 tot 105 kg SV7 doorzaai 
per veld moet ervoor zorgen dat de mat goed en 
snel gesloten is. Voorafgaand aan het doorzaaien 
beregent hij niet, om ongewenste grassen terug te 
zetten. De grasmat mag zelfs bruin kleuren, zolang 
het niet ten koste gaat van de veiligheid van de 
gebruiker.

Stadion de Langeleegte
Vanaf 1953 werd er in Veendam betaald voetbal 
gespeeld. Helaas kwam hier een einde aan in 2013. 
De Kompanjie heeft altijd het onderhoud van het 
stadion uitgevoerd en is nog steeds verantwoor-
delijk voor het hoofdveld, waarop amateurclub 
Veendam 1894 speelt. De komende jaren zal dit 
sportcomplex een grote metamorfose onder-
gaan. Enkele tribunes in het oude stadion worden 
gesloopt, het hoofdveld krijgt een upgrade, wel-
licht een hybridemat, en met de aanleg van een 
nieuw kunstgrasveld en een nieuwe wielerbaan is 
het sportpark in 2019 multifunctioneel.

Duurzaam sportveldonder-
houd in het hoge noorden 

Met het oog op de naderende Green Deal sportvelden staat duurzaam sportveldonderhoud hoog op de agenda van fieldmanagers. We vroegen hoe Jan 

Smeenge (57) hier invulling aan geeft in de gemeenten Pekela en Veendam in de provincie Groningen. 

Auteur: Job Steunenberg, namens Plantum

Op bezoek bij de Kompanjie, werkorganisatie van de gemeenten Pekela en 

Veendam
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De rede moet weer 
zegevieren; dat is mijn 
nieuwjaarswens
Steunbetuigingen zijn altijd fijn. Kritische noten niet altijd. Maar ze horen er wel bij, mits goed geformuleerd en onderbouwd, want ze houden ons 

scherp. Na mijn vorige column in Fieldmanager over de inmiddels beruchte Zembla-uitzending van 11 oktober (‘Zijn assistent zei het nog…’) vielen 

beide mij ten deel. Gelukkig vooral veel steunbetuigingen, maar dus ook een enkel kritisch verhaal, dat al snel de vorm van een persoonlijke aanval 

krijgt en dat is jammer. 

Auteur: Kees van Oostenrijk, directeur RecyBEM, bestuurder Band & Milieu
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Het is duidelijk dat onze criticasters moeite heb-
ben om hun emoties niet de boventoon te laten 
voeren. Soms doen ze dat overigens in Nederlands 
met zoveel spel- en grammaticafouten, dat het 
nauwelijks serieus te nemen is, maar dat terzijde. 
Waar het om gaat: emoties kieperen de feiten vaak 
overboord. Het afzinken van de Brent Spar was 
feitelijk de beste optie, ook vanuit milieuoogpunt. 
En toch wist Greenpeace de emoties de boventoon 
te laten voeren – met een consumentenboycot van 
Shell als gevolg. Later moest de milieuorganisatie 
toegeven dat ze fout zat. Het kwaad was echter al 
geschied.

Zo aan het eind van wederom een bewogen SBR-
jaar roep ik iedereen op de feiten kritisch te beoor-
delen en zo tot een objectief standpunt te komen. 
Feit is: of je nu SBR, TPE of EPDM op je veld legt, 
het zijn allemaal mengsels van moderne grond-
stoffen, waarbij het rubber van SBR-infill de natuur-
lijkste basis heeft! Allemaal bevatten ze metalen 
en andere chemische stoffen, en die korrels komen 
naast het veld terecht. Dus moet je ze gewoon 
opruimen: wekelijks aanvegen, opscheppen en op 
een berg gooien, die je óf kunt laten afvoeren óf 
kunt laten wassen en hergebruiken. Gewoon good 
housekeeping, dus, zoals je thuis je terras aanveegt 
en het aanrecht opruimt. Of zoals in een zwembad 
de vloer rond het bad voortdurend wordt gespo-
ten en met een schone dweil wordt ‘gezwabberd’. 
Of de zandbak voor de kinderen, waar we ‘s avonds 
een deksel op doen. Feit is ook: alleen van SBR 
weten we of de metalen en andere stoffen uitlo-
gen; TPE en EPDM zijn nog nooit uitvoerig getest 
op milieu- en gezondheidsvlak. En we weten dat 
dit bij SBR heel geringe hoeveelheden zijn, die 
bovendien in de adsorptielaag onder het veld 
worden opgevangen. De laatste metingen bij te 
renoveren velden laten zien dat ze na vijftien jaar 
maximaal 10 centimeter in die laag zakken. Feit is 
tevens: de adsorptielaag is géén bodem; het is een 
constructielaag. Wie anders beweert, snapt ofwel 
niets van bouwconstructies en bodemnormen, óf 
kiest er willens en wetens voor paniek te veroor-
zaken. Dat laatste lukt uitermate goed als je een 
‘deskundige persoon’ in een laboratorium zet, doet 
alsof hij/zij daar werkt en dit op tv uitzendt. Dat 
wekt weliswaar vertrouwen bij de kijker, maar die 
weet niet dat hij wordt bedonderd.

Er is nog een feit dat in de hele SBR-discussie 
onderbelicht blijft, namelijk dat we met die rubber-
korrels een wezenlijke bijdrage leveren aan de cir-
culaire economie, dus aan oplossingen voor onze 
milieuproblemen. Vóór 2004 dumpten mensen hun 
banden gewoon in het bos. Dat ging met grote 

hoeveelheden. Vandaag zijn die bandenbergen 
verdwenen. We zamelen ruim acht miljoen banden 
per jaar in en van een groot deel maken we dus 
nieuwe grondstoffen voor nieuwe toepassingen. In 
tegenstelling tot de peperdure korrels van EPDM 
en TPE hoeft er geen nieuwe olie uit de grond 
te worden gepompt voor de productie, en hoeft 
er naar verhouding maar weinig CO2 te worden 
uitgestoten. Sterker nog: de inzet van SBR-korrels 
bespaart vele tonnen aan CO2-uitstoot per jaar 
omdat we de banden niet hoeven te verbranden. 
Daarmee leveren we een bijdrage aan een écht 
en zeer acuut probleem: de opwarming van de 
aarde. We hergebruiken dus de grondstoffen. Zelfs 
de kurklobby kan dit maar ten dele beweren van 
zichzelf. Die moet namelijk een steeds groter areaal 
landbouwgrond van kurkeiken voorzien om aan de 
vraag te kunnen voldoen, en steeds meer tonnen 
impregneermiddel inkopen om die kurkkorrels 
enigszins resistent te maken tegen schimmels, bac-

teriën en onkruid. Ik wil maar zeggen: ieder huisje 
heeft zijn kruisje en elk nadeel heeft zijn voordeel. 

Laten we hopen dat in 2018 de feiten weer gaan 
spreken. Uit het geruchtencircuit horen we dat er 
een vierde Zembla-uitzending over kunstgras aan 
zit te komen. Deze keer zou het over het gras zelf 
gaan, de sprietjes dus. Die natuurlijk van kunststof 
zijn, dus van olie gemaakt en van andere chemica-
liën.  Daar is vast een heel emotioneel verhaal bij 
te bedenken over zieke kinderen en sterk vervuilde 
grond. Maar laten we hopen dat dit niet gebeurt. 
Het is genoeg geweest, zo. De rede moet weer 
zegevieren. Dat is mijn nieuwjaarswens voor 2018.

ACHTERGROND4 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:   

www. Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7200
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Recycling ter plekke kan oplossing 
bieden voor kunstgrasberg
Oude matten voortaan verwerkt in e-layer

Tencate Grass heeft een nieuw concept ontwikkeld om oude kunstgrasvelden te verwerken tot bruikbare producten die op dezelfde locatie kunnen 

worden toegepast. Ecocept moet een permanente oplossing bieden voor het groeiende kunstgrasprobleem. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Wereldwijd liggen er naar schatting zo’n 30.000 
kunstgrassportvelden. Jaarlijks komen daar zo’n 
7.000 nieuwe velden bij. Dat is goed voor de kunst-
grasindustrie, maar wanneer het niet goed wordt 
gemanaged, kan het tot grote problemen leiden. 
Nu al worden jaarlijks wereldwijd zo’n 1.000 kunst-
grasvelden aangeboden die moeten worden ver-
vangen en gerecycled. Echte oplossingen om dat 
grootschalig te doen zijn echter nog altijd niet uit-
gewerkt. De huidige visie op afval en afvalverwer-
king laat echter niet toe dat de kunstgrasvelden 
worden opgestookt in de ovens van de afvalver-
werkers. Als men dat zou doen, zou het verbran-
den van de huidige hoeveelheid kunstgras volgens 

conservatieve berekeningen een CO2-uitstoot van 
113 ton tot gevolg hebben. Dit is vergelijkbaar met 
het verstoken van 31.500 liter benzine. Storten op 
de vuilnisbelt heeft eveneens weinig zin, omdat 
het honderden jaren duurt voordat het plastic zou 
zijn afgebroken. Om dit te ontmoedigen, heft de 
overheid een fors bedrag op elke ton kunstgras 
die wordt aangeboden voor storting bij de vuil-
verwerkers. Het storten van de ongeveer 270 ton 
kunstgras en infill van een standaard-kunstgras-
voetbalveld dat is ingevuld met SBR, wordt zo een 
kostbare aangelegenheid. 
Het gebrek aan een schone en acceptabele manier 
om afgedankte kunstgrasvelden te verwerken, 

dreef de afgelopen jaren diverse eigenaren 
van de oudste kunstgrasvelden tot wanhoop. 
Opportunisten hebben dat ook gemerkt. Het 
gevolg was dat op meerdere plaatsen in het land 
enorme stapels met afgedankt kunstgras verrezen. 
Dit tot groot ongenoegen van de direct omwo-
nenden en koren op de molen van een ieder die 
weinig met kunstgras op heeft. 

Een nieuwe basis
Samen met KSP Kunstgras heeft Tencate Grass nu 
een nieuwe oplossing uitgewerkt. ‘De mat wordt, 
samen met het SBR-granulaat, ter plekke in zijn 
geheel in een shredder gestopt, waarna een agglo-

Afgelopen zomer zijn er door CSC Sport bij Z.S.V. Schaerweijde 

3  Greenfields TX Elite velden aangelegd, waarvan 2 op Ecocept. 

Het waterveld (veld 1) is gerenoveerd en zandvelden (veld 2 en 3) 

zijn vervangen door watervelden.
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merator alles door elkaar draait. Daar voegen wij 
dan een polyurethaanbindmiddel aan toe, waarna 
het geheel kan worden aangebracht als e-layer 
voor het nieuwe veld’, stelt Bart Wijers van Tencate 
Grass. Die aanpak zou het aanbrengen van een 
puinlaag onder het veld overbodig maken. ‘De 
waterdoorlatend is tot drie keer hoger dan bij de 
huidige e-layers, en zowel verticale als horizontale 
afvoer van water is mogelijk.’ Met de toepassing 
van een Ecocept-laag zouden de aanlegkosten van 
een kunstgrasveld kunnen worden uitgespaard, nu 
het niet langer noodzakelijk is om drainagebuizen 
onder een veld te leggen, maar het water in plaats 
daarvan wordt afgevoerd via drainagekoffers aan 
de zijkant van het veld. Bovendien zou de toepas-
sing van de laag tot een besparing van zo’n 300 
vrachtwagenbewegingen leiden. Op die manier 
wordt de uitstoot van 190 ton CO2 vermeden. 

Geheim zit in de details
Hoewel de nieuwe laag gevormd is uit afgedankt 
materiaal, zou het volgens Wijers betere sporttech-
nische eigenschappen hebben dan de bestaande 
e-layers. ‘Het biedt een consistente schokabsorptie 

en een stabiele ondergrond’, zo merkt hij op. ‘Wij 
kunnen exact aansturen op het behalen van de 
benodigde waardes door de input van materiaal 
te sturen.’ Tencate Grass is zo overtuigd van de 
kwaliteit van de laag, dat het de sporttechnische 
en functionele aspecten gedurende 20 jaar garan-
deert. In theorie zou dat dus voor de duur van 
twee nieuwe kunstgrasvelden zijn. 
In theorie kan elke mat van elk materiaal in de 
shredder en agglomerator worden gestopt. 
Voorwaarde is wel dat het materiaal goed is 
schoongemaakt. Dat is iets wat maar weinig 
kunstgrasverwijderaars lukt. ‘De kwaliteit die KSP 
Kunstgras levert, is essentieel’, zo merkt Wijers op. 
‘Het op een goede manier verwijderen en schoon-
maken van een kunstgrasmat is bijna net zo moei-
lijk als het goed aanleggen van een kunstgrasveld.’ 
KSP Kunstgras heeft twee methodes om afge-
dankte kunstgrasvelden te verwijderen en te 
recyclen. ‘We rollen het ter plekke met infill en al 
op en voeren het af om het op een centrale locatie 
te scheiden, óf we kloppen het op het veld leeg 
en scheiden daar de verschillende materialen’, stelt 
Joost Sweep van KSP Kunstgras. Met name die laat-
ste techniek zal bij het Ecocept worden toegepast. 
‘Door alles te wassen, weten we zelfs de kleinste 
fracties zand en rubber te scheiden.’ Volgens Sweep 
kan KSP Kunstgras bijna 99 procent van het mate-
riaal uit de mat verwijderen. Die kwaliteit maakt 
KSP Kunstgras niet alleen uniek, maar is tevens 
essentieel als de kunstgrasindustrie de gerecyclede 
materialen op een nuttige manier wil inzetten. ‘Een 
klein beetje zand zal bij het Ecocept weinig effect 
hebben. Maar als je wilt proberen om van gerecy-
cled kunstgras nieuw kunstgras te maken, kan dat 
grote gevolgen voor de extruder hebben’, zo legt 
Bart Wijers uit. 

Oplossing voor een groter probleem
Zowel Wijers als Sweep is erg content met hun 
nieuwste vinding. Die biedt vooral voor KSP 
Kunstgras een welkome oplossing. ‘Sinds de com-
motie rondom SBR-granulaat is het voor ons erg 
lastig geworden om het granulaat alsnog in de 
markt af te zetten’, stelt Sweep. De SBR-leveranciers 
stellen, bij monde van branchevereniging VACO, 
dat ze bereid zijn om SBR-granulaat terug te 
nemen wanneer een kunstgrasvoetbalveld wordt 
vervangen. Sweep ervaart echter dat dit niet zo 
eenvoudig gebeurt. ‘Ze stellen zeer strenge eisen 
aan de kwaliteit van het granulaat dat ze willen 
terugnemen, en vragen zich soms openlijk af of 
het voorgelegde granulaat destijds wel door hen 
is geleverd.’ Volgens Sweep staat de markt voor 
kunstgrasrecycling nog altijd onder druk, ondanks 
de groei van het aantal aangeboden kunstgrasmat-
ten. ‘Niemand wil een bult met afgedankte kunst-
grasvelden zien. Desondanks is de laagste prijs 
vaak leidend in de gunningscriteria. Dat maakt het 
moeilijk om al bij de aanleg rekening te houden 
met de verwijderingskosten die aan het einde van 
de levensduur een rol gaan spelen.’ 

ACTUEEL

‘De mat wordt, samen met 

het SBR granulaat, 

in z’n geheel in een 

schredder gestopt’

Bart WijersJoost Sweep

5 min. leestijd

‘Het biedt een consistente 

schokabsorptie 

en een stabiele 

ondergrond’
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Met dank aan de sponsors Jean Heybroek, Melspring en DLF, heeft de

jury op donderdag 16 november 2017, Marc Grooteman van Holland Sport 

uitgeroepen tot Fieldmanager of the Year 2018. 

Daarnaast ontving Jan Gijzen van FC Utrecht de award voor 

High Potential2018, de prijs voor aanstormend talent op de sportvelden. 

De uitreiking vond plaats tijdens Nationaal Sport Vakbeurs.

Adv_Fieldmanager of the Year_winnaar.indd   1 14/12/17   09:59
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100 procent massabalans
Voor Tencate Grass is Ecocept vooral een product 
dat moet aantonen waar Tencate voor staat. ‘Waar 
het ons om gaat, is dat wij onze verantwoordelijk-
heid nemen met betrekking tot kunstgrasvelden 
die niet langer worden gebruikt. Dat willen we 
graag laten zien.’ Wijers wijst erop dat ze een 100 
procent massabalans willen bereiken. ‘Dat houdt 
in dat wij de oude kunstgrasmat verwijderen en in 
zijn geheel verwerken in de e-layer die onder het 
nieuwe veld wordt aangebracht. Als de veldeige-
naar geen behoefte heeft aan een e-layer, kan het 
materiaal worden verwerkt tot poreuze bakstenen. 
Die kunnen eventueel worden gebruikt om de 
omgeving rondom het veld te bestraten, zodat 
men goede looppaden heeft, terwijl het regen-
water gewoon in de bodem kan doordringen.’ Hij 
wijst erop dat er bij het Ecocept meer dan één 

kunstgrasmat nodig is om voldoende materiaal te 
hebben voor het draaien van een nieuwe e-layer. 
Plannen voor de aanleg van een buffervoorraad 
afgedankte kunstgrasmatten heeft Wijers echter 
niet. Tencate wil vooral laten zien wat er mogelijk 
is, wat het kan en dat het bereid is mee te denken 
over het oplossen van het probleem. Wie verwacht 
dat de fabrikant van technisch textiel nu ook in de 
markt voor recycling stapt, komt bedrogen uit. 

Ei van Columbus?
Door de eenvoud van de methode en het feit dat 
deze op locatie kan worden uitgevoerd, klinkt 
het Ecocept zeer aantrekkelijk. Het is een oplos-
sing waarbij de eigenaar volledig zicht heeft op 
het proces en waarmee getoond kan worden dat 
deze de volledige verantwoordelijkheid voor het 
kunstgrasveld neemt. Het is in alle opzichten een 
betere oplossing dan het lukraak dumpen van rol-
len kunstgras, al dan niet met infillmaterialen, op 
verschillende plaatsen overal in het land. Ook is 
het beter dan het verschepen van die rollen naar 
landen waar men het niet zo nauw neemt met 
de kwaliteit van het afval dat daarnaartoe wordt 
gesleept. 
Of het werkelijk een oplossing biedt voor het 
komende probleem van afgedankte kunstgrasmat-
ten in Nederland, valt echter te bezien. Geschat 

wordt dat de komende jaren jaarlijks zo’n 200 
kunstgrasvelden in ons land in aanmerking komen 
voor verwijdering. Het blijft echter maar de vraag 
of die hoeveelheid aantrekkelijk genoeg is voor 
Tencate Grass om zijn oplossing breed in de markt 
te zetten. ‘Wij zijn al tevreden als we volgend 
jaar zo’n 30 kunstgrasvelden kunnen verwerken’, 
stelt Bart Wijers. Dat klinkt als ‘niet veel’. Als het 
uitgangspunt is dat aan de markt getoond moet 
worden dat Koninklijke Tencate zijn verantwoorde-
lijkheid neemt, zal men toch een tandje bij moe-
ten zetten. Het idee is aardig, maar Nederlandse 
sportveldbeheerders zien dat graag omgezet in 
een actieve benadering. In het ergste geval zal de 
markt de gedachte achter de oplossing zien als net 
zo poreus als het materiaal dat wordt gemaakt. In 
dat geval blijft Nederland opgescheept met vele 
rollen afgedankt kunstgras en is het wachten op de 
volgende partij die roept de oplossing te hebben 
gevonden, om vervolgens weinig moeite te onder-
nemen om dat ook te bewijzen.

ACTUEEL

E-layers worden vooral in Duitsland toegepast.

‘Wij zijn al tevreden 

wanneer we volgend jaar 

zo’n 30 kunstgrasvelden 

kunnen verwerken’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7204
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De Amsterdam Crusaders op sportpark Sloten is de grootste en ook snelst groeiende American football-vereniging van Nederland. Onlangs kreeg de 

club een exclusief American football-veld, dat perfect aansluit bij zijn Europese ambities. ‘Dit veld heeft een enorme uitstraling en zal veel mensen 

trekken’, zegt voorzitter Paul van der Kolff. ‘Dat is nu al voelbaar, binnen de gelederen en ook daarbuiten.’ Na de winterstop wordt het nieuwe veld in 

gebruik genomen.

Auteur: Sylvia de Witt

Nederland telt drieëntwintig American football-
verenigingen, maar de Amsterdam Crusaders is 
de langst bestaande. Wanneer je het clubgebouw 
binnenkomt, springt direct het grote aantal bekers 
in het oog. De club, die ook vaak liefkozend ‘Cru’, 
‘Family’ of ‘Cru Family’ wordt genoemd, werd dan 
ook negentien keer landskampioen en twee keer 
Europees kampioen. In de Verenigde Staten, baker-
mat van het American football, kijkt een derde van 
de bevolking naar de Super Bowl en daarnaast nog 
zo’n zes miljoen kijkers buiten de Verenigde Staten. 

In Nederland wordt gespeeld om de Tulip Bowl 
en op Europees niveau gaat het om de Euro Bowl. 
Ook opvallend zijn de kunstwerken in de vorm van 
twee grote helmen en het flinke aantal uitgestalde 
lekkernijen bij de bar, van Indonesische spekkoek 
tot pannenkoekjes. Gasten worden hier goed ver-
zorgd. Je voelt je hier welkom. Het clubgebouw 
oogt ruim en gezellig, maar de Cru zit hier maar tij-
delijk. ‘Ons oude clubhuis is afgebroken, want het 
stond op instorten’, vertelt vicevoorzitter Menno 
Gibson. ‘Dit hier stond al vijf jaar leeg; we moesten 

het echt opknappen. Er zijn acht kleedkamers, een 
fysiotherapieruimte, een washok en een bestuurs-
kamer, wat we nooit eerder hebben gehad, dus dat 
is allemaal prima. Straks komt er naast ons nieuwe 
veld eerst een tijdelijk clubhuis, maar er zijn al ver-
gevorderde plannen voor een nieuw gebouw met 
tribunes, zonnepanelen en een sportschool.’

Oprichting van de Crusaders
Menno Gibson is een van de grondleggers van 
het American football in Nederland. In 1980 raakte 

Dit nieuwe veld past perfect bij 
de ambitieuze toekomstplannen 
van de Cru Family

Voorzitter Paul van der Kolff
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hij geϊnspireerd door Guus Annokee, zijn gym-
leraar op de Christelijke Scholengemeenschap 
Buitenveldert. Toen een van zijn vrienden een 
video meenam over American football was hij 
om. ‘Dit was het helemaal. We begonnen op het 
Museumplein, dat kon toen nog gewoon, en 
op een bepaald moment weken we uit naar het 
Vondelpark. Amerikaanse expats legden ons verder 
uit hoe het spel precies in zijn werk ging.’ 
De club Amsterdam Rams werd opgericht en 
op paaszondag 1981 werd de eerste wedstrijd 
in Duitsland gespeeld tegen Herne Tigers. In 
Duitsland was American football al wat langer 
populair door de Amerikaanse legerbases daar. 
Vanwege een andere visie op de sport splitste 
Gibson zich in 1984 met een klein groepje af 
van de Rams, die overigens in 1991 het loodje 

legde. Hij richtte met een aantal medespelers de 
Amsterdam Crusaders op en de club behoorde zo’n 
acht jaar lang tot de beste teams van Europa. Cru 
stond vijf keer in de Europacupfinale en won in 
1991 en 1992 de Eurobowl. De twee zwarte bekers 
hebben een prominent plekje in het clubhuis.

Preventief tapen
Paul van der Kolff is nu twee jaar voorzitter en zit al 
praktisch vanaf het eerste uur bij de Crusaders. In 
de beginjaren was hij hoofd van de medische staf 
en gaf hij sturing aan zes fysiotherapeuten en een 
arts. Hij is sportmasseur en heeft vijfentwintig jaar 
praktijkervaring met revalidatie en hersteltrainin-
gen na blessures. American football is een prach-
tige, maar blessuregevoelige sport. Er wordt dan 
ook groot belang gehecht aan preventief tapen. Zo 
tapet hij vooral de enkels, ellebogen en schouders 
van de spelers. Wat de meest voorkomende blessu-
res zijn, hangt af van de positie van de speler. 
‘Een wide receiver die een bal vangt, zoals Jasper 
Nijland, is vaak veel opener met zijn lichaam dan 
iemand die ineengedoken met de bal naar het 
midden loopt. Dan heb je sneller ribblessures. Een 
jongen die laag ineengedoken door de lijn loopt 
met de bal, heeft eerder schouderklachten; die 
is veel met zijn schouders aan het “hitten”. Bijna 
iedereen gaat preventief in een enkeltape. Maar 
een line man, zoals Barry de Boer, is vaak wat groter 
en draagt vaak knee braces voor de laterale bewe-
gingen.’

CLUB IN BEELD

‘Je raakt verslaafd aan 

deze sport die in technisch 

opzicht heel interessant is. 

Als je er eenmaal diep in 

zit, kun je het niet meer 

loslaten’

14 min. leestijd

Dit nieuwe veld past perfect bij 
de ambitieuze toekomstplannen 
van de Cru Family

Vicevoorzitter Menno Gibson

Tante Roos en Tante Nel
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We love making water work

www.aquaco.nl

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

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.
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Alleen Europese wedstrijden
De 1,95 meter lange Barry de Boer, alias de knuf-
felbeer, zit in het eerste seniorenteam als offensive 
line man. Hij staat in de aanval en is ook degene 
die de man met de bal verdedigt. ‘Dus ik beuk 
eigenlijk alles omver wat niet mijn kleur heeft’, 
vertelt hij lachend. Hij is lang, maar vindt vooral 
zijn postuur wel makkelijk op zijn positie. ‘Ik heb 
vaak ook grote mensen tegenover me staan, dus is 
het wel handig dat ik wat massa heb om ze weg te 
duwen. Drie teamgenoten zijn nog groter dan ik, 
maar in principe kunnen mensen van alle soorten 
en maten American football spelen.’
Teamgenoot Jasper Nijland raakte met het 
American football-virus besmet toen hij een jaar 
in North Carolina woonde. Terug in Enschede - we 
hebben het over het jaar 2010 - begon hij bij de 
Enschede Broncos. Later stapte hij over naar de 
Osnabrück Tigers in Duitsland, omdat het niveau 
daar hoger lag. Zijn studie management kon hij in 
iedere stad doen, maar hij koos voor Amsterdam 
vanwege de Amsterdam Crusaders.
‘Wij gaan dit jaar weer internationaal spelen’, 
zegt hij glunderend. ‘We speelden altijd in de 
Nederlandse divisie, maar nu gaan we een stapje 
hoger en spelen we alleen Europese wedstrijden. 
We werden de afgelopen jaren heel gemakkelijk 
Nederlands kampioen. Dat is natuurlijk een hele 
eer, maar we kunnen meer als team.’ 

Eén grote familie
Elke week kijken de twee teamgenoten internatio-
nale wedstrijden online. Barry de Boer: ‘En wanneer 

we op training komen, vragen we: heb je dit of dat 
gezien?’ 
Jasper Nijland: ‘Je raakt verslaafd aan deze sport; 
die is in technisch opzicht zó interessant. Als je er 
eenmaal diep in zit, kun je het niet meer loslaten.’
Barry de Boer herkent dit maar al te goed. ‘Vorig 
jaar hadden we een Europese campagne en zijn 
we naar Barcelona geweest. Maar eigenlijk moest 
ik mijn afstudeerscriptie verdedigen. Ik heb er een 
hoop gezeur mee gehad op school, maar ben uit-
eindelijk wél geslaagd.’
De Amsterdam Crusaders trekt een heel divers 
publiek, van straatschoffies tot bankiers, maar de 
club is één grote familie. 
Barry de Boer: ‘Natuurlijk kunnen we ook boos wor-
den op elkaar, maar dat komt in de beste families 
voor. Als je geaccepteerd bent in deze familie, voelt 
het ook echt als familie.’
‘Dat is hier inderdaad heel bijzonder’, valt Jasper 
zijn teamgenoot bij. ‘Bij de andere verenigingen 
waar ik speelde, was dat heel anders. Hier heb je 
ook buiten het veld veel contact met de jongens.’ 

Tante Roos en Tante Nel 
De spelers zijn gek op hun sport en hun teamge-
noten, maar lopen vooral ook weg met de twee 
goedlachse zussen op leeftijd die de kantine 
bestieren. Roos Tangkilissan is naar eigen zeggen 
een klein vrouwtje met een heel lange naam. Zij 
wordt 82 en haar zus Nel van Daalen wordt 76. 
Tante Roos en Tante Nel, zoals ze zichzelf voorstel-
len, zijn al meer dan vijfendertig jaar bij de club. 
De zoon van Tante Nel ging in 1983 op American 

‘American football wordt 

steeds breder gedragen en 

bekender. De uitstraling 

van dit veld helpt hier 

ontzettend bij; we hebben 

nu het mooiste veld 

van Europa’
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Barry de Boer en Jasper Nijland
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football - de club werd officieel in 1984 opgericht - 
en zij en haar man liepen vanaf het allereerste uur 
mee. Zo ook haar zus Roos en haar zwager, die hier 
twee zoons hadden spelen. Buiten het feit dat ze er 
altijd zijn, is het bijzondere dat ze ook eten koken.
Tante Roos: ‘De jeugd kwam op woensdag direct 
van school. We hadden als het ware de jongens 
van de straat gehaald om te gaan sporten. En dan 
kwamen ze hier en zeiden: “Tante Roos, ik heb hon-
ger, maar ik heb geen geld bij me.” Dan zorgden we 
dat ze eten kregen. Ik kook nu nog steeds: Indisch 
eten en af en toe pasta. Dat betalen wij zelf. Als 
de kinderen maar tevreden zijn en sporten, dan 
zijn we blij. Wij leven gewoon met die jongens. Dit 
is mijn tweede huis. Mijn man is zes jaar geleden 
overleden. Ik doe dit ook voor hem.’
Iedere woensdag en vrijdag staan de twee gezus-
ters voor de Crusaders klaar. Het was dan ook meer 
dan verdiend toen zij in 2013 van Eberhard van 
der Laan een lintje in ontvangst mochten nemen 
en werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Ook zijn ze bij AT5 geweest met Wendy 
van Dijk en bij Man bijt hond. 

Gouden rollator
Roos: ‘We zijn hier altijd met plezier; als je iets met 
tegenzin doet, dan werkt het niet. Als bijvoorbeeld 
de moeder van een nieuw clublid voor het eerst de 
kantine binnenkomt, ga ik direct naar haar toe. Ik 
wil dat die vrouw zich thuis voelt in de Cru-family. 
Het is hier één grote familie.’
Gelukkig verkeren ze allebei nog in goede gezond-
heid. ‘Als mijn gezondheid het niet meer toelaat, 
kom ik hier met een gouden rollator’, zegt Tante 
Roos. Haar zus Nel: ‘Dat komt wel goed, Roos. Dan 
zal ik hem goud verven.’
Tante Nel vindt zichzelf positief ingesteld. ‘Ik nog 
meer’, zegt tante Roos, waarop een schaterlach 

volgt. ‘Er is altijd baas boven baas.’
En als onbekenden vragen: ‘Wie is nou wie?’ dan 
wordt er gezegd: ‘Kijk maar goed: die met de rode 
lippen is tante Roos.’ Hilarisch, want de zussen zijn 
altijd tot in de puntjes verzorgd en dragen allebei 
rode lippenstift.

Flag football
De club telt zo’n driehonderd leden, waaronder 
tien meisjes. Die spelen met de jongens mee bij de 
jeugd. Zij spelen echter niet full contact, maar flag 
football. De spelregels zijn vergelijkbaar met die 
van het reguliere American football, met het grote 
verschil dat bij flag football spelers niet mogen 
worden getackeld of geblokt. In plaats daarvan 
draagt iedere speler een vlaggetje, dat is bevestigd 
aan een riem. Spelers kunnen de baldrager stop-
pen door de vlag van de speler af te pakken. Een 
van die meisjes is de elfjarige Laura de Breet. Zij is 
nu een jaar lid van de Crusaders. Voor een school-
opdracht moest iedereen iemand interviewen uit 
de sportwereld. Een klasgenootje had haar broer 
geïnterviewd die op American football zat. ‘Ik vond 
dat wel erg interessant en ging met mijn moeder 
op een sportmarkt kijken. Daar waren ook de 
Crusaders en ik kon een proefles doen. Nu ben ik 
één van de receivers en sta naast de quarterback.’ 
Ze traint op woensdag en vrijdag en op zondag 
speelt ze soms een wedstrijd. ‘Er is nog één ander 
meisje in mijn team. Anderen vinden het wel bij-

zonder als ze horen dat ik dit doe, want ze kennen 
het niet echt.’

Iedere week nieuwe leden
Het nieuwe veld, dat helemaal is aangelegd 
volgens de regels van de Amerikaanse NCAA 
(National Collegiate Athletic Association), past vol-
gens de voorzitter perfect bij de toekomstplannen 
van de Cru. 
‘Met het eerste team worden nu alleen maar 
internationale wedstrijden gespeeld. We gaan 
hier jaarlijks tussen de zes en acht internationale 
wedstrijden spelen. Na drieëndertig jaar wordt 
American football steeds breder gedragen en ook 
steeds bekender. We krijgen iedere week nieuwe 
leden binnen en de jeugd groeit. De uitstraling van 
dit veld helpt hier ontzettend bij; we hebben nu 
het mooiste veld van Europa. Dit trekt mensen aan 
die het op de website zien; zij willen er gewoon bij 
horen. Dat is nu al voelbaar, binnen de gelederen 
en ook daarbuiten.’
Ook Barry de Boer is er heel blij mee. ‘We zijn een 
Amsterdamse club. Met het wapen van Amsterdam 
erin kunnen we nu onze eigen vesting verdedigen 
in eigen stad. Dat vind ik echt heel mooi.’ 

Exclusief veld met internationale uitstraling
De club was al vijftien jaar met de gemeente bezig 
om een sportverzamelgebouw neer te zetten. In 
eerste instantie samen met de voetbalclub, de 

‘Een deel van het nieuwe 

veld lag op de plaats van 

een bunker, dus die moest 

worden verplaatst. Ook lag 

er een hole dwars over 

dat veld; daarom is die 

golfbaan nu omgelegd’
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honkbalclub en een handbalclub. Eerst viel de 
handbalclub af, mede omdat er een plan lag om 
het hele sportpark te upgraden. Op een gegeven 
moment was er het plan om voor de Crusaders een 
combinatieveld te maken met gewoon voetbal. 
Maar voetbalclub Nieuw-Sloten gaf aan niet echt 
een ander veld nodig te hebben. 
Paul van der Kolff: ‘Daarop gingen wij in gesprek 
met de gemeente voor een exclusief American 
football-veld met een internationale uitstraling. 
Want wij willen echt meedraaien in de Europese 
top en daarvoor heb je een accommodatie nodig 
waar veel publiek in kan.’ 
Het nieuwe veld is een behoorlijke diepte-investe-
ring geweest, meent Gerrit de Koe, adviseur sport 
en cultuurtechniek van de gemeente Amsterdam, 
die zich bezighield met het voorproces en met de 
eisen waaraan het nieuwe veld moest voldoen. 
‘Het zijn grote gelden waarmee je speelt als stad, 
maar Amsterdam is sportminded. We hebben het 
afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd in sport, mag 
ik wel zeggen.’ 

Slechts kleine extra investeringen
Het nieuwe veld was een jarenlange wens van de 
Cru, maar het moet natuurlijk wel kunnen. De club 
moet volgens Gerrit de Koe ook groeien. Als op het 
nieuwe veld maar honderd mensen zouden spelen, 
zou het een te dure investering zijn. ‘Wanneer je 
het hele sportpark Sloten opknapt, moet je ergens 
beginnen en dit was natuurlijk wel een mooi 
begin. De infrastructuur, de velden, de bestrating, 
de complexen: alles is door de tand des tijds aan-
getast en moet worden opgeknapt om aan de 
huidige eisen te voldoen. In heel Amsterdam zijn 
we bezig met een inhaalslag.’ 
In het begin van het project is overleg geweest 
over het bijzondere uiterlijk van het veld. De KNVB 
staat zoiets niet toe bij voetbalvelden, maar bij 
American football mag dat juist wel. 
‘Dit is natuurlijk ook geweldig. Waarom niet?’, vindt 
Gerrit de Koe. ‘Het is wat duurder met al dat knip- 

en snijwerk, maar je maakt er zo wel iets leukers 
van. Ook het kijken naar het spel is hierdoor aan-
trekkelijker en het maakt het spel ook duidelijker. 
Het waren maar kleine extra investeringen ten 
opzichte van de tonnen die je erin steekt.’

De maten in inches en feet
Bij de gehele voorbereiding werd de gemeente 
Amsterdam bijgestaan door Adviesbureau 
Simoove, dat ook de uitvoering begeleidde. In april 
was de opdracht bij de gemeente een feit, waarop 
het ontwerp en de engineering kon beginnen. 
Zowel van de vereniging als van de gemeente kwa-
men bepaalde eisen op tafel. ‘De naam en het logo 
waren een wens van de vereniging’, zegt Wouter 
Stuive van Simoove. ‘Wij bekeken of dit haalbaar 
was binnen het budget. Ook zijn er speciale 
American football-doelen die aan de eisen van de 
NFL voldoen; die komen uit Engeland.’ 
Hij zit al bijna tien jaar in de buitensportaccom-
modaties en de sportvelden, maar voor hem was 
dit het eerste American football-veld, wat toch iets 
heel anders is. ‘Samen met de gemeente hadden 
wij ons goed voorbereid om te bepalen aan welke 
sporttechnische eisen het veld moest voldoen 
volgens de NFL (National Football League). De 
spelers liggen veel op de grond, om het zo maar 
te zeggen. Daarom moest het veld ook voldoen 
aan de HIC-waarden (HIC staat voor head injury cri-
terion). Dat zijn dezelfde waarden die ook worden 
getest onder rugbyvelden en speeltoestellen. Ook 
alle belijning is aangebracht volgens de American 
football-normen en die zijn echt anders dan voor 
een standaard voetbalveld. De maten zijn in inches 
en feet. De getallen op het veld zijn yardlines. En 
ook de afstanden tussen de streepjes zijn gemeten 
in inches en feet.’

Golfbaan omleggen
De maten klopten, maar toen waren er nog andere 
zaken waarmee rekening moest worden gehou-
den. Op het sportpark ligt namelijk ook Golfbaan 

Sloten, een 9 holesgolfbaan, tussen, op en langs de 
sportvelden. Wouter Stuive: ‘Een deel van het nieu-
we American football-veld lag op de plaats van een 
bunker, dus die moest worden verplaatst. Ook lag 
er een hole dwars over dat veld heen; daarom is 
die golfbaan nu omgelegd. Ook heeft de gemeen-
te Amsterdam besloten dat alle nieuwe kunstgras-
velden met kurk moeten worden ingevuld. Dat was 
even een ding, want het veld zoals het er nu ligt, is 
geen systeem dat op de sportvloerenlijst staat. We 
moesten met Kiwa Isa Sport bespreken hoe we dat 
zouden doen.’
CSC Sport uit Zeewolde legde het veld aan. De 
gemeente koos voor een mat van GreenFields met 
een RST-funderingslaag (RST is recycle sport top). 
Ook voor projectmanager Arjan Thoen was het de 
eerste keer dat hij met een American football-veld 
te maken kreeg. ‘We hebben wel rugbyvelden aan-
gelegd en het lijkt wel enigszins op elkaar, maar 
de belijning en maatvoering zijn toch anders. Dit is 
een echt officieel American football-veld.’

Alles goed nameten
Op de middellijn prijkt het wapen van Amsterdam. 
De zogenoemde end-zones en coaching-box van 
het veld zijn ‘Cru-rood’ met daarin in witte belet-
tering ‘Amsterdam’ en ‘Crusaders’. Langs de zijlijnen 
staan streepjes voor iedere yard. Er ligt tevens een 
stippellijn (limit-line) in het geel buitenom voor 
de scheidsrechters. Er zat volgens Arjan Thoen 
veel werk in het creëren van deze zaken. ‘Vooral 
het uitsnijden van de cijfers en letters kostte tijd. 
De grote vlakken waren op zich wel te doen; dat 
zijn bijna halve rollen, dus dat ging redelijk snel. 
De naam van de club en het logo van Amsterdam 
hebben we binnen in een loods voorbereid. Als 
we dit buiten hadden moeten doen, was er veel te 

Arjan Thoen

Wouter Stuive
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veel tijd verloren gegaan door de weersomstandig-
heden. En als we op een droge dag met die letters 
aan de slag waren gegaan, was het zonde geweest 
van de overige werkzaamheden. Een week na de 
start van het project zijn we al begonnen met het 
op maat snijden en uitmeten van de letters. Op 
het moment dat we ze gingen leggen, waren de 
letters pas af. Maar het moet goed gebeuren; je 
moet alles goed nameten. Als je één lijn verkeerd 
legt, liggen de lijnen die erna komen ook allemaal 
verkeerd. Er ligt ook foam onder; daarmee zijn we 
drie dagen bezig geweest. En het uitrollen van de 
rollen kunstgras, alles lijmen en de letters en het 
logo van Amsterdam erin verwerken, dat duurde 
zo’n anderhalve week. Al met al zijn we twee 
weken bezig geweest met het verleggen van het 
kunstgras. Een standaard voetbalveld verleggen 
we in twee dagen.’ 

Nieuw clubgebouw
Naast het nieuwe veld zal een tijdelijk clubhuis 
worden gerealiseerd. De club zelf moet het uitein-
delijke clubgebouw neerzetten, volgens Gerrit de 
Koe. ‘De gemeente Amsterdam zal daar een derde 
van financieren vanuit de 1/3e-regeling (Subsidie 
Verenigingsaccommodaties buitensport) met een 
maximum van 275.000 euro. Als ze een clubge-
bouw neerzetten van 7,5 ton (dat ben je toch wel 
kwijt voor een behoorlijk gebouw) krijgen ze 2,5 
ton. Van de 5 ton die de club zelf inlegt, moeten 
ze 2,5 ton zelf hebben en mogen ze 2,5 ton lenen. 
Voor een kleine club is dat wel een opgave. Maar 
alle exposure zorgt er toch voor dat zo’n club in de 
lift komt en meer leden krijgt.’

400 meter hekwerk
De Crusaders hebben nu het mooiste veld van 
Europa, vindt Menno Gibson. En dat zal de club in 
alle opzichten ten goede komen. In Europa is een 
aantal clubs met ook specifieke American football-
kunstgrasvelden. Maar vaak huren American 
football-teams die op Europees niveau hoog 
spelen, een stadion van een voetbalvereniging in 
een lagere divisie, waarbij ze een veld op het gras 
creëren. Het is smaller en aan beide kanten onge-
veer vijf meter langer. Meestal zijn die velden iets 
te kort, maar dan maken ze de doelpalen op de 
voetbalgoals. 
‘In Duitsland is de sport vrij groot; zo’n 80.000 
mensen spelen daar American football. Wij heb-
ben vorig jaar in de Europacupfinale gestaan in 
Frankfurt tegen Frankfurt Universe; die hebben 
we net verloren. Toen ik na de wedstrijd met de 
general manager van de tegenpartij sprak, kwam 
het ter sprake dat Frankfurt Universe jaarlijks 
voor 1,2 miljoen aan ticketsale heeft. Hij vroeg 

hoeveel tickets wij verkochten. Ik antwoordde 
dat wij geen ticketsale hebben, maar dat mensen 
komen gewoon kijken. Dat begreep hij niet. Die 
grote teams in Duitsland hebben dus allemaal een 
behoorlijk budget, ook door grote sponsors. Als 
wij met een spelersgroep van vijftig, zestig jon-
gens en begeleiding naar een uitwedstrijd gaan in 
Frankfurt, moeten we een bus huren en een hotel 
boeken en dan moeten de jongens en de coaches 
alles zelf betalen. Dat is een groot verschil. In de 
jaren dat we Europees kampioen werden, hadden 
we wel een grote sponsor, maar daarna niet meer. 
We hebben nog nooit borden kunnen verkopen. 
Nu hebben we voor het eerst 400 meter hek om 
het veld en we beginnen al aardig vol te lopen.’

Op de millimeter precies
Paul van der Kolff meent dat het nieuwe veld de 
spelers het komende seizoen veel zal brengen. 
Volgens receiver Jasper Nijland is het bij ballen 
vangen belangrijk waar je op het veld bent. ‘En een 
veld als dit, waar alles tot op de millimeter perfect 
is, maakt een enorm verschil voor de kwaliteit van 
je spel.’
‘Het spel is een soort landjepik; je gaat steeds een 
stukje vooruit, waarna je opnieuw mag begin-
nen’, voegt Barry de Groot hieraan toe. ‘Als je dan 
niet precies weet waar je bent, is dat lastig. Nu dit 
nieuwe kunstgrasveld zo op de millimeter precies 
is, hebben wij daar veel voordeel bij. Het gaat om 
zeer kleine inches.’ 
‘Als ik bijvoorbeeld een patroon ren en die bal 
komt net niet goed omdat ik het veld niet duidelijk 
zie, kan dat een hele game beslissen’, verduide-
lijkt Jasper Nijland. ‘Nu kan ik met de quarterback 
precies afspreken: bij dit witte puntje van het veld 
kom ik precies uit met mijn patroon; ik wil die bal 
daar precies hebben. Dat is een enorm verschil. 
Echt, dit nieuwe veld gaat ons heel veel opleveren.’

‘Dit is mijn tweede huis. 

Mijn man is zes jaar geleden 

overleden; ik doe dit ook 

voor hem’

Gerrit de Koe
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15e editie op 24 januari a.s. in Amsterdam ArenA

De Nationale Grasdag komt er weer aan! Op woensdag 24 januari a.s. krijg je in de Amsterdam ArenA 

alles te horen en te zien over smart fieldmanagement. Wat mogen we verwachten van de slimme 

grasmat? Welke ontwikkelingen zijn er rondom sensoring (gps) en precisiebeheer? De Nationale 

Grasdag geeft een inkijk in de cockpit en het dashboard van het toekomstig sportveldonderhoud. 

Verzeker je van een plaats en schrijf je vandaag nog in op www.nationalegrasdag.nl. 

Nationale Grasdag toont cockpit 
en dashboard van het toekomstig 
sportveldbeheer

Tijdens de 15e editie van de Nationale Grasdag aandacht 

voor de laatste technische ontwikkelingen en noviteiten die 

ervoor zorgen dat je gras op zijn best blijft.
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Het vak van fieldmanager gaat de komende jaren 
in sneltreinvaart veranderen. In toenemende mate 
gaat het om het verzamelen, verwerken en inter-
preteren van data en het op basis daarvan gericht 
plegen van plaatsspecifiek onderhoud. Want 
lang niet overal hoeven de sproeiers aan, hoeft 
er gemaaid of bemest te worden. De Nationale 
Grasdag, dé studiedag voor een ieder die profes-
sioneel met voetbalgras van doen heeft, laat zien 
hoe we de komende jaren deze omslag gaan 
maken. Zowel op cultuurtechnisch als op beleids-
matig gebied word je op deze dag bijgepraat over 
slim sportveldbeheer en ben je in de gelegenheid 
ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. 

Voorspelbare performance 
Gras met een voorspelbare performance zorgt 
in combinatie met goed bodembeheer voor een 
duurzaam sportveld. Welke grassen hebben de 
toekomst? Aan welke extreme stress-situaties kun-
nen ze worden blootgesteld? En wat is het belang 
van een gezond microbiologisch bodemleven in 
relatie tot het stikstofleverend vermogen van een 
sportveld? Op het programma staan interessante 
bijdragen over grasinnovaties, slimme bemestings-
plannen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van bodemanalyse. 

Hoogtepunten 
Onder leiding van het grasteam van de Amsterdam 
ArenA breng je een bezoek aan het hoofdveld. Je 

krijgt alle ins en outs te horen over de grasmat 
in dit indrukwekkende stadion, waar allerhande 
technische snufjes ervoor zorgen dat het gras op 
zijn best blijft met een minimale inzet van water, 
grond- en brandstoffen. Innovatie zit de mensen 
hier in de genen. Vele ontwikkelingen in het field-
management die nu gangbaar zijn, vonden hier 
hun oorsprong. Verder mag je de nabeschouwing 
niet missen van een autoriteit die heel dicht bij het 
gras in de Duitse Bundesliga staat. Hij gaat in het 
bijzonder in op de verschillen in sportveldbeheer 
tussen beide landen! 

ACTUEEL2 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7206

Schrijf je vandaag nog in!                                                                       

Je kunt je aanmelden voor de Nationale Grasdag via www.nationalegrasdag.nl. De plenaire bijeen-
komst wordt onderbroken voor een uniek bezoek aan het hoofdveld van Ajax onder leiding van 
Paul Baas en Arjan Knottnerus. De Nationale Grasdag is een initiatief van Advanta, DCM, Eurofins 
Agro, Kybys, Bras Fijnaart en HAS Hogeschool met medewerking van de Branchevereniging Sport 
en Cultuurtechniek

Amsterdam ArenA zet hightech technologie in om de conditie van de grasmat te meten.

Dit mag je niet missen: een unieke bijdrage door een autori-

teit uit de Duitse Bundesliga.
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Een balletje trappen op 
CO2-neutrale ondergrond
Nieuw trapveldje in Teteringen heeft uiterlijk van een traditioneel kunstgrasveld, 
maar is veel duurzamer

Aan de Ganzendreef in Teteringen, in de gemeente Breda, ligt een CO2-neutraal trapveldje, ontwikkeld door Antea Group Sport. Een deel van de lava-

fundering is vervangen door Carbon Fix, een gesteente dat de CO2-uitstoot niet reduceert, maar zelfs volledig opruimt. NOC*NSF heeft de constructie 

goedgekeurd als onderbouwmateriaal voor kunstgrasvelden.

Auteur: Sylvia de Witt

De termen klimaatneutraal en CO2-neutraal bete-
kenen hetzelfde. Ze geven aan dat een productie-
proces of product niet bijdraagt aan klimaatveran-
dering en dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals 
CO2, wordt gecompenseerd. 

Antea Group Sport heeft nu een simpele, CO2-
neutrale oplossing ontwikkeld voor de aanleg van 
kunstgrasvelden in de vorm van Carbon Fix, een 
olivijnhoudend gesteente. Olivijn gaat een ver-
binding aan met CO2 en legt dat vast in de vorm 

van carbonaten, meestal magnesiumcarbonaat 
en soms ijzercarbonaat, want mineralen zijn nooit 
honderd procent zuiver. Carbon Fix reageert dus 
op CO2 uit de buitenlucht. Deze reactie is onom-
keerbaar en zorgt ervoor dat de CO2 permanent, 
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dus niet tijdelijk, wordt vastgelegd in onoplosbare 
verbindingen. De CO2-uitstoot wordt dus niet 
gereduceerd, maar volledig opgeruimd. 
‘Dit ligt voor de eeuwigheid vast en is effectiever 
dan wanneer je bomen zou planten’, vertelt Henk 
Kool, senior adviseur realisatie bij Antea. ‘Bomen 
gaan namelijk uiteindelijk dood en dan komt de 
eerder vastgelegde CO2 weer vrij.’
Carbon Fix is uitvoerig getest door Kiwa ISA Sport 
en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen, 
waarmee het materiaal ideaal is om CO2-neutraal 
te bouwen.

Een laagje van één centimeter
Henk Kool vindt het eigenlijk niet zo bijzonder dat 
Carbon Fix een verbinding aangaat met CO2; in de 
natuur gebeurt dat tenslotte ook. ‘Alleen hebben 
wij dit gesteente in feite verkleind. Het wordt in 
kleinere gradaties toegepast, waardoor het speci-
fieke oppervlak waarop de CO2 kan inwerken veel 
groter wordt.’
Het gaat als volgt: een laag Carbon Fix vervangt 
een deel van de normaal toegepaste sporttechni-
sche lavafundering. Er blijft dus nog een gedeelte 
lava over, afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die 
je wilt binden. Eén ton Carbon Fix kan ruim één ton 
CO2 vastleggen. Een laagje van slechts één of twee 
centimeter dikte volstaat om evenveel CO2 vast te 
leggen als er bij de aanleg van een veld vrijkomt. 

‘We hebben nu de grens getrokken bij de hoeveel-
heid CO2 die vrijkomt bij de aanleg van een veld’, 
vertelt Henk Kool. ‘Die willen we compenseren. 
Dan heb je ongeveer één centimeter Carbon Fix 
nodig, wat dus één centimeter minder lava bete-
kent. Als je puur de CO2-uitstoot bij de aanleg van 
het veld wilt compenseren, kom je voor een vol-
ledig voetbalveld uit op 150 ton Carbon Fix. Wil je 
ook de productie van de materialen compenseren, 
evenals het jarenlange onderhoud en het oprui-
men van het veld aan het einde van de levensduur, 
dan moet je toe naar circa drie centimeter.’

Nieuw trapveldje aan de rand van twee wijken
Carbon Fix kwam in het laboratorium dus geweldig 
uit de bus, maar Antea had nog een pilot nodig. 
Dit kwam Anton Lips ter ore, die bij de gemeente 
Breda verantwoordelijk is voor het beheer van de 

ACTUEEL

‘Het bestaande trapveldje 

was vijftien jaar oud. 

Dit was voor ons 

aanleiding om te zeggen: 

we knappen die plek in 

één keer goed op’

5 min. leestijd

Carbon Fix
Henk Kool
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openbare ruimte, waaronder het groenbeheer en 
de speelvoorzieningen. Zijn collega Inge Schrader 
van de afdeling Sport had tegen hem gezegd: 
‘Anton, als jij nog eens ergens een nieuw kunst-
grasveld moet aanleggen, Antea Group Sport is 
bezig met het ontwikkelen van een CO2-neutraal 
veld.’  Deze tip had effect, want sinds septem-
ber ligt er een CO2-neutraal trapveldje aan de 
Ganzendreef, aan de rand van de dorpskern van 
Teteringen. Antea Group Sport heeft zijn pilot. 
Hier lag eerst een gewoon kunstgrasveldje, maar 
de gemeente Breda wilde de bewoners een totale 
speelplek aanbieden, waar ook de bewoners 
van de verderop gelegen nieuwbouwwijk De 
Bouverijen gebruik van zouden kunnen maken. 
Anton Lips: ‘Vanuit de bewoners kwam de vraag 
om daar een grote speelplek aan te leggen. En ook 
de behoefte aan een trapveldje bleef. De bewoners 
hebben zelf plannen gemaakt voor de inrichting 
van die plek, maar dat veldje moest dan wel wor-
den aangepast. Het lag een kwartslag gedraaid in 
de lengte. 

Het was vijftien jaar oud en het kunstgras was 
versleten. Dit was voor ons aanleiding om te zeg-
gen: we knappen die plek in één keer goed op. De 
nieuwe speelplek en het CO2-neutrale trapveldje 
liggen niet midden in de wijk, maar juist aan de 
rand, zodat zowel de bewoners van Teteringen als 

die van de nieuwe wijk De Bouverijen er profijt van 
hebben.’

Kans voor interessante initiatieven
Duurzaamheid is allang niet meer dat bootje van 
Greenpeace dat het moet opnemen tegen die 
enorme tanker, meent Paul de Beer, wethouder 
financiën, duurzaamheid, vastgoedbeheer en sport 
van de gemeente Breda. Duurzaamheid is tegen-
woordig een nieuwe manier van handelen, waarbij 
je gewoon met die hele tanker aan de slag moet. 
‘Dus ook op het gebied van sport en bewegen 
proberen wij te verduurzamen. Op de sportparken 
hebben wij ledverlichting, we faseren het gif in het 
onderhoud zoveel mogelijk uit, doen aan meer 
vergroening en dringen de verharding terug door 
het plaatsen van semidoorlatende tegels, zodat 
ook bij zware regenbuien het water weg kan. Bij de 
sportvelden zelf waren we al heel erg top of mind 
bezig; nu is dat dus ook het geval bij bewegen in 
de openbare ruimte. Als er interessante initiatieven 
voorbijkomen op het vlak van duurzaamheid, staat 
onze radar zo afgesteld dat wij die graag willen 
toepassen. We geven ook altijd het signaal af: je 
kunt als overheid niet zelf een innovatielab in het 
stadskantoor hebben, maar je kunt wél innovatie 
aanjagen door bepaalde zaken die net zijn ontwik-
keld een kans te geven.’

Zestien bij vierentwintig meter
Door heel Breda liggen zo’n twintig kunstgrasveld-
jes. Dit is vooral ingegeven door de maatschap-
pelijke poot van voetbalclub NAC. Die club zag de 
gemeente graag investeren in dit soort veldjes, 
omdat ze dan ook konden worden gebruikt bij 
straatvoetbalcompetities.  Deze veldjes zijn vol-
gens Anton Lips niet allemaal even groot, maar de 
verhouding 2:3 is wel overal aangehouden. ‘We 
leggen het liefst een veld aan van twintig bij dertig 
meter. Dit veld in Teteringen is kleiner, zestien bij 
vierentwintig meter. Daar paste geen veld van 
dertig meter in de lengte, omdat het veld daar een 
kwartslag is gedraaid.’

Eigenlijk verandert er volgens Anton Lips niet zo 
veel aan de opbouw van het veld. ‘Je houdt een 
belangrijk deel van de lava; er komt een klein 
laagje Carbon Fix onder, één tot drie centimeter, 
afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die je wilt 
binden. Daar komt de traditionele kunststofmat 
overheen. Aan de buitenkant zie je er niks van, en 
deze mat gaat naar verwachting net zolang mee 
als andere matten.’

De aanleg van dit veld is wel iets duurder dan de 
aanleg van een gewoon kunstgrasveld. Maar in 
duurzaamheid moet je op een goede manier inves-
teren, vindt Anton Lips. ‘Je moet het goed doen 

Anton Lips

‘Als je de CO2-uitstoot 

bij de aanlewg van het 

veld wilt compenseren,

kom je voor een 

volledig voetbalveld uit 

op 150 ton Carbon Fix’
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aan de voorkant, zodat je achteraf problemen 
voorkomt. Als je de extra kosten omrekent voor 
een volledig voetbalveld, kom je uit op zo’n 10.000 
à 15.000 euro meer. Nou, dat valt reuze mee op het 
totaalbedrag.’

Een vochtige omgeving
Antea heeft het hele proces van het ontwikkelen 
van een CO2-neutraal kunstgrasveld bewust laten 
begeleiden door Kiwa Isa Sport. Henk Kool: ‘Het 
materiaal is getest, de inbouw is getest, na het aan-
brengen van de lava is de inbouw opnieuw getest 
en het voldoet allemaal. Carbon Fix gedraagt zich 
iets anders dan lava. Lava is iets hoekiger en pakt 
iets meer in elkaar. Daarom bouwen we het ook 
in aan de onderkant en niet aan de bovenkant; 
anders zou je wat instabiliteit kunnen krijgen.’ 
Anton Lips: ‘Dat was ook een van de vragen die ik 
had: als je die Carbon Fix helemaal onderin stopt, 
bindt het materiaal de CO2 dan nog wel?’
Maar het binden gebeurt dan juist beter. ‘Je moet 
hiervoor een vochtige omgeving hebben’, verdui-
delijkt Henk Kool. ‘Water moet met CO2 reageren 
tot HCO3; dat gaat makkelijker in een vochtige 
omgeving.’

Officiële opening
Het nieuwe CO2-neutrale trapveldje van Antea 
Group Sport wordt intensief gebruikt, evenals de 
andere veldjes in Breda. Wethouder Paul de Beer 
vindt het echter jammer dat niet iedereen beseft 
dat hier iets bijzonders is gebeurd. ‘We moeten 
goed blijven uitdragen dat er op het gebied van 
duurzaamheid echt stappen worden gezet. De 
direct betrokkenen weten het wel, maar anderen 
niet. We hebben een communicatietraject gehad 
met de bewoners. Zij wilden vooral weten: wat 
komt er bij mij voor de deur en hoeveel overlast 
geeft dat?’ 

De datum van de officiële opening is nog niet 
bekend, maar dit CO2-neutrale trapveldje zal in 
ieder geval worden geopend door wethouder Paul 
de Beer en ook de wethouder voor jeugd, wonen 
en wijken, Patrick van Lunteren, zal erbij betrokken 
zijn.

‘Je kunt als overheid niet 

zelf een innovatielab in het 

stadskantoor hebben, 

maar je kunt wél innovatie 

aanjagen door bepaalde 

zaken die net zijn 

ontwikkeld een kans te 

geven’

Wethouder Paul de Beer
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De Europese wetgever heeft nooit de bedoeling 
gehad octrooien te verlenen op producten die het 
resultaat zijn van essentieel biologische proces-
sen. Plantum, de organisatie van bedrijven die zich 
bezighouden met veredeling en vermeerdering 
van planten, is tevreden met het besluit van het 
Europees Octrooibureau, afgelopen zomer, om per 
1 juli van dit jaar (2017) geen octrooi meer te verle-

nen op planten die ‘het product zijn van wezenlijk 
biologische processen’. 

Het octrooirecht dat grote biotechnologiebedrij-
ven aanvankelijk in de Verenigde Staten aanvroe-
gen, en dat ook Europa heeft bereikt, botst met 
de gebruiken in de kwekerswereld, waar eveneens 
intensief wordt gewerkt met levend materiaal. 

Het gaat er volgens Judith de Roos van Plantum 
om dat je geen eigenaar kunt zijn van natuurlijke 
eigenschappen van een plant. ‘Je kunt wel eige-
naar zijn van een ras, maar niet van de natuurlijke 
eigenschappen van een ras.’ Een voorbeeld: ‘Als je 
door kruising en selectie een roos hebt gekweekt 
zonder doorns, mag je die als nieuw ras in de 
markt zetten. Volgens het kwekersrecht mag een 

Zoeken naar balans tussen 
octrooi- en kwekersrecht
'Je kunt geen eigenaar zijn van natuurlijke eigenschappen'

Het Europees Octrooibureau verleent sinds afgelopen zomer geen octrooi meer op klassiek veredelde bloemen, planten en zaden. Dat is het resultaat 

van een jarenlange lobby van de kwekers bij de Europese Commissie en het Europees Octrooibureau. Door het schrappen van deze mogelijkheid ligt de 

weg naar samenwerking tussen kwekers bij vernieuwing van hun producten weer open.

Auteur: Theo Haerkens



45www.fieldmanager.nl

ander dat ras niet zonder toestemming vermeer-
deren en vermarkten. Hij mag wel een andere roos 
zonder doorns ontwikkelen op basis van de eerste 
roos zonder doorns en zo een nieuw ras kweken.’ 
Als de roos zijn doorns kwijt is geraakt door een 
biotechnologische ingreep en niet door kruisen 
en selecteren, is dat meer een technische ingreep 
en daarop kun je nog wel octrooi aanvragen. De 
methode is dus onderscheidend.

Kwekersrecht
Tot het moment dat de biotechnologie zijn intrede 
deed in de kwekerswereld, was dit geen kwestie; 
de kwekers van planten en zaden hadden genoeg 
aan het kwekersrecht, dat uit 1945 stamt. Daarmee 
was het werk van een kweker van een bijzondere 
plant voldoende beschermd en konden zijn col-
lega’s toch verder werken met die bloem of plant 
of met dat zaad als uitgangspunt. Het kwekers-
recht geldt vijfentwintig jaar en richt zich vooral op 
telers en vermeerderaars. 

De kwekersrechtvergoeding kan eenmalig zijn. 
Als zaad wordt verkocht voor de productie van 
planten, is de vergoeding verwerkt in de zaadprijs. 
In het geval dat er gedurende meerdere jaren uit-
gangsmateriaal wordt doorvermeerderd, bijvoor-
beeld door het snijden van stekken van moeder-
planten, kan jaarlijks een afdracht worden gedaan, 
gerelateerd aan de omzet ervan.

Het octrooi richt zich behalve op telers en vermeer-
deraars ook op veredelaars. Bij een octrooi kan een 
eenmalige betaling worden afgesproken, maar 
doorgaans wordt in ruil voor een licentie afgespro-
ken een deel van de omzet van de met het octrooi 
ontwikkelde planten af te dragen. Licenties op 
octrooien gelden twintig jaar, gerekend vanaf het 
moment van de aanvraag die aan de ontwikke-
ling van het product voorafgaat. ‘Grote bedrijven 
komen daar doorgaans wel uit; kleinere bedrijven 
zonder octrooien hebben geen onderhandelings-
positie en worden vaker buiten de deur gehouden’, 
schetst De Roos. ‘Als het gaat om een nieuw kleur-
tje is de onderhandelingspositie bovendien anders 
en praat je over minder geld dan wanneer het gaat 
om iets essentieels als resistentie tegen ziekte.’

Anders dan de kwekers, maken biotechnologiebe-
drijven geen onderscheid tussen het eigendoms-
recht op iets dat de mens zelf heeft gecreëerd 
en het eigendomsrecht op iets van natuurlijke 
oorsprong. Zij willen het octrooirecht toepassen 
op levende organismen. Het octrooirecht deed 
in 1998 zijn intrede, toen de biotechnologie zich 
ging bezighouden met het kweken van menselijke 

stamcellen. De regels daarvoor werden vervolgens 
toegepast op andere biologisch materiaal, vertelt 
De Roos: ‘Er zijn ook uitzonderingen: er kan geen 
octrooi worden aangevraagd op plantenrassen, 
niet op essentieel biologische processen en nu 
ook niet meer op de resultaten daarvan. Dat is een 
verfijning van de uitzondering op het octrooirecht 
die al bestond.’

Succes kwekers
Plantum benadrukt dat het toekennen van octrooi-
en de bijl zet in het succes dat de Nederlandse 
kwekers naar de top heeft gebracht en dat hen 
heeft gemaakt tot de wereldspelers die zij zijn. 
Juist door verder te borduren op successen van 
anderen kom je tot verbetering, is de gedachte. 
Het octrooirecht zet een rem op die innovatie, 
omdat kwekers elkaars producten niet meer kun-
nen gebruiken om verder te komen. Het octrooi-
recht maakt een eind aan deze vorm van samen-
werking, het uitwisselen van ervaringen en het 
onderlinge vertrouwen dat daaraan ten grondslag 
ligt, vinden de tegenstanders. 

Een ander praktisch punt dat Judith de Roos aan-
voert, is dat kleine kwekers geen zin hebben om 
hun geschillen met multinationals uit te vechten 
voor het Octrooibureau. ‘Dat kost veel tijd, energie 
en geld.’ Overigens houdt dit soort multinationale 
bedrijven zich meer bezig met de ontwikkeling van 
groentezaden en grote landbouwgewassen, zoals 
mais en soja, dan met de ontwikkeling van grassen. 
Maar dat wil niet zeggen dat de kwekers van gras 
en graszaden en andere branches de ontwikkelin-
gen op dit gebied niet met belangstelling volgen.

Nu moet in de praktijk blijken waar precies de 
grens ligt bij het verlenen van octrooien op 
levend materiaal. Volgens tegenstanders van het 
octrooirecht leidt dit recht tot verenging van de 
genetische pool die kwekers tot hun beschikking 
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hebben om hun producten op de klassieke manier 
te verbeteren. Op den duur zou dit invloed kunnen 
hebben op de wereldvoedselproductie, omdat 
de verbetering van voedselgewassen niet snel en 
goed genoeg meer gaat. 

‘Dat is een belangrijk punt’, vindt productmanager 
Jan van den Boom van Barenbrug Holland. Hij 
vindt het geen goede zaak dat de voedselvoorzie-
ning in de wereld in slechts enkele handen komt. 
‘Alleenrecht is leuk voor een bedrijf, maar als con-
sument wil je dat niet. Kijk maar eens hoe het gaat 
met de prijzen van medicijnen.’ Hoewel mais, soja 
en rijst ook grassen zijn, maakt het graszaadbedrijf 
niet onmiddellijk deel uit van de voedselproductie. 
‘Maar wij vormen natuurlijk wel een belangrijke 
schakel in de vleesproductie.’ 

Het Europees Octrooibureau heeft een belang-
rijke stap gezet door de interpretatie van de 
Biotechnologierichtlijn van de Europese Commissie 
over te nemen. Daarmee zijn twijfels weggenomen 
over de bedoeling van de Europese wetgever, de 

Europese Raad en de Europese Commissie met de 
wet uit 1998. Volgens Plantum is nu duidelijk dat er 
geen octrooi mogelijk is op planten die ontwikkeld 
zijn door ze op de traditionele manier met elkaar te 
kruisen en de beste exemplaren uit deze nakome-
lingen te selecteren. 

Balans
Het Octrooibureau is een onafhankelijke instel-
ling, die slechts gebonden is aan de nationale 
regeringen van de landen in de Europese Unie én 
aan de regeringen van tien andere landen. Met 
elkaar bepalen deze landen het beleid van het 
bureau. Tot de tien landen behoren Zwitserland en 
Noorwegen, die beide nauwe banden hebben met 
de Europese Unie, maar er geen deel van uitma-
ken. Deze landen werken met het Octrooiverdrag, 
dat aansluit op de afspraken binnen de Unie. 

Nu twijfels over de bedoeling van de 
Biotechnologierichtlijn zijn weggenomen, moet er 
nog een balans worden gevonden tussen kwekers-
recht en octrooirecht. Daarvoor moeten nog wat 

stappen worden gezet, omdat het op dit moment 
nog niet duidelijk is wat er nog onder de uitzon-
deringen van het octrooirecht valt. ‘We kijken hoe 
nieuwe technieken zich ontwikkelen, maar een 
andere juridische formulering kan ook van invloed 
zijn’, aldus De Roos. ‘Denk aan bestraling van zaden 
om het aantal chromosomen van planten te ver-
anderen. Als je daar verder mee kweekt, is er dan 
sprake van een product van de klassieke verede-
ling of van een product van een biotechnologisch 
proces?’ 

Duidelijkheid over dit soort zaken is nodig om 
innovatie in de plantenveredeling weer vleugels 
te geven. Vernieuwingen dreigden vast te lopen, 
omdat kwekers die gebruikmaken van materiaal 
waar een octrooi op rust, werden geconfronteerd 
met een verbod om met dat materiaal te werken. 
Het kon niet langer het uitgangspunt zijn voor 
nieuwe producten. Het octrooirecht belemmert 
een kweker om verder te werken met het materiaal 
van zijn collega en zo tot iets volkomen nieuws te 
komen.

Overigens zijn voorstanders van de toepassing van 
het octrooirecht op veredelingsproducten, zoals 
multinationals als Monsanto en DuPont Pioneer, 
ook lid van Plantum, omdat zij ook in Nederland 
een vestiging hebben. Maar Plantum-leden heb-
ben elk één stem, of ze nu groot of klein zijn. 
Hoewel gestreefd wordt naar consensus, is het wel-
eens nodig om te werken met meerderheidsstand-
punten. De Roos benadrukt dat Plantum zich ook 
met zaken bezighoudt waarbij alle leden hetzelfde 
belang hebben. ‘We hebben een verhitte discussie 
gehad. Maar er is meer dan dit dossier; dat hoeft 
onze organisatie niet te splijten.’ 

Nu moet in de praktijk blijken waar 

precies de grens ligt bij het verlenen

van octrooien op levend materiaal

ACHTERGROND

Judith de Roos Jan van den Boom

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7208



8 - 2017 48

Nieuwe benadering van UV 
en wrijvingsweerstand
Labosport onthuld nieuwe testapparatuur

Testinstituut Labosport heeft zijn portfolio van testapparatuur uitgebreid. Het testinstituut kan de invloed van uv-straling voortaan sneller meten, én 

op een heel systeem, en kan vaststellen hoeveel wrijving sportvloeren veroorzaken. Fieldmanager mocht bij de onthulling van de nieuwe apparatuur 

aanwezig zijn. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Voor testinstituten is het lastig om zich te onder-
scheiden van hun concurrenten. Er wordt juist van 
de instituten verwacht dat ze allemaal nagenoeg 
dezelfde meetresultaten behalen. Juist als ze niet 
afwijken van de rest, mogen ze zichzelf een geac-
crediteerd testinstituut noemen. 
Dat weerhoudt de testinstituten er niet van om 
continu met nieuwe ontwikkelingen bezig te 
blijven. Testinstituut Labosport richtte zich vooral 
op het testen van uv-stabiliteit en mogelijke 
wrijving. ‘Het zijn twee belangrijke zaken, die de 
sector momenteel beheersen’, zo motiveerde CEO 
Aurélien le Blan dit bij de onthulling van beide 

machines. ‘Voor ons waren ze zo belangrijk, dat 
we daar graag in wilden innoveren.’ De wens van 
Le Blan is te begrijpen. Zowel FIFA als de interna-
tionale hockeybond FIH schrijft in zijn recentste 
kwaliteitsnormen voor dat kunstgras nog langer 
op uv-stabiliteit moet worden getest dan tot dus-
ver. Bovendien gaat de FIH nog een stapje verder, 
door verplicht te stellen dat vezels voortaan in elke 
aangeboden kleur apart worden getest. Voorheen 
volstonden de testresultaten van slechts één kleur 
om de uv-stabiliteit van de hele serie te beoorde-
len, maar de FIH is tegenwoordig van mening dat 
verschillende kleuren verschillend op uv reageren. 

Elke kleur moet voortaan 5.000 uur worden getest; 
dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 
oude norm. 

Versneld testen
De onthulling van de nieuwe testapparatuur is 
voor Labosport een grote stap, als we Le Blan 
mogen geloven. De apparatuur is zo belangrijk, 
dat onze gastheren het maken van foto’s nadruk-
kelijk verboden. Maar ons oog ontging niets. De 
verfijnde uv-tester van Labosport meet anderhalve 
meter bij anderhalve meter. Opmerkelijk is dat 
deze tester versneld een heel kunstgrassysteem 
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horizontaal test op de invloeden van ultraviolet 
licht. ‘Een veld dat is ingestrooid, reageert anders 
op uv dan afzonderlijke componenten die aan uv 
worden blootgesteld’, zegt Pascal Haxaire, directeur 
R&D en innovatie bij Labosport. De nieuwe test-
machine kan de veroudering van kunstgrasvelden 
onder invloed van uv versneld en op een gecontro-
leerde manier testen. ‘We doseren de hoeveelheid 
uv-licht, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 
Ook testen we bij wisselende luchtvochtigheids-
omstandigheden en lichtscenario’s, om dag en 
nacht na te bootsen.’ Bij de nieuwe testmachine 
wordt getest tot 70° Celsius. ‘70° is de standaard-
temperatuur waarop we testen. Voor lagere 
temperaturen koelen we het systeem met water.’ 
Door een systeem gedurende twee maanden in 
de machine bloot te stellen aan de verschillende 
invloeden, is Labosport in staat te voorspellen hoe 
het kunstgrassysteem zich over een periode van 
vijf jaar zal houden. ‘Daarbij is het mogelijk dat 
we het systeem eerst in de uv-tester plaatsen en 
daarna aan de Lispor-test onderwerpen. Zo nemen 
we meteen de invloed van veelvuldig gebruik van 
het veld mee.’ 

Wrijvingstest
Behalve de verfijnde uv-tester onthulde Labosport 
ook een machine die de wrijving op sportvloe-

ren meet. De stellage heeft een lengte van 7,5 
meter en een gewicht van 75 kg, en wordt met 
een snelheid van 5 meter per seconde over een 
ondergrond gesleept. Het gewicht sleept daarbij in 
dezelfde richting als waarin de vezels van de mat 
liggen. Een speciale camera meet de wrijvings-
warmte die daarbij ontstaat. Voor elke ondergrond 
wordt dit verschillende keren herhaald om een 
goede indruk te krijgen van de meetresultaten. ‘We 
kunnen met dit apparaat verschillende types sport-
vloer testen’, zegt Haxaire. Volgens hem toonden 
de eerste testen aan dat er enorme verschillen in 
wrijving bestaan tussen de huidige kunstgrasvoet-
balsystemen. ‘We hebben grote verschillen waarge-
nomen tussen de bestaande producten. Die liepen 
op tot 50° Celsius’, merkt hij op. De meetresultaten 
van kunstgras en natuurgras lagen echter niet ver 
uit elkaar. ‘Om er zeker van te zijn dat alle testen 
onder dezelfde condities worden uitgevoerd, 
hebben we de buitentemperatuur en de situatie 
genormaliseerd.’ 

Nieuwe mogelijkheden
De nieuwe testapparatuur staat in het laborato-
rium in Frechen, nabij Keulen. ‘Dat is eenvoudig 
te bereiken voor fabrikanten in Nederland, België, 
Duitsland en Frankrijk’, zo verklaart Le Blan. Elders 
in deze editie leest u hoe de KNVB van plan is 
om de hele beoordelingswijze van kunstgras-
voetbalvelden te veranderen. De beleving van 
de speler zou daarbij centraal moeten komen te 
staan. Kennis over de hoeveelheid wrijving die een 
kunstgrassysteem veroorzaakt, zou dus zeker van 
pas kunnen komen om vooraf te kunnen inschat-
ten hoe een systeem zal worden ontvangen. Uit 
de reacties van de kleine groep genodigden bleek 
dat men wel toekomst ziet in dergelijke testap-
paratuur. Behalve Fieldmanager bestond de groep 

uit de leden van het FIFA Quality Programme, die 
verantwoordelijk zijn voor het FIFA-programma 
omtrent kunstgras, dr. Eric Harrison, die als onaf-
hankelijk adviseur zowel FIFA als UEFA bijstaat, 
en Roberto Armeni, de huidige voorzitter van het 
Internationaal Instituut voor Wetenschap omtrent 
Sportvloeren (ISSS). Als de vele vragen van de ver-
tegenwoordigers van FIFA een indicatie zijn, dan 
zouden beide testapparaten in de toekomst wel-
eens de norm kunnen worden. Zover is het echter 
nog lang niet. Beide methodes zijn nog niet door 
de sportbonden geaccepteerd. ‘De informatie en 
rapporten die wij verstrekken, moeten de fabrikan-
ten een goede indruk geven, zodat zij hun product 
kunnen doorontwikkelen’, zo erkent Haxaire. ‘Wij 
hebben veel testruns gedaan voordat we konden 
bepalen wat de standaard wordt en hoe die kan 
worden gemeten. Vandaar dat we er zeker van 
zijn dat we hen goede en accurate informatie 
verstrekken.’ Hij wijst erop dat de testapparatuur 
vooral belangrijk is voor het FDP, het vezelontwik-
kelingsplan. De apparatuur in het Duitse lab van 
Labosport is voorlopige de enige in zijn soort. ‘Het 
heeft ons negen maanden tijd en een klein vermo-
gen gekost om deze te ontwikkelen’, stelt Le Blan. 
Pas wanneer de techniek door de sportbonden 
wordt opgenomen in hun methodes om kunst-
grascomponenten en -systemen te testen, wordt 
het interessant voor Labosport om dezelfde appa-
ratuur ook in hun overige laboratoria te plaatsen. 

ACHTERGROND

Voor testinstituten is het 

maar lastig om zich te 

onderscheiden van hun 

concurrenten

De Labosport vestiging is op slechts een uur rijden van de Nederlandse grens. De verfijnde UV tester test hele kunstgrassystemen horizontaal op hun UV stabiliteit.

4 min. leestijd
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Optimaal beheer van sportvelden vraagt inzicht in 
alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid 
van de grasmat. Eurofi ns Agro biedt dit inzicht met 
monstername, analyse en advies voor bodem, plant 
en water.

Eurofi ns Agro
Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen

E-mail | emile.bezemer@eurofi ns-agro.com
Telefoon | 06 11 26 49 27

Basis voor sportieve prestaties
GEZONDE GRASMAT
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De komende weken vlieg 

ik heel Europa af om de 

verschillende mogelijke 

klanten te bezoeken die 

we tijdens de FSB beurs 

hebben ontmoet

Bryn Lee
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Voor velen is CCGrass relatief onbekend. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de heersende 
argwaan jegens alles dat uit China komt. Het land 
wordt vaak in verband gebracht met producten 
van plastic maar voor velen staat dat synoniem 
aan ‘slechte kwaliteit’ en ‘slechte service’. Toch 
is dat vertekend. In 2011 werd CCGrass door 
AMI Research erkent als grootste producent van 
kunstgras ter wereld. Ook in de 2016 editie van 
AMI’s Research Report staat CCGrass bovenaan. 
Sinds haar oprichting in 2002, heeft de kunstgras-
fabrikant méér dan 100.000.000m2 kunstgras in 
méér dan 10 landen gelegd. Het bedrijf is vooral 
toonaangevend in kunstgras voor landscaping. 
Eén van haar grootste klanten is de internationale 
warenhuisketen Walmart. Behalve in landscaping is 
CCGrass ook erg bij de markt voor kunstgras voor 
sport betrokken. Ze zijn één van de slechts zes FIFA 
Preferred Producers. Daarmee zijn ze tevens het 
enige Aziatische bedrijf dat zich zo mag noemen, 
net als dat ze het enige Aziatische bedrijf zijn dat 
zich een door FIH gecertificeerde fabrikant mag 
noemen. De kwaliteit van hun producten wordt 
voortdurend getest en geverifieerd door testinsti-
tuten zoals Sports Labs, Labosport, Kiwa ISA-Sport 

en SGS (Intron) en erkend door de verschillende 
sportautoriteiten zoals FIFA en FIH. Investeren in 
een kunstgras sportveld van CCGrass lijkt dus vei-
lige beslissing. De vraag is: waar kan men daarvoor 
terecht?

FM: Je hebt bijna 30 ervaring in de kunstgrasin-
dustrie en werkte onder andere voor bedrijven 
zoals de SIS Group, TigerTurf, Desso en Bonar 
Yarns. Wat deed je besluiten om bij CCGrass aan 
de slag te gaan?
BL: ‘In 2010 heb ik hun fabriek bezocht in China en 
heb daarbij de eigenaren en het personeel ont-
moet. Ik was erg onder indruk van wat ik zag. De 
Chinezen zijn erg toegewijd en gedreven. Ze willen 
dingen graag bijzonder goed doen. Dat deed me 
besluiten om als consultant voor hen aan de slag 
te gaan. De commerciële kennis die ik heb, en de 
ruime ervaring in de sportwereld, zullen me nu 
gaan helpen die typisch Chinese drive, efficiëntie, 
organisatie en team spirit die zo duidelijk is in 
China,  in Europa te evenaren en beschikbaar te 
maken voor het grotere publiek.’

FM: Je recente Linkedin profiel en de media-
aankondiging van CCGrass maken ons nieuws-
gierig: ontsteek het vuurwerk: welke knaller 
mogen we gaan verwachten!?
BL: ‘Vanaf eind 2017 zal CCGrass haar eigen 
Europese vestiging hebben. Zo kunnen we onze 
huidige klanten beter ondersteunen en ons 
marktaandeel in Europa verder vergroten. De 
documenten voor de nieuwe vestiging zijn al 
ondertekent door het management en de nieuwe 
naam is al vastgelegd. In Europa heten we straks 
Altime Sports & Leisure GmbH. Voor CCGrass is 
het een belangrijke stap vooruit om zo een betere 
band met haar Europese klanten te hebben. Maar 
het is ook een logische stap omdat CCGrass graag 
dichter bij haar belangrijkste markt wil zijn. Dat 
Altime Sports & Leisure GmbH straks gevestigd zal 
zijn in Frankfurt, lag voor de hand. De luchthaven 
van Frankfurt is, na Schiphol, de tweede grootste 
van Europa. Dagelijks vertrekken er rechtstreekse 
vluchten naar Jiangsu in China, waar onze produc-
tielocatie is. We zullen alleen CCGrass producten 
gaan verkopen. Ik ben aangesteld als de CEO en op 
dit moment zijn we bezig verkopers en kantoorme-
dewerkers aan te trekken.’

INTERVIEW6 min. leestijd

De productie in China is één van de modernste in de industrie. 

CCGrass nadrukkelijker 
aanwezig in Europa
Bryn Lee aangesteld om positie in Europa verder uit te bouwen

CCGrass heeft Bryn Lee aangetrokken als CEO voor haar Europese activiteiten. Lee is een oude rot in de kunstgrasindustrie met managementervaring 

bij, onder meer, TigerTurf en Bonar Yarns. Fieldmanager sprak met hem over de plannen en ambities die CCGrass heeft voor Europa. 

Auteur: Guy Oldenkotte
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FM: Wat zal dat gaan betekenen voor jullie pro-
ductie en ondersteuning? 
BL: ‘Onze productie blijft in China. CCGrass heeft 
daar momenteel twee moderne fabrieken staan 
die samen 500.000m2 meten. CCGrass heeft daar 
meer machines staan dan enige andere fabrikant in 
de kunstgrasindustrie. De meeste machines komen 
oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en Europa. 
Ook liggen we op schema met onze plannen voor 
een derde fabriek. Wanneer alles blijft gaan zoals 
het nu gaat, dan zal die van 2019 gaan produceren. 
Ons kantoor in Frankfurt is alleen een verkoop- en 
ondersteuningskantoor. Duitsland is een belangrij-
ke markt voor ons en we willen ons marktaandeel 
daar zeker gaan uitbreiden. Vanuit Frankfurt kun je 
echter ook snel op andere Europese locaties zijn. 
Het feit dat onze productie plaatsvindt in China 
heeft geen invloed op onze leversnelheid. We 
beschikken over voldoende productiecapaciteit en 
ons Chinees personeel werkt lange diensten maar 
is tevens zeer efficiënt. Om je een beeld te geven: 
CCGrass produceert dagelijks vier hele kunstgras 
voetbalvelden. Het tapijt wordt binnen één week 
na ontvangst van de bestelbevestiging, getuft. 
Daarna vergt het zo’n vier weken voordat de mat 
per schip in Europa arriveert. De installatie neemt 
nog eens één a twee weken.’

FM: Europeanen hebben een haat-liefde ver-
houding met plastic producten uit China. Ze 
zijn goedkoop maar worden vaak beschouwd 

als goedkope namaak. Tijdens de FSB beurs in 
Keulen was dat duidelijk te merken. De grote 
groep Chinese exposanten werd eigenlijk gene-
geerd. Vrees je niet dat je dezelfde behandeling 
zult krijgen?
BL: ‘Bij een beurs in Duitsland zullen het altijd 
voornamelijk de Duitse exposanten zijn die het 
merendeel van de bezoekers zullen aantrekken. 
Wat dat betreft ben ik tevreden met de aanloop 
die wij mochten ervaren. Onze stand was continue 
vol. De komende weken vlieg ik heel Europa af om 
de verschillende mogelijke klanten te bezoeken 
die we tijdens de FSB beurs hebben ontmoet. Dat 
producten uit China beschouwd worden als slechte 
namaak, vind ik niet terecht. Iedereen is wild van 
de Apple iPhone. Het merk is Amerikaans maar 
laten we niet vergeten dat de productie in China 
wordt gedaan. Het klopt dat, tot voor kort, bad-
minton en tafeltennis de belangrijkste sporten in 
China waren. Hier en daar zag je een klein buiten-
veld waar sporten zoals voetbal, hockey of rugby 
op konden worden gespeeld. CCGrass begreep 
echter al snel dat het belangrijk was om zich in 
deze sporten te verdiepen, de markt te verkennen 
en kwaliteitsprogramma’s zoals het FIFA Quality 
Programme te omarmen. Ze communiceren met 
alle betrokken instanties en op het hoogste niveau. 
Gesprekspartners zijn onder meer de internatio-
nale sportbonden, research laboratoria en universi-
teiten. Dat is belangrijk omdat kunstgras voor sport 
toepassingen heel anders is dan kunstgras voor 
landscaping. De kwaliteit speelt bij kunstgras voor 
sport een veel grotere rol. Dat CCGrass nu één van 
de slechts zes FIFA Preferred Producer spreekt dus 
boekdelen omdat het, voordat het toestemming 
kreeg om dit predicaat te mogen voeren, FIFA eerst 
moest overtuigen van haar betrokkenheid met 
betrekking tot productievolume, milieu aspecten, 
training, ervaring, wetgeving en vele andere zaken.’ 

FM: Zal jullie Europese aanwezigheid er toe 
gaan leiden dat we binnenkort overspoeld gaan 
worden met goedkopere kunstgrassystemen 
uit China?
BL: ‘Chinese bedrijven zijn zeker agresief bij het 
zaken doen. Maar ze zijn wel eerlijk en gefocust op 
kwaliteit. De afdeling die de kwaliteit monitort van 
de productie in onze fabrieken in China heeft meer 
dan 150 medewerkers. Bij de meeste kunstgrasfa-
brikanten is dat aantal veel lager. Vaak is dat slechts 
één persoon. Natuurlijk kunnen wij goedkope pro-
ducten leveren wanneer de markt daar om vraagt. 
Maar om even een vergelijk te maken met de 
Engelse Premier League voetbalcompetitie, die we 
allemaal beschouwen als de beste competitie ter 

wereld: er zijn waarschijnlijk vijf of zes bedrijven in 
de Premier League voor kunstgras die aan alle kwa-
liteitseisen voldoen. CCGrass is daar zeker één van. 
We werken nauw samen met onze installateurs om 
die kwaliteit te garanderen. Daar waar nodig zullen 
we ze ondersteunen of trainen zodat ze een instal-
latie van hoge kwaliteit kunnen realiseren. FIFA 
stelt dat ook als voorwaarde wanneer je een FIFA 
Preferred Producer wilt blijven.’ 

FM: Europeanen hebben veel ervaring met 
kunstgras, en altijd wel een mening. Wat ga je 
ze bieden?
BL: ‘Tijdens de FSB hebben we onze PRT serie 
backing gelanceerd. PRT staat voor Doorlaatbare, 
Recyclebare Tuftlock. Water wordt vijf keer sneller 
afgevoerd dan voorheen. De backing is ook veel 
beter te recyclen. Behalve de PRT backing hebben 
we ook drie nieuwe additieven voor onze vezels 
geïntroduceerd. Die moeten extreme tempera-
turen, bacterieën en statische electriciteit tegen 
gaan. Dit alles om zo de spelerservaring op een 
kunstgrasveld van CCGrass bij extreme condities 
te verbeteren. Ons doel is om meer niche oplos-
singen te bieden voor de vele uitdagingen die we 
hebben in deze industrie.
Het mooie aan CCGrass is dat het nog altijd in 
eigendom is van dezelfde twee broers die de 
onderneming hebben opgericht toen ze begin 
deze eeuw kansen zagen. Omdat we prive-
eigendom zijn kunnen we snel schakelen wanneer 
er beslissingen moeten worden gemaakt met 
betrekking tot kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen. 
Veel kunstgrasfabrikanten worden momenteel 
overgenomen door investeerders die niet altijd 
het belang zien van kwaliteit. Dit soort investeer-
ders zijn vaak uit op snel financieel gewin. Prive-
eigenaren zullen echter altijd in hun onderneming 
blijven investeren. Chinezen worden gedreven 
door hun principes en werken altijd nauw samen. 
Ook belonen ze hun personeel bijzonder goed. Ik 
ken veel mensen die werkzaam waren bij bedrijven 
die door investeerders zijn overgenomen en die 
daar zijn vertrokken omdat ze ongelukkig werden 
in hun baan. Ter vergelijking: CCGrass, daarente-
gen, heeft alle doelstellingen die het ooit heeft 
gezet, weten te halen.’ 

INTERVIEW
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Robotmaaier doorstaat koudwatervrees van de markt en is klaar voor 

internationale groei met nieuwe modellen

De afgelopen jaren zit de algemene verkoop van robotmaaiers in de lift: niet alleen bij particulieren, maar ook voor toepassing op sportvelden en golf-

banen. Belrobotics, onderdeel van Yamabiko Group, maakt zich op voor de stap naar het wereldtoneel.

Auteur: Santi Raats

De Bigmow Connected heeft een robuustere uitstraling.

Buijtels (Belrobotics-Yamabiko Group): 
‘Onze robot is een onmisbare 
fieldmanagement-tool geworden’
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Toename van maairobotverkoop
De meeste mensen uit de sportveldenbranche ken-
nen Tiny Buijtels, het gezicht van de Belrobotics-
maairobot voor de Nederlandse markt. De door 
de wol geverfde verkoper is al een decennium 
bezig met het in de markt zetten van de maairo-
bot, maar ondervond in het begin nog de nodige 
weerstand: onbekend maakt onbemind. Maar 
na een hoop bloed, zweet en tranen lijkt Buijtels 
de vruchten van zijn inspanningen te plukken. 

‘Volgens een onderzoek van de EGMF (European 
Garden Machinery Federation) is het totaal aantal 
verkochte robotmaaiers in de markt sinds 2017 
met 38 procent toegenomen. Het aantal verkochte 
zitmaaiers zou met 4 procent gedaald zijn, evenals 
het aantal verkochte loopmaaiers’, claimt Buijtels.

Goede naam opgebouwd
Dat de robotmaaier het steeds beter doet in de 
publieke opinie, blijkt uit het feit dat kopstukken 
uit de sportveldenwereld de robotmaaier als vast 
onderdeel van hun machinepark beschouwen. In 
2017 werd Gerard Verweijen, sportveldbeheerder 
bij Ataro BV, tot Fieldmanager of the Year verkozen. 
Verweijen was het hele jaar een sterke ambassa-
deur voor Belrobotics. Hij nam robotmaaiers mee 
naar open dagen in het onderwijs en gaf demon-
straties. Ataro werkte al met twaalf maairobots van 
Belrobotics en heeft er onlangs zes bij gekocht’, 
vertelt Buijtels trots. Maar ook de zojuist verkozen 
Fieldmanager of the Year, Marc Grootteman van 
Holland Sport BV, doet onderzoek met Belrobotics-
maairobots op het gras van een atletiekbaan, op 
een rugbyveld en op een voetbalveld. Hij heeft vijf 
exemplaren aangeschaft. ‘Het feit dat twee robot-
maaiergebruikers zijn verkozen tot Fieldmanagers 
of the Year voor respectievelijk 2017 en 2018, 
geeft aan dat de robotmaaier nu volledig wordt 
geaccepteerd en zelfs wordt beschouwd als een 
onmisbare fieldmanagement-tool, zeker voor de 
toekomst. Ik kan wel een verhaal houden over de 
machine waarin ik geloof, maar als de gebruikers 
weten te vertellen dat de velden er beter door 
worden, dat zij minder meststoffen hoeven te 
gebruiken en minder aan groot onderhoud hoeven 
te doen, dan spreekt dat voor zich.’

Groeiambities van moederbedrijf Yamabiko
Yamabiko Corporation, de Japanse producent van 
gemotoriseerd gereedschap, had nog geen robots 
in het pakket. In 2015 werd Belrobotics onderdeel 
van Yamabiko. ‘Daardoor zijn we beter in staat om 
ons verder te ontwikkelen’, vertelt Buijtels. ‘Voor de 
beoogde uitbreiding en professionalisering is er 
een grotere fabriek geopend in Waver, België, met 
een totale oppervlakte van 5000 vierkante meter. 
Hier kunnen maximaal dertig mensen tegelijk wor-
den opgeleid. Maar er is nu ook meer ruimte voor 
productieopslag en het klaarzetten van machines.’

Er staat namelijk een nieuwe generatie Belrobotics-
robots voor de deur. Buijtels: ‘De klassieke lijn met 
daarin de Bigmow en de Parcmow wordt in Europa 
nog tot eind december 2019 door de dealers 
verkocht, maar de nieuwe generatie robots, die 
Bigmow Connected en Parcmow Connected gaan 
heten, laat flink wat verbeteringen zien.’

Buijtels somt enthousiast alle nieuwigheden op: 
‘Alle toekomstige modellen krijgen een robuustere 
look door een andere kap. De robots worden in de 
basis robuuster door het chassis, een dikke plaat 
van rvs en aluminium, en de behuizing is water-
proof en ook steviger, omdat hij dubbelwandig is.’

Geheel te volgen binnen het netwerk
De Classic Bigmow, die 20.000 m2 maaicapaciteit 
heeft, en de Parc Mow, met een maaicapaciteit van 
10.000 m2, worden connected, zoals dat met een 
mooi woord heet, en gaan in capaciteit omhoog 
naar respectievelijk 24.000 en 12.000 m2. Buijtels 
vertelt ook dat de accu’s van beide robotmaaiers 
iets krachtiger zijn. 

Buijtels: ‘Vanaf de fabriek tot aan de eindgebrui-
ker kunnen de robots gevolgd worden, omdat ze 
aan de server gekoppeld blijven. Bovendien zit 
in de toekomstige modellen standaard gps. Elke 
gebruiker binnen het netwerk krijgt een bepaalde 
autorisatie toebedeeld. Een eindgebruiker kan 
hem onder andere aan- en uitzetten en terug ‘naar 
huis’ sturen. Een dealer kan bijvoorbeeld zijn eigen 
vloot volgen en de multizone van een robotmaaier 
instellen. De fabriek kan softwarematige aanpas-
singen doen en is verantwoordelijk voor de garan-
tie. Een van de voordelen is dat er tijdig kan 
worden ingegrepen bij slijtage in het apparaat. De 
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gebruiker ontvangt dan bericht dat er onderhoud 
aan de robot nodig is. Hierdoor kan de fabriek nog 
beter instaan voor de gegeven garantie.’

Gebruiksgemak
De algehele service, maar ook het gebruiksgemak 
worden volgens Buijtels een stuk beter door deze 
digitalisering. ‘Vanaf een afstand kan men via de 

app de hoogte van de robotmaaier instellen. In 
de interface laat een tekening het duidelijk zien 
als een bepaalde maaikop niet goed meedraait. 
Iedereen kan de robotmaaier via de app besturen, 
want de interface is vereenvoudigd. In plaats van 
P01- en P03-kreten als parameterinstellingen, zie 
je bijvoorbeeld pijltjestoetsen op het bedienings-
paneel, net als op je telefoon. De commando’s zijn 
ook een stuk duidelijker.’

Veiligheid
De kap van de Bigmow zit lager aan de grond om 
de veiligheid te vergroten. ‘Je kunt er met je schoe-
nen en je handen niet meer onder komen, dus er is 
geen risico meer dat iemand zich verwondt aan de 
mesjes. De robots zijn nog stiller: het aantal decibel 
is verminderd van 58 naar 52.’

De bedradingen zijn volgens Buijtels bij de nieuwe 
modellen beter weggewerkt onder de kap. Ook 
maaien ze nog efficiënter; de Bigmow Connected 
en Parcmow Connected hebben aan de voorkant 

drie maaikoppen en aan de achterkant twee, die 
onafhankelijk van elkaar bewegen. Dit in tegen-
stelling tot de klassieke robotmaaiers, die twee 
maaikoppen aan de voorkant hebben en drie aan 
de achterkant – die overigens ook onafhankelijk  
van elkaar bewegen. Buijtels legt uit: ‘Het verschil 
zit erin dat de klassieke modellen een streepje gras 
laten staan. Dat is bij de nieuwe modellen niet 
meer het geval.’ 

Dealerdag
De innemende verkoper is juist bezig met de voor-
bereiding van een landelijke dealermeeting. ‘We 
gaan de wereld iets moois laten zien met de nieu-
we modellen van de robotmaaier’, lacht hij tot slot.
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RENOVATIE ATLETIEKBAAN SAV GROOTEBROEK

Volledige renovatie SAV Grootebroek naar zes laans rond en acht laans  
sprint uitgevoerd in een Sandwich constructie. 
De renovatie van SAV Grootebroek is tot stand gekomen door een intensieve 
samenwerking middels een bouwteam waarin de volgende partijen plaats 
namen: Gemeente Stede broec, Simoove, SAV en CSC Sport. Door deze 
samenwerking is er een uiteindelijk product gerealiseerd, waarin alle eisen en 
wensen van de club en de gemeente in verwerkt zijn. Zo ontstond de eerste 
baan in Nederland die voorzien is van de eigen clubkleuren (oranje en don-
kergrijs). Het terrein is verder voorzien van een volledig gerenoveerde slinger-
kooi,  nieuwe diskuskooi en nieuwe polsstok en hoogspringmatten inclusief 
overkapping van Tamminga Sports. Wederom een zeer geslaagd project dat in 
2017 opgeleverd is. 

Aanneemsom: € 860.000,00
Opdrachtgever: Gemeente Stede broec
Contactpersoon opdrachtgever: Dick Dalmulder
Contactgegevens opdrachtgever: dick.dalmulder@sed-wf.nl 

Adviesbureau: Simoove
Contactpersoon adviesbureau: Wouter Stuive
Contactgegevens adviesbureau: wouter.stuive@simoove.nl

Architect: Siebenga Advies en Tekenbureau
Contactpersoon architect: Lomme Siebenga
Contactgegevens architect: info@siebenga.nl

Aannemer: CSC Sport
Contactpersoon aannemer: Joost de Bree
Contactgegevens aannemer: j.debree@cscsport.nl

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

Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse  
opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van  
de meest bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op 
deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij  
zenden u alle info.

REALISATIE KUNSTGRASVELDEN IN DEVENTER

AnteaGroup Sport realiseerde in opdracht van de gemeente Deventer  
vijf kunstgras voetbalvelden. De kunstgrasvelden werden gelegd bij  
Sv Helios, SV Colmschate 33, DSC Diepenveen en ABS Bathmen.  
Voor de gehele projectvoorbereiding en ondersteuning heeft de 
gemeente gebruik gemaakt van de diensten van bureau Kybys.
Naast de financiering stond de vraag centraal voor welk kunstgras-
systeem zou worden gekozen. De productkeuze kwam in goed overleg 
met de betreffende clubs tot stand , waarbij de keuze viel op de aan-
bieding van AnteaGroup. Naast aanleg van de vier velden is ook een 
overeenkomst afgesloten voor meerjarig specialistisch onderhoud wat 
bijdraagt aan een borging van de kwaliteit op langere termijn. Nadat de 
projectvoorbereiding en de aanbestedingsprocedure in het afgelopen 
voorjaar kon worden afgerond, kon met de aanleg worden begonnen. 
Op alle velden werd het Edel Soccer Diamond kunstgras systeem  
geïnstalleerd. Dit systeem is ingevuld met de groene Bionic Fiber infill 
en voldoet aan de Quality Pro eisen. Bionic Fibre is in de basis een hoog-
waardige kunststof dit materiaal is specifiek aangepast voor de toepas-
sing in kunstgrasvoetbalvelden ten aanzien van gezondheid. 
De afronding van de aanleg van de laatste twee velden werd nog even 
onder druk gezet door de slechte weersomstandigheden. Op 6 oktober 
jongstleden kon de officiële overdracht plaatsvinden. 

Clubs: Sv Helios, SV Colmschate 33, DSC Diepenveen 
 en ABS Bathmen
Aannemer:  Antea Group
Advies: KYBYS
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HERINRICHTING TENNISCOMPLEXEN HARDENBERG

Twee tennisclubs (TOGO en TVO), gelegen op hetzelfde sportpark, zijn 
gefuseerd tot TC Hardenberg. Op de locatie van de voormalige drie 
kunstgrasbanen en zes gravelbanen heeft Wijnbergen Sportbouw nu tien 
Advantage RedCourt all-weaterbanen en twee padelbanen gerealiseerd. 
De tennisbanen zijn opgedeeld in 5vijfblokken van twee banen, welke 
allent beschikken over LED-verlichting. Deze is via een tablet binnen te 
bedienen en licentiehouders als bijvoorbeeld de tennisleraar, kunnen dit 
ook via een speciale app doen. 
Om dit project te kunnen realiseren moest eerst nog een deel van het ter-
rein bouwrijp worden gemaakt en is o.a. de toegangsweg naar de naast-
gelegen hockeyclub deels verplaatst. De banen zijn voorzien van nieuwe 
hekwerken, welke zijn uitgevoerd in zwarte poedercoating. Ook alle 
bestratingen op het tennispark zijn nieuw aangelegd. Tevens zijn door 
onderaannemer Hege Bouw BV nieuwe kleedruimtes aangelegd met 
hierop een groot nieuw terras met prachtig uitzicht over de banen. Zowel 
bij de kleedruimtes als het terras is rekening gehouden met een goede 
toegankelijkheid voor rolstoelers. De voorbereidingen hebben enkele 
jaren in beslag genomen en het project is gerealiseerd in de 
periode november 2016 – maart 2017. 

Aanneemsom:  € 825.000,00 excl. BTW

Opdrachtgever: Stichting Beheer Tenniscentrum Hardenberg
Contactpersoon opdrachtgever: Thom Cremer 
Contactgegevens opdrachtgever: thom.cremer@gmail.com, 
06-22428583

Architect: De Bouwkunst BV
Contactpersoon architect: Gert Smit
Contactgegevens architect: gert.smit@debouwkunst.nl, 06-10357475    

Aannemer: Wijnbergen Sportbouw
Contactpersoon aannemer: Lourens Barmentloo
Contactgegevens aannemer: l.barmentloo@wijnbergen-sportbouw.nl, 
06-53865599

RENOVATIE VOLWATERVELD HC QZ NIJMEGEN

Na jaren van gebruik voldoet veld 2 niet meer aan de wensen van hockeyclub 
QZ uit Nijmegen. Hierop hebben zij besloten dit zandveld te laten renoveren. 
Zij hebben ervoor gekozen om het veld gelijk om te bouwen naar een volledig 
waterveld. 
Eind 2016 hebben zij hiervoor op basis van de UAV-GC een uitvraag gedaan 
bij een groot aantal marktpartijen.  Op basis van de criteria prijs, kwaliteit en 
planning heeft QZ besloten om het veld door de Sallandse United te laten 
aanleggen. 
Begin juli is begonnen met het opnemen van het bestaande veld, inclusief 
lavafundering. Daarna is de bestaande zandfundering opnieuw gemengd 
en zijn er nieuwe drains aangebracht. Hierin is het bestaande lava opnieuw 
aangebracht en is er een E-Layer van 25 mm aangebracht. In de bestrating 
rondom het veld is een klemsysteem geïntegreerd waarin de kunstgrasmat 
bevestigd is. Voor dit project is gekozen voor de nieuwste innovatie van  
ACT Global de Xtreme Turf NFH13-MF. 
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het NOC*NCF, 
en opgeleverd voor de start van de competitie. Met het nieuwe volledige 
waterveld kan hockeyclub QZ minimaal weer 12 jaar onbezorgd hockeyen.

Opdrachtgever: Hockeyclub QZ

Aannemer: Sallandse United
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PROJECTEN

RENOVATIE EN AANLEG KUNSTGRASVELDEN LEEUWARDEN

In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft de Sallandse United een 
drietal nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en een pupillenveld  
gerenoveerd. De werkzaamheden vonden plaats op twee sportparken  
in Leeuwarden. 
De velden zijn ontgraven en opnieuw gevuld met speciaal onderbouw-
drainzand. Hierin zijn ook diverse drains aangebracht. Op dit zand is een 
sporttechnische laag van E-bodemas aangebracht, deze is onder het 
juiste profiel gebracht waarna de kunstgrasmat hierop is aanbracht.  
De kunstgrasmat is de Stemgrass 60-16 van CCGrass welke is gevuld  
met instrooizand en SBR rubbergranulaat.
Daarnaast zijn rondom de velden nieuwe verharding,  een nieuw hekwerk 
en een nieuwe verlichtingsinstallatie aanbracht. Sallandse United zal ook 
de komende jaren het onderhoud voor de gemeente uitvoeren op deze 
velden.

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

Aannemer: Sallandse United

RENOVATIE ATLETIEKBAAN ACW’66 GEMEENTE WAALWIJK

In opdracht van Gemeente Waalwijk heeft Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. 
de atletiekbaan voor ACW’66 gerenoveerd. Het werk is op de markt gebracht 
middels een meervoudig onderhandse procedure waarbij het gunnings-
criterium met de beste prijs-kwaliteitverhouding gold. In het plan dienden de 
thema’s duurzaamheid, kwaliteit, planning en communicatie beschreven te 
worden. Van Wijlen won de aanbesteding en kreeg de opdracht gegund. In de 
zomermaanden is de oude atletiekbaan tot aan de lavafundatie gesloopt en 
hebben de voorbereidingen plaats gevonden voor de wederopbouw.  
Na het plaatsen van een nieuwe afwateringsgoot is direct na de bouwvakva-
kantie gestart met het asfalteren. 
Aansluitend zou de nieuwe kunststof toplaag aangebracht worden. Door de 
hevige regenval in de maand september is dit echter niet zonder slag of stoot 
gegaan en is de oplevering van de atletiekbaan opgeschoven. Inmiddels is de 
baan gereed, naar tevredenheid opgeleverd én goedgekeurd door  
KIWA ISA-Sport en de Atletiekunie! 
Gemeente Waalwijk en ACW’66 hebben gekozen voor een gespoten kunststof 
toplaag. De toplaag bestaat uit een polyurethaan gebonden basislaag van 
rubbergranulaat met een structuur oppervlaktebehandeling in de kleur rood. 
Dit type toplaag is waterdoorlatend en kent een gunstige prijs/kwaliteit- 
verhouding. De kunststof toplaag is in onderaanneming gerealiseerd door  
GCC Sport Surfaces.

Aanneemsom:  € 387.750,00 excl. BTW

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk
Contactpersoon opdrachtgever: De heer R. (Ronald) Hordijk
Contactgegevens opdrachtgever: rhordijk@waalwijk.nl

Architect: Newae
Contactpersoon architect: De heer S. (Silvain) van de Wiel
Contactgegevens architect: s.vandewiel@newae.nl
 
Aannemer: Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.
Contactpersoon aannemer: De heer G. (Gertjan) de Vet
Contactgegevens aannemer: gertjan@vanwijlen.eu
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TRENOVATIE KUNSTGRAS VOETBALVELDEN GEMEENTE HEUSDEN

In opdracht van Gemeente Heusden renoveert Aannemersbedrijf Van 
Wijlen B.V. een viertal kunstgras voetbalvelden. Twee voetbalvelden voor VV 
Haarsteeg en twee voetbalvelden voor RKDVC Drunen. In september hebben 
beide voetbalclubs het eerste veld op hun accommodatie in gebruik mogen 
nemen. De andere twee voetbalvelden staan gepland voor 2018. Het kunst-
grassysteem, geleverd door Domo Sports Grass, is custom made en specifiek 
ontwikkeld voor de aanwezige AKAM-onderbouw. De velden worden inge-
vuld met TPE Holo geleverd door So.F.teR uit Italië. De heer T. (Theodore) van 
den Brandt namens VV Haarsteeg; ‘Het gerenoveerde kunstgrasveld speelt 
fantastisch en oogt zeer natuurlijk in vergelijk met het oude veld wat immers 
10 jaar gelegen heeft. Met dit veld kunnen wij weer jaren vooruit.’
Het kunstgrassysteem is speciaal ontwikkeld en gecertificeerd voor 
Gemeente Heusden. De kunstgrasmat is van het type Domo DuraForce XSL 
en heeft een vezellengte van maar liefst 55 mm. De mat wordt ingestrooid 
met een stabilisatie infill van 15 mm zand en een performance infill van 20 
mm TPE Holo® in de kleur bruin.

Aanneemsom: € 1.215.000,00 excl. BTW

Opdrachtgever: Gemeente Heusden
Contactpersoon opdrachtgever: De heer F. (Frank) Verbaan
Contactgegevens opdrachtgever: fverbaan@heusden.nl

Architect: Adviesburo R.I.E.T.
Contactpersoon architect: De heer T. (Ton) de Kroon
Contactgegevens architect: t.de-kroon@adviesburoriet.nl

Aannemer: Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.
Contactpersoon aannemer: De heer G. (Gertjan) de Vet
Contactgegevens aannemer: gertjan@vanwijlen.eu

RENOVATIE KUNSTGRAS VOETBALVELD VV BERKUM

In de zomer van 2017 heeft Sallandse United een toplaag renovatie 
uitgevoerd op het hoofdveld van VV Berkum. Voor aanvang van de 
werkzaamheden zijn er in overleg met KIWA ISA diverse proefstukken 
gemaakt, en gevuld met verschillende hoeveelheden infill. Dit omdat 
voor aanvang onbekend was hoe de nieuwe mat reageert op de onder-
bouw. Uit de bestaande mat is het TPE gehaald, daarna is de oude mat 
is opgenomen en afgevoerd naar een erkende verwerker. Hierna is de 
akam constructie hersteld en is er een nieuwe kunstgrasmat aange-
bracht. De ACT Global DS60 ingestrooid met zand en SBR.

Opdrachtgever: VV Berkum

Aannemer: Sallandse United
Advies: KIWA ISA
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HERINRICHTING SPORTPARK DE LANGELEEGTE VEENDAM

Van betaald voetbal naar een multifunctionele sportcampus. Vier jaar 
geleden is de betaald voetbalvereniging Veendam failliet gegaan. De 
gemeente Veendam stond voor de uitdaging  het sportpark toekomst-
bestendig te maken, waarbij aansluiting is gezocht bij de wens van het 
Winkler Prinscollege voor de realisatie van een sportcampus. 
Sweco heeft in goed overleg met de gemeente, de voetbalvereniging 
en de wielersprotvereniging een herinrichtingsplan opgesteld. Er ont-
staat een uniek sportpark, waar voetballen, wielrennen en sporten voor 
scholieren samenkomen. Het voormalig stadion van v.v. Veendam neemt 
hier een centrale plaats in. Door de sloop van de tribunes aan de kopse 
einden van het veld wordt de openheid van het sportpark benadrukt 
en is een bijzondere centrale plek ontstaan voor voetbal, wielrennen en 
evenementen.
In 2017 is het kunstgrasveld aangelegd, in 2018 zal het wielercircuit wor-
den gerealiseerd.

Opdrachtgever: Gemeente Veendam:
Contactpersoon opdrachtgever: Jan Hayo Schipper 

Aannemer: Sweco Nederland
Contactpersoon aannemer: Jochem Knol
Contactgegevens aannemer: Jochem.knol@sweco.nl - 06-53795014

HERINRICHTING SPORTPARK GROOT SYPEL HARDERWIJK

In de zomer van 2017 heeft de Sallandse Untited op sportpark Groot 
Sypel te Harderwijk diverse herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd.  
Hierbij zijn 2 kunstgras hockeyvelden verplaatst en is een natuurgras 
voetbalveld vervangen door een kunstgrasveld voorzien van EPDM infill. 
Hockeyvelden; Als onderdeel van de EMVI beoordeling heeft de Sallandse 
United een hoogwaardig hockeyproduct aangeboden. Deze is aangelegd 
op een onderbouw van lava voorzien van een E-layer. Hierdoor is een 
hoge kwaliteit over een lange periode gewaarborgd. Dit waterveld wordt 
voorzien van het nieuwe beregeningsinstallatie inclusief pop up sproei-
ers. Hiernaast is een zand ingestrooid hockeyveld aangelegd.
Voetbalveld; Daarnaast is er een nieuw 45 millimeter systeem van ACT 
Global geïnstalleerd op een shockpad, deze is gevuld met zand en EPDM. 
Gezien de vele betrokken partijen bij dit project heeft de Sallandse 
United ervoor gekozen om een omgevingsmanager in te zetten op dit 
werk. Er zijn diverse infobijeenkomst georganiseerd, waarin alle betrok-
ken zijn voorgelicht.

Opdrachtgever: sportpark Groot Sypel te Harderwijk

Aannemer: Sallandse Untited
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Universitair onderzoek naar mogelijke competitievervalsing legt uitslagen van 

drie voetbalseizoenen onder de loep 

De onderzoekers Jan van Ours (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Martin van Tuijl (Universiteit van Tilburg) concludeerden op 31 augustus 2017 in 

hun onderzoek naar competitievervalsing in de eredivisie door kunstgras dat ‘thuisvoordeel voor kunstgrasclubs misschien toch geen mythe is’. ‘Er valt 

verder niet veel aan te interpreteren’, laat Van Ours weten. ‘De feiten liegen niet.’ 

Auteur: Santi Raats

‘Kunstgrasclub in de eredivisie heeft 
0,53 doelpunt extra thuisvoordeel 
tegenover natuurgrasclub’
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Om het effect van kunstgras op wedstrijden in de 
eredivisie onder de loep te nemen, hebben Van 
Ours en Van Tuijl gegevens bestudeerd over de 
afgelopen drie eredivisieseizoenen. ‘Er speelden 
zes clubs op kunstgras en twaalf op natuurgras’, 
vertelt hoogleraar arbeidseconomie Van Ours. 
Dit is een relatief hoog aantal kunstgrasclubs op 
het hoogste niveau, internationaal gezien. ‘Er was 
internationaal nog niet eerder goed onderzoek 
gedaan naar competitievervalsing op het hoogste 
voetbalniveau door het verschil tussen kunstgras 
en natuurgras. Alleen Engeland had in de jaren 

tachtig vier clubs met kunstgras. Maar kunstgras 
werd in 1995 voor alle divisies verboden. In 2014 
verviel dat verbod voor de laagste twee divisies. 
Maar het profvoetbal in Engeland heeft nooit meer 
op kunstgras gespeeld.’

Unieke competitie
Van Tuijl voegt toe: ‘Met uitzondering van enkele 
voetbalclubs in de Russische competitie, die met 
kunstgras inspelen op de barre weersomstandig-
heden, wordt geen enkele competitie zo bepaald 
door kunstgras. Waarom kunnen wij als land met 

zoveel mooie weides geen goede natuurgrasvel-
den neerleggen? Ik vrees door krappe budgetten. 
Er gaat minder geld in de Nederlandse competi-
tie om dan in landen zoals Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Italië en Spanje. Daar verdienen clubs 
zeer veel geld aan mediarechten, waarmee ze 
zich goede spelers en een goed veld kunnen ver-
oorloven. Dit maakt het voetbal zeer attractief en 
kwalitatief hoogwaardig en dat levert weer meer 
geld op. Het Nederlandse voetbal is geen busines-
scase omdat het niet sexy genoeg is. Het is een 
kip-eiverhaal.’
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Voetbalfans
De reden dat Van Tuijl en Van Ours onderzoek doen 
naar het thuisvoordeel van kunstgras, is voor een 
deel gelegen in de persoonlijke interesse van beide 
onderzoekers. Van Ours is een Feyenoord-fan, Van 
Tuijl is ‘met zijn hoofd een PSV-fan en met zijn hart 
een FC Eindhoven-fan’. Van Tuijl: ‘Ik ben een fanatie-
ke voetbalvolger en vraag mij geregeld dingen af 
over de voetbalwereld. Als ik iets wil onderzoeken, 
verzamel ik geschikte data, zodanig geordend dat 
Jan van Ours, behorend tot de wereldtop van de 
toegepaste econometrie, ermee kan rekenen.’

Bookmakerdata
Voor dit onderzoek hebben Van Ours en Van Tuijl 
gebruikgemaakt van bookmakerdata, zoals die 
te vinden zijn op websites als www.football-data.
co.uk. Deze data vermelden de verwachtingen van 
de bookmaker op het gebied van thuiswinst, gelijk-
spel of uitwinst, maar ook de werkelijke resultaten. 
‘In 2006 werd al met dit soort data gewerkt in een 
publicatie in de Scottish Journal of Political Economy 
over de beurskoers van Borussia Dortmund. We 
hebben dit onderzoek op een soortgelijke manier 
uitgevoerd’, aldus Van Tuijl.

Tabel
Van Ours en Van Tuijl legden van de in totaal 918 
wedstrijden uit de seizoenen 2014-2015, 2015-
2016 en 2016-2017 de volgende karakteristieken 
naast elkaar: het aantal doelpunten, het behaalde 
aantal punten en het (door bookmaker William Hill) 
verwachte aantal punten.

Legenda:
N = natuurgras

K= kunstgras 

‘Wanneer we voor de drie seizoenen kijken naar 
het gemiddelde in de wedstrijden tussen twee 
natuurgrasclubs, dan scoort de thuisploeg 1,63 
doelpunt en de thuisploeg 1,42. Het saldo, ofte-
wel het doelpuntenverschil van 0,21, kan worden 
toegeschreven aan het thuisvoordeel, want gemid-
deld zijn thuis- en uitspelende clubs even sterk.’ 

‘Wedstrijden tussen een kunstgrasclub en een 
natuurgrasclub laten een ander gemiddelde zien. 
Wanneer de natuurgrasclub thuis speelt, dan 
scoort deze club over de drie seizoenen gemid-
deld een positief saldo, namelijk 1,16. Wanneer de 
kunstgrasclub thuis speelt, dan is het gemiddelde 
doelsaldo -0,21.’

Krachtsverschil en algemeen en natuurgrast-
huisvoordeel spelen ook mee
Interessant is dat Van Ours aangeeft dat het doel-
saldo van 1,16 bij thuisspelende natuurgrasclubs 
tegen uitspelende kunstgrasclubs ontstaat door 
het thuisvoordeel van de natuurgrasclub, maar 
óók door het krachtsverschil tussen de twee typen 
clubs. Ook het doelsaldo van 0,21 bij thuisspelende 
kunstgrasclubs tegen uitspelende natuurgrasclubs 
ontstaat volgens hem door het thuisvoordeel van 
de kunstgrasclub en het krachtsverschil tussen de 
twee typen clubs. Met krachtsverschil doelt Van 
Ours erop dat de topclubs, die bovenaan in de 
eredivisie gerangschikt staan omdat ze sterker zijn, 
meestal natuurgras hebben. Dit krachtsverschil 
bepaalt mede het beeld dat natuurgrasclubs een 
hoger gemiddeld doelsaldo hebben. Om het voor-
deel van kunstgras ten opzichte van natuurgras te 
berekenen, moeten de aspecten thuisvoordeel en 
krachtsverschil uit de berekening worden gehaald.

Berekening thuisvoordeel kunstgrasclubs
In een volgende berekening haalt Van Ours het 
krachtsverschilaspect en het thuisvoordeel van 
natuurgrasclubs en het algemene thuisvoordeel uit 
de berekening. ‘Ik laat het krachtsverschil wegval-
len door de saldo’s 1,16 en -0,21 bij elkaar op te 
tellen. Samen is dit saldo 0,95. Uit de wedstrijden 
die natuurgrasclubs tegen elkaar spelen, weten we 

dat hun thuisvoordeel 0,21 is. Als we dat aftrekken 
van het gemiddelde doelsaldo van 0,95, dan blijft 
er als thuisvoordeel van de kunstgrasclubs 0,74 
over. Hier moet nog het gemiddelde thuisvoordeel 
van afgetrokken worden om te komen tot een 
goed eindsaldo op het gebied van voordeelverschil 
natuurgras versus kunstgras. Het thuisvoordeel van 
natuurgrasclubs tegen elkaar bedraagt 0,21 en dat 
van kunstgrasclubs tegen elkaar 0,20. Gemiddeld is 
het thuisvoordeel, naar boven afgerond 0,21.’ 

Het extra thuisvoordeel van kunstgrasclubs ten 
opzichte van natuurgrasclubs is dan 0,74-0,21 
= 0,53.Van Ours heeft met een regressiemodel 
berekend dat 0,53 een redelijke inschatting is. 
Interessant detail overigens in de tabel: de book-
maker heeft het thuisvoordeel van kunstgras niet 
in zijn kansberekening meegenomen, zo laten zijn 
cijfers zien.

Stemmingswisselingen rond kunstgras
Of kunstgras in de eredivisie thuishoort, wil Van 
Tuijl in het midden laten. ‘De algemene voor- of 
tegenstand is de afgelopen jaren onderhevig 
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uit de berekening 

worden gehaald

Type gras Doelpunten Punten Verwachte punten Wedstrijden

thuis uit thuis uit saldo thuis uit saldo thuis uit saldo

N N 1,63 1,42 0,21 1,53 1,23 0,3 1,61 1,14 0,47 396

K K 1,69 1,49 0,2 1,47 1,23 0,24 1,6 1,13 0,47 90

N K 2,06 0,9 1,16 2,1 0,68 1,42 1,95 0,83 1,12 216

K N 1,29 1,5 -0,21 1,27 1,49 -0,22 1,25 1,5 0,25 216

Gem./totaal 1,66 1,32 0,34 1,6 1,16 0,43 1,61 1,15 0,46 918

Jan van Ours

ACHTERGROND
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geweest aan verschillende sentimenten. Tien jaar 
geleden, toen er verhalen opdoken dat er kunst-
gras in aantocht was dat niet meer van natuurgras 
te onderscheiden was, was de heersende mening 
dat er toekomst in zat voor het profvoetbal. 
Inmiddels zijn dezelfde analisten, vooral na uitla-
tingen van grote profclubs die stevig tegenstander 
zijn van kunstgras, geen voorstander meer van 
kunstgras. Het Nederlandse profvoetbal zou op 
internationaal niveau niet meer meetellen door 
kunstgras, wat zou blijken uit het feit dat jonge 
talentvolle spelers niet meer in Nederland willen 
komen spelen. Maar hier is geen onderzoek naar 
gedaan.’

Toekomstige onderzoeksmogelijkheden 
Emoties daargelaten, zijn er volgens Van Tuijl en 
Van Ours nog mogelijkheden om verder in te gaan 
op het onderwerp thuisvoordeel van kunstgras-
clubs. Van Ours: ‘Er is al onderzoek gedaan naar 
de vraag of kunstgras meer blessures oplevert 
dan natuurgras. Er zou verdergaand onderzocht 
kunnen worden of spelers voorzichtiger spelen op 
kunstgras.’

Van Tuijl knikt. ‘Ik heb tijdens een wedstrijd op 
kunstgras zelf eens bewegings- en baldynamiek-
verschillen waargenomen: verdedigers verdedig-
den wat onhandiger en maakten minder slidings. 
De passes waren ook anders dan op natuurgras. 
Maar er kan ook onderzoek worden gedaan naar 
de invloed van de grootte van het veld: in de eredi-
visie kunnen velden enigszins qua grootte verschil-
len. We kunnen ook nog kijken of het aantal dagen 
rust dat men voorafgaand aan de wedstrijd heeft, 
invloed heeft op het thuisvoordeel van kunstgras-
clubs.’

Kleine markt, minder budget
Voorlopig zal de noodzaak van kunstgras bij som-
mige clubs in de eredivisie volgens Van Tuijl blijven 
bestaan. ‘Er bestaat in de Nederlandse eredivisie 
interesse voor kunstgras omdat de Nederlandse 
voetbalmarkt kleiner is dan in rijke voetballanden. 

De mediarechten zijn hier lager, de merchandising 
is minder, het stadionbezoek is wat minder en ook 
de sponsoring is zich steeds meer internationaal 
gaan opstellen. Als je met relatief lage inkomsten 
de spelers goed wilt blijven betalen, is het wel-
licht logisch dat je als eredivisieclub gaat besparen 
door de overstap naar kunstgras. Je kunt er altijd 
op spelen en het onderhoud zou goedkoper zijn. 
(Ter illustratie: het totale budget van FC Eindhoven 
is ongeveer even hoog als de brutosalarissen van 
twee voorhoedespelers van PSV.) Ik begrijp ook 
dat kunstgras als een teleurstelling kan worden 
ervaren. Sommige kunstgrasvelden, bijvoorbeeld 
dat van VVV Venlo, lijken op televisie op Russische 
toendra.’

Van Tuijl concludeert: ‘Het kunstgras in Nederland 
is puur een financieel probleem. Het nadeel van 
kunstgras is dat de rest van de wereld op natuur-
gras is blijven spelen en dat het voetbalspel door 
kunstgras anders lijkt te worden.’
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dat de rest van de wereld 
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spelen
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In rijke voetballanden 

verdienen clubs zeer veel 

geld aan mediarechten. 

Nederlands voetbal is niet 

sexy genoeg

Martin van Tuijl
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Een bodemanalyse is het belangrijkste instrument voor de sportveldbeheerder voor het bepalen van het jaarlijkse bemestingsregime van de 

sportvelden. Eens in de drie jaar worden dan ook nieuwe bodemanalyses genomen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van 

meststoffen hebben de afgelopen decennia al geleid tot een efficiëntere bemesting. Inzicht in het stikstofleverend vermogen van uw sportveld 

is weer een stap verder in een nog efficiënter beheer en onderhoud. 

Auteurs: dr. A. Reijneveld is productmanager bij Eurofins, C.F.E. Bezemer is accountmanager bij Eurofins

Met stikstofleverend vermogen 
een stap verder in efficiënter 
sportveldonderhoud
Het vermogen van een sportveld om vanuit de bodem zelf stikstof te leveren
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Het stikstofleverend vermogen (NLV) is het vermo-
gen van een sportveld om vanuit de bodem zelf 
stikstof te leveren. Dit NLV kan voor een gemiddeld 
sportveld een belangrijk onderdeel vormen van 
de totale stikstofbehoefte en variëren van nihil tot 
meer dan 100 kg N/ha. Uit een recent genomen 
bodemanalyse bleek het stikstofleverend vermo-
gen van een veld 55 kg/ha te zijn. De betreffende 
sportveldbeheerder vroeg dan ook zeer terecht: 
‘Kan ik deze hoeveelheid stikstof zonder meer in 
mindering brengen op de totale adviesgift stikstof 
voor het komende jaar?’

Om op deze vraag een goed antwoord te kun-
nen geven, is het belangrijk te weten wat het NLV 
precies is, waardoor het wordt beïnvloed en hoe u 
als sportveldbeheerder dit kengetal praktisch kunt 
toepassen. Dit artikel gaat dan ook dieper in op 
deze vragen.
Uiteraard begint de bepaling van de stikstofleve-
ring bij een bodemonderzoek. Een goed bodem-
onderzoek rapporteert het NLV van uw sportveld. 
Dit wordt bepaald op basis van het organischestof-
gehalte, de C/N-ratio en de hoeveelheid microbio-
logisch bodemleven in de toplaag.

Organische stof
In een sportveld wordt organisch materiaal door 
bodemprocessen deels omgezet in humus. Humus, 
met veel koolstof, is goed voor de bodemstructuur, 
de vochtbinding en de CEC-binding. Een ander 
deel van het organisch materiaal wordt afgebroken 
door bodemleven. Daarbij komen met name stik-
stof en zwavel vrij. 

Het vermogen van een sportveld om stikstof 
te leveren, wordt door een laboratorium mede 
bepaald aan de hand van de totale hoeveelheid 
organische stikstof (N-totaal). In een vorig artikel  
stelden we N-totaal voor als de kelder, waarbij de 
voedingsstoffen langere tijd nodig hebben om 
beschikbaar te komen, en soms zelfs niet meer vrij-
komen omdat ze gefixeerd zijn. Het NLV staat voor 
het bord en is wel beschikbaar voor de plant. 

Gezien het toenemende belang van organische 
stof worden in de bodemanalyses van Eurofins 
twee kengetallen vermeld die een indicatie geven 
van de kwaliteit van de organische stof: het 
percentage C-organisch en het organischestof-
percentage zelf. Hoe hoger het C-organisch-cijfer, 
des te stabieler de organische stof. Goed voor de 
structuur en het vasthouden van nutriënten, maar 
minder goed voor het NLV van uw sportveld. 
 
C/N-ratio
De C/N-ratio geeft de verhouding aan tussen de 
hoeveelheid koolstof (C) en de hoeveelheid stikstof 
(N) in de bodem. Het is belangrijk om in gedachten 
te houden dat stikstof ook een belangrijk voe-
dingselement is voor het microbiologische bodem-
leven. Voor sportvelden wordt een C/N-verhouding 
van 15 als optimaal aangehouden. Een lager C/N-
getal betekent een te snelle afbraak van de totale 
voorraad organische stof en zal leiden tot een 
verlaagd advies voor stikstofbemesting. Een hoger 
C/N-getal wijst op een tekort aan stikstof, waardoor 
het bodemleven niet meer goed in staat is humus 
om te zetten. 

Uiteindelijk is het bodem-

leven verantwoordelijk 

voor de levering van 

stikstof uit de bodem

ACTUEEL



8 - 2017 76

Bodemleven
Voldoende organische stof en een optimale C/N-
ratio zijn dus belangrijke randvoorwaarden voor 
het NLV. Maar uiteindelijk is het bodemleven ver-
antwoordelijk voor de levering van stikstof uit de 
bodem. Een goed bodemleven vraagt een juiste 
afstemming van vocht, lucht en bodemfysiek. 
In het kader van bodemanalyse en NLV beperken 
we ons hier tot de zuurtegraad (pH). Onderzoek 
heeft aangetoond dat een pH lager dan 5 een 
steeds negatievere invloed heeft op de hoeveel-
heid bodemleven. Voor sportvelden wordt uitge-
gaan van een optimale pH van rond de 6. 

Op dit moment wordt door Eurofins het totale 
bodemleven bepaald. Deze methode geeft een 
indicatie van de actieve bacteriën en schimmels in 
de bodem, maar geeft geen informatie over spe-
cifieke groepen van microbiologisch bodemleven, 
de diversiteit van het bodemleven en de totale 
microbiële massa. Gezien het toenemende belang 
van het bodemleven worden nieuwe technieken 
ontwikkeld die dat wel doen. Daarmee zal een 
volgende stap gezet worden in het informeren en 
adviseren over bodemleven.

Praktijk
Het NLV dat in uw bodemanalyse wordt gerap-
porteerd, kunt u niet zonder meer in mindering 
brengen op de adviesgiften van stikstof voor het 
komende seizoen. Bodemtemperatuur en bodem-
structuur zijn van invloed op de stikstoflevering 
door het bodemleven. Vroeg in het seizoen moet 
de stikstofbehoefte dus meer door meststoffen 
geleverd worden, en een verdichte toplaag heeft 
altijd een negatieve impact. Maar ook het onder-
houd van uw sportveld kan van invloed zijn op 
het stikstofleverend vermogen van uw veld. Door 
een fieldtopmaker kan bijvoorbeeld een behoorlijk 
deel van de organische stof van een sportveld 
worden weggefreesd. Ook het vochtgehalte en 
de bodemtemperatuur van uw sportveld zijn van 
invloed op de ontwikkeling van het bodemleven 
en daarmee het NLV van uw sportveld. Houd daar 
dus rekening mee! 

Dat neemt niet weg dat het beheer en onderhoud 
nog efficiënter worden als u inzicht hebt in het 
stikstofleverend vermogen, en dit meeneemt in 
de bepaling van het bemestingsregime voor het 
komende jaar. Het N-advies dat in het verslag staat, 

Hoe hoger het 

C-organisch-cijfer, 

des te stabieler de 

organische stof

Trudie Coenen
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is aangepast aan de nieuwste inzichten en is mede 
gebaseerd op het NLV. Eurofins corrigeert het 
advies mede op basis van een minimale nalevering 
van stikstof. 

Over Eurofins 
Eurofins is een toonaangevend laboratorium met 
bijna honderd jaar ervaring, dat voor sportvelden 
veel te bieden heeft. De producten en diensten zijn 
het resultaat van praktische kennis, onderbouwd 
door wetenschappelijk onderzoek en gericht op 
een uitgekiende bemesting en weerbaar gras. 
Eurofins helpt u met de juiste gegevens en biedt u 
inzicht, voor een optimale bemesting en bodem- 
en gewasgezondheid. Kortom: alles voor groeiend 
inzicht – inzicht waar u de vruchten van plukt.
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In 2008 ging de financiële wereld bijna ten onder en met die financiële wereld 
ook de baan- en bestaanszekerheid van heel veel gewone mensen. Een ernsti-
ge financiële crisis die jaren duurde was het gevolg. Ook al hield onze regering 
nog enkele jaren vol dat die financiële crisis, die in Amerika was begonnen, te 
specifiek Amerikaans was om in Nederland effect te hebben. Dat klopte niet 
helemaal. Ook in Nederland ging een handjevol banken overstuur. Waarom 
begin ik mijn prikkelstukje in een vakblad voor sportveldbeheer hier nu mee? 
Dat heeft met één ding te maken: juist ja, met hybridevelden. Als ik het zelfin-
genomen toontje van de Rabobank hoor in de laatste commercial, het spotje 
waarin zij de wereld gaan redden, ben ik bang dat deze bank, maar feitelijk 
banken in het algemeen, niets geleerd hebben van de ellende die zij hebben 

veroorzaakt. Exact hetzelfde geldt voor hybridevelden. Natuurlijk veroorzaakt 
het mislukken van een hybrideveld geen wereldwijd probleem, maar de aan-
bieders van dit soort velden lijken vaak weinig geleerd te hebben. Pas nog 
werd in een stukje voor dit vakblad gesteld dat een goed hybrideveld makke-

lijk 1000 bespelingsuren aan zou kunnen. Dit stukje is overigens niet door de 
eindredactie gekomen, omdat dit wel heel optimistisch is en in mijn ogen ook 
gevaarlijk voor het imago van dit soort velden. Ik heb het hier op deze plek al 
minimaal vijf keer gezegd: hybridevelden zijn fantastisch en een waardevolle 
toevoeging aan het palet van een sportveldbeheerder, maar overschat het 
aantal bespelingsuren dat zo’n veld meekan niet, en het is zeker geen vervan-
ging van een kunstgrasveld. Een hybrideveld is een versterkt natuurgrasveld 
en geen ‘kunstgrasveld light’. Iedereen die een hybrideveld zo verkoopt en 
daarbij het verhaal vertelt dat je er 1000 uur op kunt spelen, verkoopt kant-
en-klare onzin. Als je een veld zo verkoopt, zadel je jouw klanten op met een 
gegarandeerde teleurstelling. Dat heeft het recente verleden wel laten zien, 
zeker het voorbeeld in Rotterdam, waar een kleine twintig hybridevelden zijn 
opgeruimd. Vertel gewoon het eerlijke verhaal. Dat is dat een hybrideverhaal 
veel  voordelen heeft, maar ook een aantal nadelen, bijvoorbeeld dat het 
onderhoud echt anders is dan bij een gewoon natuurgrasveld. 
 
Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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NOTHING RUNS LIKE A DEEREKoop een 3R serie John Deere Compact Tractor bij uw lokale dealer en 
ontvang voor maar €1,- extra een fronthef. Aanbieding geldig tot 31 mei 
2018. Zolang de voorraad strekt.

* Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers, zolang de vooraad strekt. 

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

KOOP EEN 3R – 
ONTVANG EEN 
FRONTHEF VOOR €1 *
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