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36 Is het gras groener bij 
onze Engelse buren?

Een samenwerkingsverband van belangrijke sportinstanties en bonden in 

Engeland is sinds 2014 bezig om een grote slag te slaan op sportveldgebied. 

De partners hebben de ambitie om binnen drie tot vier jaar de kwaliteit van 

met name gemeentelijke sportvelden naar een hoger niveau te tillen. De FA 

(de voetbalbond), de RFL en de RFU (de rugbybonden), de cricketbonden, het 

IOG (de vereniging voor groundsmen) en Sport England injecteren in totaal 9,3 

miljoen pond (10,8 miljoen euro) in breedtesportvelden. 

0499-422435

050-5445360

0252-211288 0547-288440

0115-481710 0527-630970

Een krachtige combinatie

Sp
o

r
tv

el
d

K
u

n
St

g
r

a
S

g
o

lf
b

a
a

n

WWW.AGRI-MACHINES.NL

www.gkbmachines.com



5 - 20166

‘Alle kunststofproducten die je 
ziet, kun je in feite ook maken 
van kunstgras’

J&E Sports, al dertig jaar actief op de kunst-

grasmarkt, is samen met kunststoffabriek 

Duvano en de gemeente Amsterdam een 

pilot gestart met wanden van gerecycled 

kunstgras. ‘Als overheid zijn we de grootste 

opdrachtgever, dus ook de grootste vervui-

ler. Dat mooie materiaal moet hergebruikt 

worden’, vindt Gerrit de Koe, adviseur 

sport en cultuurtechniek bij de gemeente 

Amsterdam.

Eén norm voor natuurgras is 
al een stevige uitdaging, 
maar draagvlak en handhaving, is pas 
echt moeilijk

In ons kikkerlandje is bijna alles genormeerd, gecerti-

ficeerd, gekeurd en gereguleerd. Een uitzondering op 

die Nederlandse regeldrift vormen onze natuurgras-

velden. Nederland heeft de beschikking over fantasti-

sche natuurgrasvelden, maar zeker niet altijd en zeker 

niet overal. 

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 sportveldonderhoud waarbij de 
praktisch ingestelde vakman centraal staat. 
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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.
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Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
behouden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betref-
fende 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. Greenkeeper 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
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inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.
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Bakermat van hybride-
velden stapt over op kunstgras

Na een onderzoek naar de kwaliteit van de Rotterdamse 

hybridevelden blijkt het slecht gesteld te zijn met deze 

velden. Daarom hebben de Rotterdamse beleidsmakers 

en de politiek de intentie uitgesproken om al deze vel-

den binnen een paar jaar door kunstgras te vervangen. 

Slechts nieuws voor dit soort velden, die vaak gepositio-

neerd worden als het ideale alternatief voor kunstgras. 

Vernieuwde accommodatie slaat brug tussen 
top- en breedtesport

HC ‘s-Hertogenbosch is sinds 28 februari de gelukkige eigenaar van een over-

dekte tribune met capaciteit voor 2000 toeschouwers.  

Hiermee is het gemeentelijke hockeycomplex aan de Oosterplas getransfor-

meerd tot een wedstrijd- en trainingsaccommodatie voor tophockey.  

Op 9 juli vond de officiële opening plaats tijdens de interland Nederland-België.

60



5 - 20168

Redexim Carrier actief 
in Rio
De Redexim Carrier wordt in de twee officiële 
Olympische stadions gebruikt om het dagelijks 
onderhoud uit te voeren. De Carrier is een zichzelf 
voortbewegende walk in front-machine. In tegen-
stelling tot een trekker geeft deze machine dankzij 
zijn ontwerp weinig gewichtsbelasting op het veld. 
Omdat hij geen sporen achterlaat op het gras, kan 
hij vaak ingezet worden. De Redexim Carrier is 
geschikt voor allerlei bewerkingen, zoals vertidrai-
nen, doorzaaien en bezanden.

Eerste O2 Natuurgras-
veld in Fijnaart
Bras Fijnaart heeft bij vv De Fendert in Fijnaart 
zojuist het eerste veld aangelegd volgens het O2 
Natuurgras-concept. Dit is een initiatief van DCM 
en Kybys in samenwerking met gespecialiseerde 
aanleg- en beheerpartners. Het O2 Natuurgras-
concept heeft als doel de capaciteit van lucht- en 
waterberging in de toplaag van sportvelden te 
verhogen door lava in de toplaag toe te passen 
in plaats van zand. Voor velden met een bespeel-
belasting van 250 uur, 400 uur en 500 uur per jaar 
wordt een overeenkomst van tien jaar aangegaan. 
Met het afsluiten van deze overeenkomst krijgt de 
opdrachtgever garantie op veiligheid (vlakheid), 
bespeelbaarheid (ontwatering) en beeld (grasbe-
zetting en onkruid). 
In het geval van het veld van vv De Fendert wordt 
deze garantie gegeven op voorwaarde dat het 
onderhoud gedurende deze tien jaar door Bras 
Fijnaart wordt uitgevoerd. Omdat Bras Fijnaart 
voor de gemeente Moerdijk het rentmeesterschap 
over sportaccommodaties uitvoert, was een reno-
vatie met het O2 Natuurgras-concept een logische 
keuze.
DCM en Kybys hebben dit concept gezamenlijk 
bedacht. Voor landelijke dekking werken zij samen 
met de bedrijven De Ridder Soesterberg, Wencop 
Hoveniers, Hofmeijer, Rooden Landscape Solutions, 
Van der Holst Wassenaar en Bras Fijnaart. Deze 
veldpartners brengen de door Kybys bepaalde 
hoeveelheid lava op grondige wijze in de toplaag 
in. De lava wordt speciaal geselecteerd en geleverd 
door DCM. 
Goof Rijndorp (Bras Fijnaart): 'Lava is poreus. Het 
voordeel daarvan is dat de open ruimtes water 
en lucht kunnen vasthouden. Hierdoor wordt het 
waterbergend vermogen van de toplaag beter en 
voert de toplaag sneller water af. Tijdens het sei-

zoen slijt het veld daardoor minder. De wisselende 
weersomstandigheden van tegenwoordig vragen 
velden met deze eigenschappen. Een ander groot 
voordeel van lava ten opzichte van zand is dat het 
soortelijk gewicht van lava lager is en dat het door 
de jaren heen niet ontmengt. Het resultaat is een 
gegarandeerd goed onderhouden veld voor een 
betaalbare prijs. '

Opleiding 
terreinmeester 2017 
vernieuwd
In 2015 is IPC Groene Ruimte gestart met de ver-
nieuwde modulaire opleiding Terreinmeester. Er is 
bewust voor gekozen om de lessen in specifieke 
vakvaardigheden te laten verzorgen door vakmen-
sen uit de praktijk. Onylle Epping van IPC Groene 
Ruimte: 'In 2017 vinden de praktijklessen wederom 
plaats op A-locaties. De kwaliteit en de branche-
erkenning van de opleiding zijn gewaarborgd.'
IPC heeft speciaal voor de deelnemers aan deze 
opleiding een elektronische leeromgeving ont-
wikkeld. Hierin staan per module informatie en 
opdrachten. De opleiding omvat de volgende 
modules: Gras & Toplaag, om grassen en plagen 
te herkennen; Gras & Onderhoud (per septem-
ber 2017), waarin men leert op duurzame wijze 
machines en gereedschappen correct af te stel-
len, te controleren en te onderhouden (inclusief 
verplichte maaitoets); Gras & Accommodaties 
(per november 2017), over (half )verhardingen en 
onkruidbestrijding, hekwerken en veldafzettingen 
en drainage; Gras & Beplantingen (per februari 
2018), over het herkennen van boom- en struik-
soorten, begeleidingssnoei, planmatig beheer en 

onderhoud; en Gras & Wettelijk kader, met daarin 
het certificaat VCA of BVO, het certificaat Tuin- en 
Parkmachines en optioneel het certificaat Flora & 
Fauna niveau 1.

Nieuwe kandidaat 
voor leerstoel DTRF
De Dutch Turfgrass Research Foundation (DTRF) 
is al enige jaren bezig met het selecteren van een 
professor voor de leerstoel Turfgrass Sciences aan 
de Universiteit Wageningen. 
De DTRF nodigt de markt uit voor een openbaar 
college van de enige door de benoemingsad-
viescommissie voorgedragen kandidaat voor 
deze positie, prof. dr. Bernd Leinauer, hoogleraar 
Turfgrass Sciences aan de New Mexico State 
University (VS). Het college wordt gehouden op 
donderdag 1 september 2016 om 09.00 uur in 
collegezaal CO318 in het Forumgebouw van de 
Wageningen Universiteit. Tijdens het openbare 
college zal prof. dr. Leinauer een toelichting geven 
op zijn visie op turfgrass sciences en de manier 
waarop zijn expertise daarin bijdraagt. Daarnaast 
zal hij gedurende het uur een toelichting geven 
op het wetenschappelijk onderzoek dat hij tot nu 
toe heeft uitgevoerd en toelichten hoe dit van 
toepassing is op de uitgangspunten van deze leer-
stoelpositie. 

Rooden renoveert in 
Meerssen
Rooden Landscape Solutions gaat voor 
bijna 800.000 euro drie sportvelden van de 
gemeente Meerssen renoveren. In de opdracht 
zijn hekwerken, verlichting, bestrating en 
sportveldinrichting meegenomen. 'Er moeten 
twee toplagen van bestaande kunstgrasvelden 
worden gerenoveerd en een natuurgrasveld 
wordt omgebouwd tot kunstgrasveld', aldus 
Roger Rooden. Medio september moet het 
werk worden opgeleverd. Het onderhoud is 
de komende jaren ook in handen van Rooden 
Landscape Solutions.
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Antea Group ontvangt 
Fairtrade-certificaat 
Antea Group heeft op 20 juli het Fairtrade-
certificaat van de gemeente Heerenveen ontvan-
gen. Heerenveen heeft de ambitie om Fairtrade-
gemeente te worden. Voor de aanvraag zijn 
minimaal 46 Fairtrade-gecertificeerde bedrijven, 
organisaties en instellingen nodig. In de afgelopen 
maanden werden diverse organisaties getoetst die 
voor het keurmerk in aanmerking komen. Hierbij 
lag de focus op de inkoop van fairtradeproducten 
zoals koffie en thee. Inmiddels zijn er veertig certi-
ficaten uitgedeeld. Antea Group kreeg het allereer-
ste Fairtrade- én het MVO-keurmerk. Wethouder 
Coby van der Laan: 'Als vervolg op het Fairtrade-
keurmerk willen we ook bedrijven belonen die zich 
sterk maken op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Tijdens ons bezoek aan 
Antea Group zagen we dat het niet alleen goed zit 
in het bedrijfsrestaurant en bij de koffieautomaten; 
ook op andere gebieden loopt het bedrijf voorop: 
van bedrijfskleding en CO2-reductie tot een ener-
giezuinig wagenpark.'

Belgische eersteklas-
ser neemt Domo-mat
De Belgische eersteklasser STVV heeft 0-0 gelijk-
gespeeld in een oefenwedstrijd tegen Real Club 
Deportivo Mallorca. De wedstrijd werd gespeeld 
op het nieuwe kunstgrasveld van de Limburgse 
club. Net als in 2011 legde Domo Sports Grass de 
mat en de installatie aan. Volgens de Fifa-keuring 
kon de vorige mat nog enkele jaren dienstdoen, 
maar Domo Sports vermarkt inmiddels kunstgras 
met een nieuw type polymeer, waardoor het veld 
volgens het bedrijf zelf nog slijtvaster en veer-
krachtiger wordt. Kennelijk had STVV daar wel oren 
naar. De STVV-mat is gevuld met Domo Naturafill, 
een ecologisch product op basis van kurk. De 

installatie en de Fifa-keuring vonden plaats bin-
nen negen dagen. Binnen die tijdspanne werd het 
oude veld uitgebroken, de onderbouw hersteld en 
het nieuwe veld uitgerold en ingevuld. Het veld 
behaalde daarna het Fifa Quality Pro-certificaat, 
voorheen aangeduid met Fifa Two Star.

Hybridevelden op 
trainingscomplex PSV
GreenFields en PSV Eindhoven starten deze zomer 
met de aanleg van hybridesportvelden op het 
PSV-trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven. 
De aanleg begint met een XtraGrass™ hybride-
trainingsveld voor Jong PSV, ter vervanging van 
het huidige natuurgrasveld. Het nieuwe voetbal-
veld bestaat uit een combinatie van natuurgras en 
een geweven kunstgrasbacking. Het speelgevoel 
en het uiterlijk zijn gelijkwaardig aan dat van een 

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

 

 

 

 

 

 

 

Uw partner voor advies, aanleg en 
onderhoud van Hybridegrasvelden. 
Het beste van twee werelden in één. 
* Spelkwaliteiten natuurgras; 
* Gebruiksvoordelen kunstgras; 
* Sporten op gras, Echt gras! 

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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natuurgrasveld. Bovendien kan door deze combi-
natie van een geweven backing met kunstgrasve-
zels tussen het natuurgras tot wel 20 uur per week 
langer op het veld worden getraind. Marcel Brands, 
technisch manager van PSV en aanjager van dit 
project, is positief gestemd over de ontwikkelingen 
en mogelijkheden van het XtraGrass™ hybride-
sportsysteem: ‘PSV gelooft in de toekomst van 
hybridevoetbalvelden en wil daarin investeren. Het 
sportcomplex van PSV wordt ingezet als fieldlab 
voor sporttechnisch onderzoek.’

Nieuwe commercieel 
directeur Melspring
Johannes Tuinhof zal per 1 juli beginnen als de 
nieuwe commercieel directeur van Melspring. 
Het bedrijf uit Velp bij Arnhem geeft daarmee de 
ambitie af om bij de grote spelers te horen. Tot nu 
toe richtte Melspring zich vooral op de beperkte 
markt van meststoffen voor golf- en sportveldon-
derhoud. De komst van Tuinhof, die hiervoor 
werkzaam was bij Horticoop, betekent dat ook 
zal worden gekeken naar een bredere toepassing 

van Melspring-producten, buiten golf en sport. De 
markten die dan het eerst in beeld komen, zijn de 
boomkwekerij, de glastuinbouw en de container-
teelt. De belangrijkste productrange is nog steeds 
Marathon, maar in hoog tempo worden er ook 
producten geïntroduceerd die uit de koker van de 
Franse moeder Olmix komen en gebaseerd zijn op 
algen. Voor golf- en sportvelden staan de ontwik-
kelingen overigens niet stil. Melspring heeft een 
overeenkomst gesloten met de Scandinavische 
tegenhanger van het STRI: Sterf. Dit onderzoeks-
instituut heeft in de sector inmiddels een betere 
naam dan het STRI. Bij Sterf zullen alle claims van 
Melspring ten aanzien van zijn producten weten-
schappelijk worden onderzocht.

NIEUWS



KG Reiniger is het product
voor milieuvriendelijk en
duurzaam terreinbeheer

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

kgreiniger.nl
Voor informatie: KG Reiniger, Vlotlaan 186, 2681 TV Monster 

T (0174) 670230, info@kgreiniger.nl, www.kgreiniger.nl

•  KG Reiniger voor het bestrijden van algen en atmosferische vervuiling.
• KG Reiniger zorgt er voor dat de velden er weer zo goed als nieuw uitzien.
•  KG Reiniger bevordert de waterdoorlaatbaarheid.
•  KG Reiniger optimaliseert de speeleigenschappen.

• KG Reiniger kan toegepast worden op alle soorten kunstgras, 
 gravel tennisbanen, atletiekbanen etc.
• KG Reiniger kan opgebracht worden d.m.v. doseerpomp, spuitmachine etc.
• KG Reiniger voor preventief onderhoud door wekelijks gebruik via doseerpomp.
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HAS Kennistransfer biedt twee-daagse cursussen 
op het gebied van het beheer van sportvelden. 
Actualiteiten en ontwikkelingen in het beheer 
anno 2016 vormen de rode draad door alle 
cursussen.
In het komende najaar staan de volgende 
cursussen op het programma:

Cursus de bodem in topconditie  
De bodem is de basis onder de vitaliteit van het 
gras en de kwaliteit van de speelvloer. Optimale 
groeiomstandigheden worden bereikt door bij de 
aanleg van de grasmat te zorgen voor een goede 
uitgangssituatie om vervolgens door goed beheer 
dit te behouden. De trend hierbij is meer met 
minder!

Cursus Duurzaam waterbeheer 
Waterbeheer is een steeds belangrijker deel van 
het onderhoud van sportvelden en golfbanen. 
Door het maken van de juiste keuzes en 
continuïteit in het beheer wordt water, energie en 
tijd bespaard!

Cursus de grasmat als optimale speelvloer 
Natuurgras is milieuvriendelijk en duurzaam, een 
goede reden om bij de aanleg van sportvelden te 
kiezen voor natuurgras. Echter, sportvelden 
worden veel belopen en bereden, de druk op 
sportvelden is door de jaren heen steeds groter 
geworden. Welke keuzes maakt u om de kwaliteit 
te borgen?

Cursus smart and clean beheer toekomst-
bestendig beheer van golfbanen en 
sportvelden
Ontwikkelingen op het gebied van het onderhoud 
van sportvelden, hebben betrekking op maat-
regelen om het milieu te beschermen door het 
gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en 
water voor beregening, te beperken. Deze maat-
regelen sluiten aan bij de de Greendeal. Daarnaast 
zijn er mogelijkheden om met behulp van GPS zeer 
gerichte onderhoudsmaatregelen (precisietechnie-
ken) uit te voeren die leiden tot efficiënter gebruik 
van middelen!

Klaar voor het toekomstbestendig 
beheer van sportvelden? 
De wereld is volop in ontwikkeling denk hierbij aan bezuinigingen die ons dwingen efficiënter te werken, de invoering van de greendeal en daarmee 

het streven naar chemievrij beheer én de ontwikkelingen rondom GPS (sensoring) en precisiebeheer. Welke keuzes maak jij om te komen tot efficiënt en 

toekomstbestendig beheer van sportvelden?

ADVERTORIAL

Geschreven onder de verantwoordelijkheid van 
de HAS.

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

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6033



Sportsfi ll Eco+: 
groen licht voor 
de sterren van 
morgen
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morgen

Jong geleerd, oud gedaan. Veel jeugdteams spelen op 

Sportsfi ll Eco+, een SBR rubber infi ll. Het perfecte een- 

tweetje tussen  sportieve prestaties én duurzaamheid. 

De certifi caten van ISA sport en Milieukeur zijn hét 

bewijs. Sportsfi ll Eco+ is niet duurder dan regulier 

SBR rubber infi ll. Aan het eind van de levensduur van 

uw kunstgrasveld nemen wij Sportsfi ll Eco+ bovendien 

zonder kosten terug en maken er andere 

duurzame rubberproducten van. Sportsfi ll 

Eco+, de duurzame basis voor sportieve 

topprestaties. Nu én in de toekomst.

Duurzaam rubber infi ll

• Voorzien van milieukeur

• 100% gerecycled
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tal van onderzoeken hebben al aangetoond dat natuurgrassportvelden zowel qua duurzaamheid (allerlaagste carbon footprint)  

als qua spelersbeleving het summum zijn. maar hoe wordt dit bezien vanuit de positie van de sportveldbeheerder? 

Auteur: Job Steunenberg namens Plantum

Huib van den Heuvel is als beheerder sportvelden 
en recreatiegebieden onder meer verantwoordelijk 
voor 70 sportvelden in de gemeente 
Haarlemmermeer. Met een team van drie mensen 
stuurt hij het veldonderhoud aan. ‘Gras is een 
prachtproduct: de geur, de kleur en het natuurlijke 
zorgen voor veel beleving.’

Vooroplopen
Huib loopt met zijn team graag voorop als het gaat 
om innovaties in het sportveldbeheer en - 
onderhoud. ‘De potentie van gras is enorm.  
Door innovaties halen we er steeds meer uit;  
volgens mij is de grens wat betreft speeluren nog 

lang niet bereikt.’ Bij de introductie van gecoat 
graszaad, bijvoorbeeld, en meer recentelijk bij  
de innovatieve Vredo DDS doorzaaitechniek was  
Huib een van de eerste gebruikers. Hij heeft  
deze machine dan ook aangeschaft.

Ballpark
Uniek wat betreft onderhoud bij de gemeente 
is het prestigieuze honk- en softbalpark Ballpark 
Vaessen Pioniers. Hier ligt op het hoofdveld een 
unieke grasmat van 100% veldbeemdgras, waarop 
eind deze zomer het EK honkbal gespeeld zal 
worden.

Sterke, gesloten zode
Ook voor de toekomst ziet Huib het maken en 
behouden van sterke, dichte grasmatten als de 
meest duurzame strategie, zowel voor het milieu 
als wat het budget betreft. ‘Er wordt veel  
gesproken over de Green Deal, maar ik heb nog 
nergens gelezen wat dit nu precies gaat inhouden. 
Een sterke, gesloten graszode met goede grassen 
heeft minder last van onkruid en heeft minder 
beregening en kunstmest nodig. Daar werken we 
al jaren aan en volgens mij is dat de juiste richting’, 
zo besluit hij.

‘Natuurgras is een 
prachtproduct’

‘Er wordt veel gesproken 

over de Green Deal, maar ik 

heb nog nergens gelezen 

wat dit nu precies gaat 

inhouden’

‘Door innovaties halen we 

er steeds meer uit; volgens 

mij is de grens wat betreft 

speeluren nog lang niet 

bereikt’
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Queens Grass uit het Drentse Borger is niet de eer-
ste de beste zodenleverancier. Het bedrijf  
heeft klanten als AC Milan, Manchester United,  
FC Lokomotiv in Moskou en de Amsterdam Arena. 
Eigenaar Martijn Rienks, die 300 hectare land-
bouwgrond bezit voor graszodenteelt op de hoge 
zandgronden van de Hondsrug in Drenthe, oogstte 
onlangs 5 hectare speel- en sportgras met daarin 
een mengsel met 4turf; het werd ‘gesneden’, zoals 
men dat in de zodenkwekerij zegt. Dit jaar stond 
dit mengsel voor het eerst op deze grond, nadat 
hij daarvóór een proef had gedraaid op 5 hectare. 
De teelt verliep goed; volgend jaar gaat hij door 
met 20 hectare.

Voor- of najaar
Voor een goede teeltstart moet de grond genoeg 
voedingsstoffen bevatten en luchtig zijn. Als  
zaaibedvoorbereiding wordt de grond door 
Queens Grass geploegd, geëgaliseerd en daarna 
met de rotorkopeg bewerkt. Men kan inzaaien in 
het najaar, wanneer de grondtemperatuur nog 
goed is en de vochtvoorziening op peil is, maar 
ook in het voorjaar. Als er vroeg in het jaar wordt 
ingezaaid, komt er meer bij kijken: de grond- 
temperatuur is dan doorgaans nog laag en vaak 
is dit een droge, schrale periode. Men moet vaak 
beregenen om een zaaimengsel te laten kiemen.

Nat en koud voorjaar
Queens Grass zaait zowel in het voor- als het najaar 
in. Het 4turf-mengsel werd in het voorjaar van 
2015 ingezaaid. Onder gunstige weersomstandig-
heden kan dat vanaf half maart of eind maart. 
Maar de weersomstandigheden zaten dit seizoen 
voor de bebouwing niet mee: het voorjaar was 
nat en koud, de bodemtemperatuur was daardoor 
laag. Plotseling sloeg de koude om in warm weer. 
Deze omstandigheden zijn niet bevorderlijk voor 
de groei van gras. ‘We zijn dit jaar later begonnen 
met inzaaien: eind april, begin mei.’ Maar een later 
inzaaimoment kan volgens de doorgewinterde 
zodenteler geen kwaad. ‘Een teelt duurt gemid-

Afgelopen mei oogstte martijn Rienks van Queens Grass zoden met 4turf – geleverd door DLF – voor sportvelden. Dat gebeurde relatief snel: al na circa 

tien maanden. Ze gaven een clean cut,  konden strak worden afgesneden. Hoe kwam zodenagrariër Rienks tot dit eindresultaat en wat komt er zoal 

kijken bij het productieproces van zoden?

Auteur: Santi Raats

Oogst van speel- en sportzoden 
met 4turf verloopt soepel
Snel snijklare zoden door sterk wortelpakket geeft zodenteler 

Queens economisch voordeel



17www.fieldmanager.nl

deld een jaar. Twee weken vertraging vind je in de  
productieplanning nauwelijks tot niet terug.  
Ik wacht daarom liever twee weken op de juiste 
groeicondities dan dat ik met bovenmatige straat-
grasdruk te maken krijg.’ 

Geen gaten laten vallen
Straatgrasdruk ontstaat wanneer de zoden niet 
snel genoeg dicht zitten. Dan waait er straatgras 
in de open plekken. Het snel dichtgroeien van de 
zoden is dan ook zeer belangrijk in de teelt. Bij het 

inzaaien van sportvelden zie je het gras vaak  
kiemen in rijtjes. De open plekken vormen een 
risico. Zodenkwekers houden daar rekening mee 
door zo ‘breedwerpig’ mogelijk in te zaaien. Dat 
betekent dat het zaad zo goed mogelijk wordt  
verdeeld. Rienks heeft zijn zaaimachine aange-
past om het inzaaiproces te optimaliseren. ‘Wij 
hebben een fijnmazige wiebertjesrol achter de 
inzaaimachine gemonteerd. Die werpt losse grond 
op, over het graszaad heen dat nog bovenop ligt. 
Dat gebeurt terwijl de machine over het zaaibed 

heen loopt.’ Aan rijtjes ontkom je niet als teler, 
volgens Rienks. ‘Om de centimeter of anderhalve 
centimeter valt het graszaad de bodem in. Een 
cambridgerol rijdt daaroverheen en drukt de grond 
dicht. Onze inzaaimachine van 3 meter breed 
zorgt ervoor dat er na een week tot tien dagen 
gras staat. De mat is na drie weken gesloten. In 
combinatie met goede weersomstandigheden en 
een goede grondslag zorgt de wiebertjesrol voor 
een maximaal rendement bij het creëren van een 
dichte mat.’ Lange groeiperiode is gunstig aan 
voor- en achterkant.

Normaal gesproken kan 4turf vroeger worden 
ingezaaid doordat het al kiemt bij 6 graden Celsius, 
in plaats van bij 10 tot 12 graden Celsius, zoals 
andere grassen. Maar omdat het speel- en sport-
grasmengsel naast 4turf en veldbeemd ook rood-
zwenk bevat vanwege de sierwaarde, profiteert 
Rienks niet van tijdsvoordeel aan de voorkant. 
‘Voor roodzwenk en veldbeemd wacht ik op een 
goede bodemtemperatuur.’ De kweker plaatst 
daarbij een kanttekening: ‘Mijn situatie als teler is 
een heel andere dan die van sportveldbeheerders.  
Het kan goed zijn dat zij wel vroeger kunnen 
inzaaien.’ Aan de achterkant behaalde Queens wel 
tijdwinst: na zo’n tien maanden zag het perceel van 
25 hectare er al uit alsof het gereed was voor de 
oogst. ‘Hoe eerder wij een perceel kunnen oogsten, 
hoe lager de productiekosten zijn. Wat dat betreft 
bleek dit mengsel duurzaam te zijn.’

Maar zodra men de mat opensnijdt, kan deze  
verwachting ook tegenvallen. ‘Het is altijd een  
verrassing hoe de grasmat er onder de grond uit-
ziet’, aldus Rienks. Ditmaal viel er weinig te klagen: 
de mat kon netjes gesneden worden. ‘Magnifiek’, 

Dik wortelpakket

4 min. leestijd ACHTERGROND

Oogsten van de mat.
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ACHTERGROND

aldus Rienks. ‘Goede snijding hangt samen met de 
sterkte van het wortelpakket, die de sterkte van 
de zode bepaalt. Daar komen strakke rollen uit die 
intact blijven op de band en op de rol.’ Daarmee 
bedoelt de Queens Grass-eigenaar dat de zoden 
niet uiteenrafelen zodra ze de opvoerband op 
getrokken worden en worden opgerold. Soms 
houdt een rol zich nog goed bij de teler, maar 
valt hij hier en daar wat uit elkaar, omdat hij na 
de oogst omhoog wordt getrokken op de band, 
daarna als rol op een pallet terechtkomt en dan 
naar het afleverstation vertrekt. Daar gaan de  
rollen van de pallets af en worden ze als onderdeel 
van een partij gebeurd door een klant, die ze op 
een aanhangwagen laadt en daar weer vanaf trekt 
alvorens de zode zijn definitieve plek krijgt. 

Goede groeiomstandigheden dit jaar
Door het grote wortelpakket van het DLF-mengsel 
hoeft Queens Grass in principe minder te worden 
beregend, wat aanzienlijk in de kosten scheelt. 
Maar dat heeft Rienks niet kunnen testen; er viel 
immers genoeg regen, de afgelopen paar  
maanden. ‘Ik houd de beregeningshaspel natuurlijk 
het liefste het hele jaar binnen, want beregenen  
is een grote kostenpost vanwege arbeid en  
diesel. Maar ik kan niet zeggen welk effect een 
droog groeiseizoen heeft op dit mengsel. Mijn 
ervaring is dat al mijn percelen beregening nodig 
hebben onder droge omstandigheden.’ Ook staan 
mengsels met 4turf erom bekend dat ze een  

hogere ziektetolerantie hebben dan gemiddeld 
door het goed doorontwikkelde wortelpakket, dat 
beter voeding en water opneemt. De ziektedruk 
was echter laag in deze teeltperiode bij dit  
mengsel, dus Rienks heeft niet kunnen testen of de 
ziektetolerantie beter is dan bij andere mengsels.

Sterke zoden zitten strak op de rol
Maar het oog wil ook wat: de zoden zaten na het 
snijden perfect ‘op de rol’. Ook op de pallet zagen 
de rollen er netjes uit. ‘Sportvelden hebben hier 
heel sterke zoden aan’, besluit Rienks.
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De brochures oogden zo mooi en ook de verhalen 
van de verkopers staken destijds goed in elkaar; 
kunstgras voor voetbal zou nauwelijks onderhoud 
vergen en zou ten minste vijftien jaar meegaan, 
zo was de boodschap van veel aanbieders toen 
FIFA en UEFA in 2005 kunstgras omarmden. Ruim 
tien jaar later is ons land zo’n 2000 kunstgras-
voetbalvelden rijker. Dat is bijna 500 velden meer 
dan aanvankelijk als marktomvang werd ingeschat. 
Nederland is qua kunstgras voor voetbal dus  
verzadigd. Wie echter vreest dat installateurs 
zonder werk komen te zitten, kan gerust zijn; de 
industrie maakt zich op voor de vervangingsmarkt. 
Die begint eerder dan aanvankelijk werd ver-
wacht, maar dat geeft weinig reden tot vreugde. 
In veel gemeenten probeert men al een paar jaar 
met hangen en wurgen de levensduur van hun 
kunstgrasveld te rekken omdat het veld, financieel 
gezien, nog niet is afgeschreven. Hoewel de KNVB 
altijd heeft aangegeven dat de levensduur van 
een kunstgrasvoetbalveld acht tot tien jaar is, is 
de frustratie en teleurstelling die leeft ook bij hen 
een doorn in het oog. Zij zien het als hun taak om, 

zoals ze zelf communiceren, ‘het voetbal  
aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken 
(en te houden) voor zo veel mogelijk mensen’.  
De kwaliteit van de velden speelt daarbij een  
essentiële rol. ‘Kunstgrasspecificaties kunnen 
simpeler en efficienter worden afgestemd op 
gebruiksintensiteit. Hierbij moet de gebruiker 
centraal staan. Ik zou daarom graag zien dat 
sportveldenbouwers in de toekomst juist de 
sport-technische kwaliteiten, in plaats van de 
materiaalkwaliteit van de componenten, moeten 
garanderen,’ liet Patrick Balemans van de KNVB zich 
onlangs ontvallen. Daarmee gooide hij de knuppel 
in het hoenderhok. 

Een gevoelige snaar
Met zijn wens raakt Balemans een gevoelige snaar. 
‘De grootste knelpunten om de sporttechnische 
kwaliteit van een kunstgrasvoetbalveld te  
garanderen, zijn de frequentie en wijze van gebruik 
alsmede het onderhoud van het veld. Dat zijn nu 
juist activiteiten waar geen van de partijen  
helemaal zelfstandig invloed op heeft,’ zegt Seth 

van der Wielen van Kybys. ‘Gemeenten zijn tegen-
woordig verplicht om vooraf aan te geven hoe, hoe 
vaak en waarvoor ze een veld willen gebruiken. 
Dat stelt de installateur beter in staat om een juiste 
aanbieding te maken. Maar ook het onderhoud 
dient vooraf goed besproken te worden, zodat  
duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.’  
Wat Van der Wielen zegt, is niet nieuw, maar  
onduidelijkheid over deze zaken was er de  
afgelopen jaren meerdere malen de oorzaak van 
dat gemeenten en installateur elkaar de zwartepiet 
konden toespelen. ‘We zien steeds vaker dat hier 
vooraf nu wel duidelijke afspraken over worden 
gemaakt,’ merkt Van der Wielen op, die aangeeft 
dat de overeenkomsten een stap vooruit hebben 
gemaakt. Technisch gezien kunnen kunstgras- 
velden zelfs worden voorzien van sensoren, 
camera’s, detectiepoortjes of andere technieken 
die naleving van de overeenkomst monitoren. ‘Je 
moet je echter afvragen of je daarmee het kalf niet 
groter maakt dan de koe.’ Volgens Van der Wielen 
kunnen veel problemen ondervangen worden 
wanneer gemeenten en aannemer  

De vervangingsmarkt voor kunstgras voor voetbal is veel eerder aangebroken dan aanvankelijk was verwacht. Van de beloofde vijftien tot twintig jaar 

levensduur die ooit werd genoemd, is niets terechtgekomen. Patrick Balemans van de KNVB wil dat dat in de toekomst anders is. Hij pleit ervoor dat de 

sporttechnische kwaliteiten, en niet de materiaalkwaliteit, in de toekomst leidend zijn bij de afgifte van garanties. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Garantievoorwaarden  
voor kunstgras moeten  
op z’n kop
Niet de garantie op materiaal, maar juist die op performance moet centraal staan
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nadrukkelijker samenwerken wanneer het aankomt 
op het onderhoud. ‘Wanneer de aannemer een 
grotere rol speelt bij het onderhoud, of het af en 
toe visueel inspecteert, dan is deze beter in staat 
de kwaliteit van het veld over een langere termijn 
te garanderen.’ Hij pleit er daarom altijd voor dat 
afspraken worden gemaakt over jaarlijkse  
inspecties. Die dienen door de gemeente en 
 aannemer samen te worden uitgevoerd. 

Hardleers of juist kinderlijk naïef?
In de wetenschap dat het eerste derdegeneratie-
kunstgrasveld eind jaren 90 werd aangelegd, is het 
opmerkelijk dat er twintig jaar later nog altijd geen 
duidelijk format is voor de afspraken. ‘Het kunst-
gras voor voetbal komt nu pas uit z’n pioniersfase,’ 
meent Van der Wielen. ‘De tijd van kneuterigheid  
is voorbij. Je ziet de industrie langzaamaan  
volwassen worden.’ Hij is echter tevens van mening 
dat ook gemeenten de hand in eigen boezem 
mogen steken. ‘Die beginnen eindelijk in te zien 
dat hun betweterigheid, om alles voor te kauwen, 
zich juist tegen hen keert.’ Het is een van de  
redenen waarom de sportvloerenlijst momenteel 
bijna 600 kunstgrassystemen voor voetbal telt in 
een land dat 2000 velden heeft. Van der Wielen 
meent dat zowel gemeenten als aannemers nog 
altijd veel kunnen leren van de aanpak zoals die 
wordt gebruikt bij infrastructurele projecten. 
‘Omschrijf wat je functionele doelen zijn. De aan-
nemer is expert. Geef deze dan ook de verant-
woordelijkheid en het vertrouwen.’ Opmerkelijk 
genoeg wil Patrick Balemans ook de consultants 

niet sparen. ‘Adviesbureaus proberen zich te onder-
scheiden met toevoegingen in materiaaltechnische 
aspecten. Dit zonder de kennis te hebben van 
welke relatie de materiaaltechnische aspecten  
hebben met sporttechnische aspecten. Ook  
zonder te weten waar de speler nu echt naar 
vraagt. Spelers interesseert het namelijk niet of 
een vezel een bepaalde vorm heeft of dat er een 
bepaalde hoeveelheid vezels per vierkante meter 
staan. Voor hen geldt dat ze goed met de voet 
onder de bal kunnen komen en dat het veld niet  
te hard of te zacht aanvoelt.’

Gefaseerde kwaliteit
Betere afspraken en het beter vastleggen van die 
afspraken tussen gemeente en aannemer zijn een 
goede eerste start. De vraag is echter op basis van 
welke criteria de kwaliteit van een veld beoordeeld 
moet worden. ‘In 2010 is afgesproken dat kunst-
grasvoetbalvelden voortaan na acht jaar opnieuw 
getest moeten worden om vast te stellen of ze 
voldoen aan de eisen die wij stellen in de KNVB-
gebruiksnorm,’ zegt Patrick Balemans. ‘De waardes 
voor die norm liggen beduidend lager dan voor 
een FIFA One-Star- of FIFA Two-Star-kwaliteit, maar 
ze zijn voor ons de minimale ondergrens waaraan 
een veld moet voldoen. Ze zijn bepaald door een 
werkgroep, bestaande uit alle belanghebbenden. 
Onderzoek heeft aangetoond dat als velden onder 
de gebruiksnorm komen, er aanzienlijk meer  
blessures voorkomen door toedoen van het veld 
dan op velden die boven de gebruiksnorm  
presteren. Er is nog een aantal ontbrekende  

schakels zoals bijvoorbeeld slidinggevoeligheid en 
energierestitutie. Hier wordt op dit moment onder-
zoek naar verricht.’

Ook Seth van der Wielen meent dat de waardes 
voor een veld volgens de KNVB-gebruiksnorm als 
minimaal moeten worden gezien. Zijn advies is 
om een gefaseerde afname te eisen. ‘Gemeenten 
zouden bijvoorbeeld kunnen eisen dat een veld 
gedurende de eerste paar jaar voldoet aan de 
eisen voor de FIFA Two-Star. Voor een aantal jaren 
daarna zouden ze dan kunnen eisen dat het veld 
de normen van een FIFA One-Star haalt, om ver-
volgens te accepteren dat een veld nog een aantal 
jaren voldoet aan de KNVB-gebruiksnorm. Diverse 
gemeenten passen die aanpak al succesvol toe.’ 
Voorwaarde is wel dat de gemeente erbovenop zit, 
zo zegt Van Der Wielen waarbij hij de gemeente 
Den Haag als voorbeeld noemt. 
Het idee spreekt Gjalt Gjaltema wel aan. Gjaltema 
is in z’n dagelijks leven adviseur Sportfacilities 
bij de gemeente Enschede. Namens de 
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
neemt hij ook deel aan een werkgroep die bezig 
is een gezamenlijk model te ontwikkelen voor de 
garantieverklaring. Behalve de BSNC hebben ook 
de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten 
(VSG) zitting in deze werkgroep. ‘De enige zeker-
heid die we hebben, komt vanuit het materiaal,’ 
zegt Gjaltema. ‘Goede eisen stellen is één;  
gemaakte afspraken moeten echter ook reëel zijn.’ 
De brede opzet van de werkgroep biedt  
perspectief, temeer omdat de afvaardiging namens 

De KNVB wil dat niet langer dat de kwaliteit van de  

componenten de garantie bepalen, maar juist hun  

bijdrage aan de performance van een systeem.

Nederland kent bijna 2000 kunstgrasvoetbalvelden.

7 min. leestijd ACTUEEL
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de BSNC ook vertegenwoordigers uit de industrie 
bevat. ‘Het is belangrijk dat we erkennen dat ieder-
een andere belangen heeft. Gemeenten willen  
allemaal een veld dat zo goedkoop mogelijk is, 
maar wel zo lang mogelijk meegaat. Dat botst met 
het commercieel belang dat de sportvelden- 
bouwers hebben, los van het feit dat ze ook nog 
iets willen verdienen,’ merkt hij op terwijl hij toe-
geeft begrip te hebben voor het standpunt van 
de KNVB. ‘Die wil bovenal dat de sporttechnische 
eigenschappen zo lang mogelijk van een hoog 
niveau blijven.’ Desalniettemin is Gjaltema hoopvol 
dat de partijen spoedig met een voorstel zullen 
komen. ‘Ons uitgangspunt is om nog voor de 
zomervakantie met een voorstel te komen en dat 
een eindversie al in de komende aanbestedings-
periode gebruikt kan worden.’ 

Klaar om te antwoorden
Als het aan Frenk Stoop van Alveosport ligt, dan 
kunnen de nieuwe garantievoorwaarden niet snel 
genoeg komen. Stoop is al jaren een pleitbezorger 
voor de toepassing van shockpads. ‘De shockpads 
maken het mogelijk om de shockabsorptie en 
deformatie van het veld voor een langere tijd te 
beïnvloeden.’ Velden die gebouwd zijn op een 
shockpad, compacteren minder sneller doordat de 
infilllaag beduidend lager is dan die van rubber-
ingestrooide velden. Hij kan z’n mening sinds dit 
jaar onderbouwen met de resultaten van een tien-
jarige studie. ‘De afgelopen tien jaar hebben we 
regelmatig kunstgrasvelden door heel Nederland 
getest, om vast te stellen of ze nog voldeden aan 
de FIFA One-Star- of FIFA Two-Star-eisen. Uit die 
testen bleek dat velden met een shockpad zelfs na 
tien jaar nog altijd aan de eisen voldoen.’ 

Volgens Stoop zijn velden met een shockpad ook 
veel vergevender wanneer het aankomt op het 
onderhoud. ‘Onderhoud blijft altijd een probleem, 
zeker wanneer gemeenten dat zelf doen.’ Als voor-
beeld noemt Stoop het gebruik van verkeerd (te 
zwaar) onderhoudsmateriaal of verkeerde  
afstellingen, die de levensduur van een kunstgras-
veld juist negatief kunnen beïnvloeden. 
Stoop meent dat er bovenal een cultuuromslag 
moet komen bij de gemeenten. ‘Het probleem  
met de tendermarkt is dat de prijs nog vaak de  
leidende factor is. De kwaliteit over langere tijd 
moet uiteindelijk omhoog, maar is men dan bereid 
daar extra voor te betalen? Dat zal anders  
moeten.’ Als het aan hem ligt: ‘Meten is weten,’ dus 
is een periodieke keuring de beste oplossing. ‘Het 
is hetzelfde als met een auto: uiteindelijk kan een 
duurdere auto goedkoper per kilometer zijn en 
vervalt de garantie als de auto niet bij de merk-
dealer wordt onderhouden. Strengere garanties 
bieden juist kansen voor de industrie. Als het aan 
mij ligt nog eerder dan de acht jaar die de KNVB-
gebruiksnorm nastreeft. Van mij zou zo’n veld al 
na drie jaar gekeurd moeten worden om te zien of 
men nog aan de garantievoorwaarden voldoet.  
Net als bij een auto.’ 

Kom uit de hoek!
De verlegging van de focus op materiaalkwaliteit 
naar sporttechnische eigenschappen zal voor 
de componentenleveranciers weinig uitmaken. 
Koninklijke TenCate is misschien een uitzondering. 
Zij zijn de enige toeleverancier die in staat is om 
alle componenten voor een kunstgrasvoetbalveld 
te produceren en te leveren. ‘Veel opdracht-
gevers houden nog vast aan bestekspecificaties, 

waardoor een volledig zelfopgesteld systeem niet 
altijd mogelijk is,’ zegt Bart Wijers van Koninklijke 
TenCate daarover. Volgens hem zal het vernieuwde 
FIFA Quality Concept 2015, dat vanaf 1 januari 
2017 actief zal worden, het moeilijker maken om 
specifieke eisen te stellen. 
Wijers merkt op dat het bovenal een kwestie van 
vertrouwen is om garanties af te geven op de 
sporttechnische eigenschappen. ‘Opdrachtgevers 
en adviseurs moeten vertrouwen krijgen in de 
kunstgrasindustrie door performance te vragen in 
plaats van specificaties. En de kunstgrasindustrie 
zal het vertrouwen moeten winnen dat zij in staat 
is goede kunstgrassystemen te ontwikkelen en  
te installeren, die tegemoetkomen aan deze  
performance-eisen van klanten en eindgebruikers. 
Pas dan kan op het hoogst mogelijke niveau  
worden voldaan aan de functionele wensen  
van eindgebruikers.’
De eerste ronde van kunstgrasinstallaties zit erop. 
Alle betrokkenen likken nu hun wonden. Om als 
industrie succesvol de tweede ronde te kunnen 
overleven, is het niet langer mogelijk om zich in 
een hoek te verschuilen of pirouettes om elkaar 
heen te draaien; het is tijd voor de wals.  
Who will take the lead?

Patrick Balemans Seth van der Wielen  Bart Wijers
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Antea Group heeft bij DOS '46 Nijeveen een nieuw 
wedstrijd korfbalveld en twee kleinere velden 
ontworpen en  aangelegd. Ze werden een week 
eerder opgeleverd dan de vooraf overeengekomen 
oplever datum van 1 april 2016 , waardoor alle 
teams voor aanvang van de competitie nog op 
het veld konden trainen. Volgens de regels van de 
KNKV zijn de velden zand ingestrooid, omdat de 
vereniging acteert op het hoogste niveau.

Veldvervanging
Aaldert Hooijer, projectmanager bij Antea Group: 
'DOS'46 Nijeveen had nog een oud kunstgrasveld 
liggen van zeventien jaar oud. Dit veld had boven-
dien ook nog de oude afmetingen. We hebben 
geadviseerd om de indeling van de accommodatie 
te herzien, nu het hoofdveld verkleind wordt.  
We zijn uitgekomen op een centraal gelegen 
hoofdveld, in de lengte liggend voor het club-
gebouw , met daarachter een blok van twee  
nieuwe velden voor overige wedstrijden en  
trainingen. De accommodatie oogt nu meer  
besloten en veel aantrekkelijker. De velden zijn 

voorzien van een Edel Elite L.S.R-kunstgrasvloer 
van Edel Grass. Tussen de kunstgrasvloer en de 
onderliggende fundering is een dempende foam-
laag aangebracht. Dit geeft de vloer een specifieke 
hoogwaardige vlakelastische demping.  
Bert Bayle, die voorzitter van de club was ten tijde 
van de voorbereiding, en projectleider tijdens de 
realisatie van de nieuwe velden: ‘We hebben inder-
daad een separaat hoofdveld aangelegd en de 
speelrichting een kwartslag gedraaid ten opzichte 
van de oude situatie. Het hoofdveld ligt in een 
arena van reclameborden en oogt als een klein 
stadionnetje.’

Nieuwe veldafmetingen
De veldafmeting voor senioren, dames, A-, B- en 
C-jeugd wordt aangepast naar 40 x 20 meter met 
een minimale uitloopruimte aan alle zijden van 2 
meter. De afmeting voor D-jeugd blijft ongewijzigd 
(was al 40 x 20 meter). Voor E- en F-jeugd wordt de 
maatvoering aangepast naar 24 x 12 meter.
Het besluit van het bondsbestuur (KNKV)  van 
veldverkleining heeft een overgangsperiode van  

1 juli 2014 t/m 30 juni 2026, zo staat het op de 
website. Tot die tijd hebben alle korfbal- 
verenigingen de tijd om hun huidige wedstrijd-
velden (gras en kunstgras) aan nieuwe afmeting-
normen te laten voldoen. 

Het feit dat het oude veld vervangen moest  
worden, heeft DOS ’46 aangegrepen om de 
nieuwe afmetingen door te voeren. Aaldert Hooijer 
legt uit: ‘De velden bieden door de kleinere  
afmetingen attractiever korfbal door meer schot-
pogingen en sneller spel. Er ontstaat de mogelijk-
heid om veldkorfbal te spelen op plekken waar 
normaal gesproken onvoldoende ruimte zou zijn. 
Men kan meer velden realiseren binnen de al 
bestaande accommodatie en er komt daardoor 
meer variatie aan velden, zoals aparte jeugd- en 
seniorenvelden en eventuele realisatie van  
beachkorfbalvelden. 

Clublogo in rode veldrand
Het veld is groen met een rode rand. De club had 
de keuze uit een groen en een rood veld, maar 

Korfbal had voorheen niet echt een sexy imago. Zowel de korfbalbond als afzonderlijke verenigingen zijn hard bezig om daar hard verandering in  

aan te brengen. DOS ’46 is omgeschakeld naar velden met de nieuwe voorgeschreven afmetingen, maar kiest ook voor een flitsende velduitstraling.  

Antea Group heeft daar een behoorlijk steentje aan bijgedragen.

Auteur: Santi Raats

Korfbalclub DOS ’46 zet alles op alles voor nieuw fris imago 
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Nieuwe maten en kleurpatronen 
van afgeslankte velden maakt 
korfbal weer sexy
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Pas Greenmaker toe bij verbetering van de voedingstoestand van uw bomen, voor de stabiliteit van uw 
trapvelden in de buurt en/of stabilteitsverbetering bij uw aanwezige gazons in de wijk. 
Greenmaker verbeterd uw bodemstructuur en zorgt voor een hoger bindend vermogen, 
zodat voedingsstoffen minder snel uitspoelen.

Let  op de rozenkevers vliegen weer. Maak nu uw plan voor biologische bestrijding en bescherm 
uw biologische diversiteit in uw bodem. Kies voor Terranem: 100% milieuvriendelijk en bij de juiste
 toepassing zeer effectief, neem contact op met uw adviseur van Vitagro.

Uw gras wil niet stoelen na de doorzaai? Gebrek aan sporenelementen? Los het nu in een keer op en kies 
voor Bio-preseed met humiirst en zeoliet uw oplossing om een goed gesloten zode te creëren. 
Voorzien van Greenlabel NL A+

Duurzaam bemesten na de doorzaai. Kies nu voor een gift Granucote met een werkingsduur van 5-6 maanden. 
Vraag er naar bij uw Vitagro bemestingsadviseur en kies de juiste samenstelling.

Het Vitagro-team
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de leden kozen voor groen. ‘Dat is de neutraalste 
kleur. Daarbij wordt korfbal geassocieerd met een 
groen speelveld, omdat het ook op natuurgras 
wordt gespeeld,’ aldus Bayle. De rode rand moest 
voor cachet zorgen. En dat doét het: ‘Alle clubleden 
zijn heel blij met het resultaat. Het hoofdveld is een 
prachtige sportplek geworden. We hebben er zelfs 
de naam Multiselect Arena aan gegeven.’
Het oude korfbalveld was ook door Antea Group 
gelegd. DOS ’46 is er altijd tevreden mee geweest. 
Reden voor de club om naast een tweede partij, 

Antea Group weer te vragen om een prijs te maken 
voor een Design & Construct-opdracht. ‘Antea 
Group kwam goed uit de bus op alle vlakken,’  
vertelt Bayle. DOS ’46 wilde duidelijk niet voor een 
dubbeltje op de eerste rang zitten. Bayle: ‘Kwaliteit 
van de velden stond voorop; we willen ze de volle 
vijftien jaar laten liggen. Daarnaast zochten we 
naar continuïteit in de samenwerking die we eer-
der hadden.’ Dat werd beloond: Antea Group zorg-
de als ‘cadeau’ voor het inweven van het clublogo 
– een wit schild – in de rode rand van het veld.

Bloed, zweet en tranen
Maar de club was met de hele samenwerking 
uiterst tevreden. Er was hard gewerkt voor de 
facelift; na een afgewezen subsidieaanvraag bij de 
gemeente  Meppel, verzamelde de club zelf het 
benodigde bedrag. De helft door zelf de handen 
uit de mouwen te steken: de leden haalden 
bestrating weg, ruimden hekwerken, prullen- 
bakken en bankjes op en legden de bestrating  
na de veldaanleg weer terug. Ook werd een  
veiling georganiseerd waarbij  krentenbrood van 
de lokale bakker, ballonvaarten door de hoofd-
sponsor, kaatsclinics door een selectiespeler tot 
flesjes water door een sponsor onder de hamer 
kwamen. Dit leverde 35 duizend euro op.  
De andere helft van de pakweg 150 duizend euro 
werd geleend bij de bank, onder begeleiding van 
de Stichting Waarborgfonds Sport en garant-stel-
ling door Stichting Waarborgfonds Sport en  
de gemeente Meppel was dit mogelijk  
‘We hebben de lening voor vijftien jaar  
opgenomen in de jaarbegroting ,’ aldus de oud-
voorzitter. ‘We wilden gezien het grote succes van 
de veiling niet overgaan tot contributieverhoging.’

Partners
Antea Group heeft de club zoveel mogelijk ontlast 
door mee te denken. Aaldert Hooijer:  ‘In deze  
veranderende maatschappij wordt steeds meer 
van de verenigingen verwacht. Enkele jaren  
geleden organiseerden we al themabijeenkomsten 
voor clubs onder het motto  “De ondernemende 
vereniging, het nieuwe denken”. Je ziet dat met 
goed ondernemerschap heel veel mogelijk is.  
Vaak meer dan clubs denken. DOS’46 is daar een 
mooi voorbeeld van. We hebben hier met veel 
voldoening aan gewerkt.’

De club is dankbaar voor de bijdrage van Antea. 
‘We zien Antea Group als partner,’ zo besluit Bayle. 
‘We zijn gedurende het hele traject van bijna een 
jaar samen opgetrokken. Projectmanager Aaldert 
Hooijer en uitvoerder Derk Kuiper deden alles in 
overleg en veel was mogelijk. De opleverdatum is 
zonder moeite gehaald. We hebben nooit gedoe 
gehad op papier of in de praktijk. De toegift van 
Antea in de vorm van het logo op ons veld zien we 
als blijk van hun betrokkenheid en als kers op de 
taart van dit geslaagde project.’

Aaldert Hooijer Bert Bayle

4 min. leestijd ACHTERGROND
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HOE STAAT HET MET DE  
KWALITEIT VAN UW SPORTVELD?

Het kwaliteitszorgproject sportvelden 
bestaat uit de volgende stappen:

• Regelmatige beoordeling van de velden 

(1 maal per jaar een quick scan en 1 maal 

per 3 jaar een uitgebreide inspectie);

• Visuele waarneming van o.a. 

bodemopbouw, vlakheid, hoogteligging, 

stabiliteit, grasbezetting, zodevorming, 

waterhuishouding)

• Kwaliteitsbepaling en adviezen voor 

(groot) onderhoud;

• Bemestingsadvies.

Extra mogelijkheden:

• Tussentijdse beoordeling bijvoorbeeld 

net vòòr of na groot onderhoud;

• Beoordeling op afroep bij problemen 

zoals wateroverlast, extreme droogte, 

engerlingen etc

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met John Ariëns:  

John.ariens@kiwa.nl, 06-53222718

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

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

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

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

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

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

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

Kiwa ISA Sport

Papendallaan 7

Postbus 721

6800 AS  Arnhem

T : 026 483 46 37

F : 026 483 46 30

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

W: www.kiwa.isa-sport.com 
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Bij de Ecodresser van GKB is egaliseren, beluch-
ten en dressen in één werkgang mogelijk. De 
Ecodresser haalt de dressgrond uit de bestaande 
toplaag en brengt die vervolgens luchtig aan op 
de toplaag, zodat oneffenheden geëgaliseerd wor-
den. De dressgrond kan ook worden verzameld en 
getransporteerd om doelgebieden of de midden-
stip aan te vullen. ‘Er hoeft daar dus niet achteraf 
ook nog eens dressgrond aangebracht te worden’, 
zegt business development manager Rudolf 
Molenaar van GKB. ‘De rotor is uitgevoerd met 
slipkoppelingen per freeshaak en verende kouters, 
om schade door stenen in het veld tegen te gaan. 
Optioneel is de Ecodresser nog leverbaar met een 
stenenzeef. Door de combinatie van deze verschil-
lende werkzaamheden is dit een unieke machine.’

Evolvente messen
De Topair van GKB combineert twee werkgangen 
tegelijkertijd: beluchten en rollen. De rol en de 
rotor met de messen zijn hydraulisch af te stellen. 
Men kan er dus voor kiezen om alleen te rollen, 
alleen te beluchten of beide werkgangen te com-
bineren. Molenaar: ‘Het rollen is bedoeld om een 
veld vlak te houden, wormhoopjes aan te rollen en 
daarachter te beluchten, wat weer goed is voor de 
wortelgroei. De evolvente messen van deze machi-
ne zijn uniek; met een normaal, puntig mes zou je 
het veld namelijk iedere keer beschadigen. Deze 
evolvente messen zijn door GKB zo ontwikkeld dat 
de wrikkende werking in de toplaag minimaal is en 
de toplaag vlak blijft.’ Optioneel zijn de messen te 
wisselen met snijschijven, waarmee engerlingen en 
bladonkruiden chemievrij bestreden worden. 

Pendelende wielen
De Sandspreader van GKB is ontworpen om 
verschillende materialen, van zand tot strooisel, 
gelijkmatig over het veld te verspreiden. Hij heeft 
vier pendelende ballonbanden voor een optimale 
bodemdruk, zodat er zo min mogelijk spoorvor-
ming optreedt in het veld. Het zand wordt door 
een transportband naar de mechanisch of hydrau-
lisch afstelbare doseerklep geleid, waarna de afstel-
bare schotels zorgen voor een perfecte zandverde-
ling op het veld. ‘Hij kan naar wens met een aantal 
opties worden uitgerust, zoals een touchscreen, 
maar juist de basismachine wordt in de praktijk 
enorm gewaardeerd. Het is een eenvoudige machi-
ne die gewoon doet wat hij moet doen.’ 

In Nederland liggen duizenden natuurgrasvelden waarop sporters wedstrijden spelen en trainen. Deze velden moeten aan allerlei sporttechnische 

eisen voldoen: het oppervlak van de grasmat moet immers geschikt zijn om veilig en plezierig op te kunnen spelen. Deze velden dienen daarom opti-

maal onderhouden te worden. Dit kan met de hier genoemde machines die beluchten, bezanden, rollen en maaien volgens de nieuwste technieken en 

inzichten.

Auteur: Sylvia de Witt

Hoe moeten we het doen 
zonder deze machines?
Trends en ontwikkelingen op het gebied van natuurgrasmachines GKB Sandspreader
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Vilt verwijderen
Met de flexibele verticuteermachine MT200 Flex 
Verticutter van Maredo BV kan vilt tot een maxi-
male diepte van 25 millimeter worden verwijderd. 
‘Doordat de messen van de MT200 op een hoog 
toerental tegen de rijrichting in draaien, is de 
MT200 ook zeer efficiënt voor verticaal maaien van 
de grasmat’, legt Maurice Reincke, sales represen-
tative Europe bij Maredo BV, uit. ‘Door een geringe 
werkdiepte in te stellen, zal de bovenste laag van 
de grasmat worden uitgedund, wat nieuwe groei 
stimuleert. Verticaal maaien is een belangrijke 
bewerking om de bestaande en gewenste gras-
groei te versterken. Met de MT200 is het mogelijk 
om deze bewerking snel en efficiënt uit te voeren.’ 
Een uitermate snelle toplaagbeluchter is de MT210 
Vibe Spiker.

Reincke: ‘Het MFrame is uitgerust met MT210 
Vibe Spiker heads. Per head zijn zes spike-secties 
gemonteerd op een nokkenassysteem. Zodra de 
aandrijving wordt ingeschakeld, gaan deze secties 
vibreren en zorgen ze voor een optimale penetra-
tie van de spikes in de toplaag. De maximale werk-
diepte is 60 millimeter; samen met een haalbare 
rijsnelheid tot 10 kilometer per uur maakt dat de 
MT210 tot een snelle en efficiënte machine om de 
toplaag op regelmatige basis te beluchten.’

Slicer blades
Een andere mooie machine is de MT214 Vibe Slicer. 
De werking hiervan is vergelijkbaar met die van de 
MT210 Vibe Spiker. Bij de MT214 zijn echter slicer 
blades gemonteerd in plaats van spike-secties. 
Dit zijn grote, ronde schijven met een dikte van 
slechts 1,5 millimeter. De slicer blades snijden de 
bovenlaag tot een maximaal haalbare diepte van 
60 millimeter. 
‘Door het snijden van de wortels en de horizontale 
grasgroei wordt nieuwe grasgroei gestimuleerd, 
met een resultaat vergelijkbaar aan doorzaaien’, 
vertelt Reincke. ‘Ook bij de MT214 zijn er dankzij 
de vibratie geen zware gewichten op de machine 
nodig om tot de maximale werkdiepte te komen.’   

Machines Jean Heybroek bv
Volgens area manager Maarten Heck van Jean 
Heybroek bv is hun
bezandingsmachine ProPass-topdresser uitermate 
geschikt voor de toepassing van ultralichte tot 
zware bezanding en voor het opvullen van eventu-
ele beluchtingsopeningen. ‘Door de nauwkeurige 
instelbaarheid kan men met elk type dressmateri-

aal werken, nat of droog. De ProPass is zeer mak-
kelijk af te stellen, zodat het strooipatroon in één 
keer goed is. Naast dit model is er nog een grotere 
versie: de MH-400.’
Een ander juweeltje is de Toro ProCore 1298, een 
van de laatste toevoegingen aan Jean Heybroeks 
innovatieve lijn beluchtingsproducten. ‘Het is een 
heel productieve en duurzame beluchter voor 
grote grasoppervlakten. Hij biedt een buitenge-
wone productiviteit, zonder dat de kwaliteit van 
de gaten nadelig wordt beïnvloed. Hij heeft een 
werksnelheid van 1 tot 4 kilometer per uur en een 
werkbreedte van 249 centimeter. Door vaker te 
beluchten, creëer je een betere groeiplaats voor 

GKB Ecodresser FlaildekFX

Marinus Reincke

Deze velden dienen daarom 

optimaal onderhouden te 

worden
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sportgrassen en hierdoor wordt de bespeelbaar-
heid verbeterd.’

Ideale doorzaaimachine
De Amazone GNK 20 is ideaal voor het prepareren 
van een nieuw zaaibed. Uitgerust met verticuteer-
balken is dit in combinatie met de opbouwzaaima-
chine een ideale doorzaaimachine. Hij zorgt voor 
het herstel van vervilte en beschadigde grasvelden 
en verbetert de bovenlaag.
Met de amazone GNK 20 kan men door te com-
bineren de ideale doorzaai- of inzaaimachine 
samenstellen. 
Heck: ‘Er is een keuze uit schudeg, rotorkopeg en 
overtopfrees, in combinatie met een zaaimachine 
en een draadwals of gladde wals. Alle onderdelen 
kunnen ook los gebruikt worden.’
 
De juiste diepte en de gewenste afstand
‘Doorzaaien is het inbrengen van gras op de juiste 
diepte, de gewenste afstand en bij juiste vochtig-
heid om het kiemen van het zaad te optimaliseren’, 
vertelt Marc Reuter, salesmanager groen/trekkers/
golfmachines bij C. v.d. Pols & Zn BV. 
‘Bij de meeste doorzaaimachines is het een kwestie 
van overmatig zaad gebruiken zodat de opkomst 
redelijk is. Onze Turfco Triwave – met werkbreedtes 
van 1,01 en 1,52 meter – heeft inbrengschijven op 
38 millimeter rijafstand. In één werkgang krijg je 
de juiste zaai-afstand en door de zwevende zaai-
koppen de perfecte aanpassing aan de contouren 
van de ondergrond. Met de Triwave zijn het door-
zaaien van grote gebieden, kleine noodreparaties 

in doelgebieden en het kiemen van het gras gega-
randeerd.’
Een andere machine van C. v.d. Pols is de Turfco 
WS1550, een
bezander voor sportvelden en golfterreinen.
Reuter: ‘Bezanden is pas geslaagd als de juiste 
hoeveelheid zand op de juiste plaats met zo min 
mogelijk gronddruk gelijk verdeeld is. Het aanko-
pen van zand, het beladen van de bezander en 
het daadwerkelijk bezanden is al snel kostbaar. De 
Turfco WS 1550 helpt deze kosten te reduceren 
door een langere laadbak – het vullen gaat sneller 
met 720 liter in één keer – en de WS (Wide Spion) 
strooischotels, die instelbaar zijn voor de strooi-
breedte, de hoeveelheid zand en de hoek van de 
schotels.
Uniek is de bijgeleverde elektrische bedienings-
unit. De schotelsnelheid en de bandsnelheid zijn 
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vanaf de zitplaats instelbaar met vier voor te pro-
grammeren instellingen voor de diverse toepas-
singsgebieden.’

Zonder schade de mat op
Een optimaal evenwicht tussen de maximale bela-
ding en de bandbreedte is volgens Reuter essenti-
eel om geen bodemverdichting, spoorvorming of 
schade te krijgen op de mat.
‘De Jacobsen Turftruckster XD is door de montage 
van extra brede wielen en de uitgekiende stuuruit-
slag in staat om de Turfco-bezander met 720 liter 
zand zonder schade de mat op te sturen. Door de 
zandstrooier op de XD te plaatsen, is er sprake van 
minder wielspoor en vindt er geen wringen van 
wielen in de bochten plaats. Door het snelle afzet-
systeem van de bezander is de XD multifunctioneel 
inzetbaar, onder meer als transporter, spuit en 
kunstmeststrooier.’

Machines Redexim
Hessel Rozema van Redexim is trots op zijn 
Rink DS3000 schotelstrooier. ‘Rink schotelstrooi-
ers leveren een superieur strooibeeld door de 
zeer precieze afstellingen. De nieuwe Rink DS3000 
schotelstrooier kan drie kuub zand meenemen en 
kan dit wel vijftien meter breed strooien. De vier 
pendelende banden zorgen voor een extreem lage 
bodemdruk, wat vooral op vochtige gronden min-
der insporing geeft.’
De Overseeder Double Disc-serie van Redexim 
bestaat uit modellen die variëren in werkbreedte 
van 1,4 tot en met 2,4 meter en heeft de kleinste 
groefafstand in de markt: drie centimeter.
De derde machine die Rozema graag even in het 
zonnetje zet, is de Verti-CutTripleFlex. ‘Dit is een 
“fijnverticuteerder” tot vier centimeter diep, die 
dankzij de pendelende elementen ook op glooi-
ende terreinen perfect werk aflevert. Elk element 
heeft zijn eigen koelsysteem om oververhitting 
tegen te gaan.’

Machines VGR
VGR presenteert met trots een nieuwe versie van 
de FlaildekFX & EzeemowFX-maaier, als onderdeel 
van de voortdurende ontwikkeling. Deze biedt 
meer veerkracht in zwaardere omstandigheden 
en is inzetbaar op vele ondergronden zoals sport-
velden, bermen en ruw terrein.

Een andere machine voor het onderhoud van 
natuurgrasvelden is de EDennis G860-maaier. Deze 
is door veel voetbalclubs aangeschaft om de kwa-
liteit van hun velden te verhogen, waaronder dit 
jaar door KRC Genk – Cristal Arena. Deze machine 
heeft naast een maai-snijcilinder ook de mogelijk-
heid tot verticuteren, verticaal maaien, toplaag 
beluchten en borstelen doordat de cassettes ver-
wisselbaar zijn. Het is kortom één powerunit met 
verschillende toepassingen.
De Shockwave 210 is het breedst in deze serie; hij 
gaat tot 25 centimeter diep. De grotere werkbreed-
te zorgt uiteraard voor meer capaciteit, terwijl er 
toch nog met een compacte tractor gereden kan 
worden. Doordat de machine weinig draaiende 
delen heeft, is hij voor loonwerkers en gemeen-
ten een ideale aanvulling. De toplaag wordt met 
roterende messen tot op grote diepte doorsneden, 
waarbij de grond ertussen losgeschud wordt 
met minimale verstoring van het speeloppervlak. 
Dit gebeurt door ronddraaiende messen die om 
beurten door de grond snijden, de grond daarbij 
zijdelings verplaatsen en heen en weer schudden. 
Het resultaat is een goed beluchte grasmat.

ACHTERGROND
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We hebben weer gerold, geprikt, gewiedegd, diepbelucht, geverticuteerd, bemest, bezand, doorgezaaid en gemaaid! Na een bijzonder groeizame zo-

mer met voldoende zon, licht en – helaas voor de zonliefhebbers – genoeg regen, komt de geur van pas gemaaid gras ons weer tegemoet. De sportvel-

den zijn hersteld; we zijn er weer klaar voor!

Klaar voor de start
Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6033
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Is het gras groener bij onze 
Engelse buren?
Engeland steekt een zak geld in landelijke kwaliteitsslag van (gemeente)velden

Een samenwerkingsverband van belangrijke sportinstanties en bonden in Engeland is sinds 2014 bezig om een grote slag te slaan op sportveldgebied. 

De partners hebben de ambitie om binnen drie tot vier jaar de kwaliteit van met name gemeentelijke sportvelden naar een hoger niveau te tillen. De 

FA (de voetbalbond), de RFL en de RFU (de rugbybonden), de cricketbonden, het IOG (de vereniging voor groundsmen) en Sport England injecteren in 

totaal 9,3 miljoen pond (10,8 miljoen euro) in breedtesportvelden. 

Auteur: Santi Raats

Jason Booth, voormalig hoofdgroundsman van 

de Leeds Rhinos, nu coördinator van het IOG-

veldverbeteringsprogramma GNTIP
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Wij willen in Nederland nog weleens klagen over 
de kwaliteit van de velden bij amateurclubs. Maar 
feitelijk hebben we het in de breedtesport goed 
op orde vergeleken met Engeland. De KNVB houdt 
een vinger aan de pols en keurt een veld zelfs af 
als het ongeschikt is om competitie op te spelen. 
Veel gemeentes hebben sportveldbeheerders op 
de velden staan, hoewel steeds meer velden wor-
den overgedragen aan de clubs. Dat gebeurt in de 
meeste gevallen zo gefaseerd mogelijk en door-
gaans niet zonder dat de club wordt voorbereid op 
onderhoud en beheer van de velden.

Engelse kwaliteitsstandaard niet verplicht
Maar in Engeland is de staat van amateurvelden 
deplorabel. Ze vormen een schrijnend contrast 
met de vlekkeloos uitziende natuurgrasvelden 
op professioneel niveau. Daar is het gras heilig 
en worden kosten noch moeite gespaard om het 
hoogste niveau te bereiken. De verklaring voor dit 
verschil is dat er in Engeland wel een kwaliteits-
standaard bestaat, maar dat deze niet verplicht 
is. De inofficiële standaard heet de Performance 
Quality Standard (PQS) en er zijn drie niveaus: 
hoog, standaard en basis. Op eredivisieniveau is 
de PQS hoog, op alle andere professionele sport-
niveaus hoog dan wel standaard, en op kwalitatief 
goede amateurvelden of lokale gemeentevelden is 
de PQS basis. 

Maar doorgaans voldoen velden van amateur-
verenigingen en breedtesportvelden helemaal 
niet aan de Performance Quality Standard. ‘Bij 
veel clubs in de onderste regionen stuurt men 
nauwelijks op speltechnische eigenschappen en 
veiligheid van het veld. Daardoor zijn de velden 
soms bijna onbespeelbaar’, zo vertelt Jason Booth. 
Deze voormalige hoofdgroundsman van de Leeds 
Rhinos in Engeland geeft sinds twee jaar leiding 
aan acht adviseurs, afkomstig van het Institute of 
Groundsmanship (IOG). Deze club voor profes-
sionele fieldmanagers heeft zich tot doel gesteld 
om verandering in de situatie aan te brengen. ‘De 
verbeteringen die het IOG aanbrengt aan breed-
tesportvelden, zijn allemaal op PQS-niveau, naar 
gelang de wensen en de investeringskracht van de 
lokale clubs.’

Acht IOG-adviseurs in het land
Het IOG geeft advies en begeleidt alle clubs in 
Engeland die een hulpvraag hebben over het 
gewenste veldniveau. Het totale budget is 1,3 
miljoen pond (1,5 miljoen euro) en het project 
duurt van 2014 tot en met 2017. Het verbete-
ringsprogramma heet Grounds and Natural Turf 
Improvement Programme (GNTIP). De acht regio-

nale adviseurs van het groundsmanship-instituut 
zijn verdeeld over het land om de clubs met raad 
bij te staan. ‘We geven niet alleen advies, maar 
ook training en onderwijs, voornamelijk aan vrij-
willigers’, vertelt Booth. ‘We begeleiden ze in een 
onderhoudstraject en leren de vrijwilligers om te 
gaan met extreme regenval. Iedereen kan onze 
hulp inroepen en die kost helemaal niets. Een advi-
seur komt langs op de club na een aanvraag en 
pakt dan het hele begeleidingstraject op voor de 
verbetering van het veld of de velden. We stellen 
per veld een rapport op met daarin aanbevelingen 
voor onderhoud en renovatie voor de korte, mid-
dellange en lange termijn.’

Vrijwilligers zelfredzaam maken
Er is geen enkele sportbond die de Performance 
Quality Standard toetst. Dat doen de – vaak profes-
sionele – groundsmen zelf. Ook huren zij bij de 
afstemming op de kwaliteitsstandaard geregeld 
kennis in, zoals van agronomische adviseurs. 
Om te zorgen dat de lokale verenigingen voort-
aan zelf kunnen toetsen op de kwaliteitsstan-
daard die het IOG geïntroduceerd heeft, laat het 
groundsmanship-instituut een PQS-handleiding 
in jip-en-janneketaal achter voor de club. Deze 
opwaardering van lokale velden naar PQS-niveau 
is redelijk uniek in de geschiedenis van de breedte-
sport. ‘Voorheen was de toegang tot professionele 
adviseurs absoluut onmogelijk voor plaatselijke 
sportverenigingen door gebrek aan de benodigde 
financiën’, verklaart Booth stellig. 

FA: adviseur én aannemer
Naast dit programma loopt er van mei dit jaar tot 
en met 2020 een veldverbeteringsprogramma 
van de FA, in nauwe samenwerking met het IOG, 
de England and Wales Cricket Board, de Rugby 
Football League en Sport England. De FA levert 
advies, maar neemt de velden ook daadwerkelijk 
op de schop. De clubs kunnen korting krijgen op 
groot onderhoud, specialistische bewerkingen en 
de aanschaf van producten van bij de FA aange-
sloten aannemers en productleveranciers. Een van 
deze leveranciers is Rigby Taylor. De IOG-adviseurs 
vormen de basis voor het advies dat de FA levert 
binnen dit programma. Dit advies is objectief en 
niet gericht op afname bij een van de aannemers 
of leveranciers die een deal hebben met de FA. 
Een eerste PIP-bezoek kost een club 100 pond. 
Daarna kunnen zij een subsidieaanvraag indienen 
bij de regionale afdeling van de FA & Football 
Foundation. Daarnaast heeft de FA de Equipment 
Bank opgericht, die hulpvragende clubs toegang 
biedt tot onderhoudsdiensten met korting door 
aannemers die bij de FA zijn aangesloten. Stadions 
kunnen subsidie aanvragen voor kwaliteitsopwaar-
dering bij het Football Stadia Improvement Fund. 
Dat er twee programma’s naast elkaar lopen, heeft 
een reden. Booth legt uit: ‘Het IOG brengt met zijn 
programma specifiek gemeentevelden op niveau; 
de FA kijkt binnen PIP breder. Daarnaast onder-
scheidt het IOG zich door zijn onafhankelijkheid, 
ongeacht welke service we leveren aan de grasin-
dustrie, een sportbond of de overheid.’

ACHTERGROND10 min. leestijd

Het IOG helpt binnen het GNTIP voornamelijk lokale verenigingen op het gebied van rugby, cricket en voetbal.
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Gezamenlijk belang voorop
Opvallend is dat de Engelse sportbonden in beide 
programma’s optimaal samenwerken. Zij dienen 
duidelijk het sportbelang in plaats van het eigen-
belang. Op dat gebied kan Nederland nog iets 
leren van de Engelsen. De wisselwerking tussen 
alle betrokken partijen komt overal tot uiting. Het 
IOG staat de FA bij in het PIP-programma door zijn 
adviseurs ‘uit te lenen’. De FA springt financieel 
bij voor het budget van het GNTIP-programma. 
De voetbal-, cricket- en rugbybond delen al hun 
informatie over het specifieke onderhoud per 

veld- en sporttype, wat tot uiting komt in de 
website www.groundsmen.co.uk, die in dezelfde 
periode is opgericht. In deze digitale omgeving 
vinden (vrijwillige) fieldmanagers alle algemene 
informatie die nodig is voor sportveldonderhoud 
én geldbesparing. Zo is er informatie over dagelijks 
onderhoud, seizoenonderhoud, machine- en mate-
riaalinzet, een filmpje over een meeloopdag met 
rugbygroundsman Keith Kent, over Chris Wood, 
adviseur bij een cricketveld, een onderhoudsdag-
boek door FA-groundsman Alan Ferguson en een 
financiële pagina, met als hoofdadvies om een 
standaardonderhoudsbudget te reserveren en een 
lijst met vaste onderhoudskosten op te stellen. 
Men kan informatie over onderhoud specificeren 
door verder te klikken op cricket, rugby of voetbal. 
Een lijst met basisinformatie bevat een woor-
denlijst met vaktermen. Er staat beschreven wat 
visueel kan opvallen aan een veld, welke tekens 
erop wijzen dat er meer aan de hand is. Er wordt 
getoond hoe een slecht drainerende toplaag 
eruitziet als je er overheen loopt. Je leest dat je je 
altijd moet afvragen hoeveel gras er op het veld 
staat, welke kleur het heeft en of het gezond oogt, 
hoeveel onkruid er op het veld staat, hoe gelijk het 
speeloppervlak is, waar slijtage is en hoe het veld 
draineert. Simpele monitoringtesten worden uit-
gelegd; zo kan men een vork van schouderhoogte 
in het veld laten vallen om de hardheid te testen. 
Men vindt er uitgebreide uitleg over soorten 
veldconstructies, bodemprofielen, veldgebruik, 
gezondheid en risico’s. Ook is er een overzicht te 

vinden met een product- en machinelijst. Daarin 
staat wat er tegen een redelijke prijs in de markt te 
verkrijgen is, en een voorbeeld van een tijdschema 
waarin een groundsman genoeg tijd inruimt voor 
onderhoud en veldherstel en hierover communi-
ceert met bestuur, trainers en spelers. Verder wor-
den er tips gegeven om betreding te verspreiden 
over het hele veld, en het advies om rekening te 
houden met de seizoenen: minder betreding na 
schade bij nat weer in de winter, omdat het gras 
dan slecht herstelt.

Vrijwilligers sterker maken ten opzichte van 
aannemer
Booth werkte ten tijde van zijn groundsmanship 
bij Leeds Rhinos naast zijn stadionwerkzaamheden 
ook als aannemer, door zijn machinepark in te zet-
ten bij clubs in de omgeving. Daarvoor was binnen 
de club een speciale bv opgericht. Het hoofddoel 
was, naast wat winst behalen, vooral hulp bieden. 
Als een soort Robin Hood hanteerde Booth zeer 
lage prijzen en gaf gratis advies aan vrijwilligers. 
‘Men ziet weleens dat aannemers het gebrek aan 
kennis bij vrijwilligers gebruiken in hun eigen 
voordeel. Het IOG adviseert vrijwilligers over het 
financiële gedeelte door middel van een uitgebrei-
de handleiding, zodat hun samenwerking met een 
gespecialiseerde aannemer leidt tot kosteneffectief 
onderhoud én een beter veld.’ 

Self-empowerment 
Het is de bedoeling dat de clubs na het vertrek van 
de adviseur zelf de draad oppakken en voortbor-
duren op de kwaliteitsslag. ‘Met ons advies en hun 
bestaande budget kunnen ze het veld vervolgens 
zelf op peil houden. Het is vaak geen kwestie van 
ingewikkelde ingrepen, maar van basiskennis over 
wat je wanneer moet doen bij het onderhoud’, 
zegt Booth tot slot.

‘Voorheen was toegang 

tot professionele adviseurs 

absoluut onmogelijk 

voor plaatselijke 

sportverenigingen’

‘Aannemers maken wel eens 

misbruik van het 

kennisgebrek bij 

vrijwilligers’
IOG-adviseur aan het werk bij een cricketvereniging
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AUGUStUS
Maai het veld tot ongeveer 35-45 mm hoogte om 
groei te behouden. Zet de veldafmetingen uit en 
belijn ze.

SEPtEMBER 
Elke week het veld maaien op 35-45 mm. 
Belijn het veld.

OKtOBER
Maai het veld om de week op 35-45 mm als de 
omstandigheden dat toelaten.
Aan het einde van deze maand vertidrainen, als 
de omstandigheden het toelaten, tot een diepte 
van 200 mm. Gebruik daarvoor 25 mm-pinnen met 
tussenafstanden van 125 mm. Belijn het veld. Veeg 
het veld om de dauw te verwijderen, maar ook om 
mogelijke problemen met wormhoopjes te voor-
komen en om lange grassprieten omhoog te laten 
komen vóór het maaien.

NOVEMBER
Pas aan het begin van deze maand een herfst-/
winterbemesting toe, gelijk verdeeld over het 
veld volgens de richtlijnen van de producent. 
Aangeraden wordt een bodemanalyse te laten uit-
voeren vóór de bemesting. Maai het veld op 35-45 

mm, eventueel om de twee weken als de grond- en 
weerscondities dit toelaten. Borstel het veld als er 
dauw op ligt. Belijn het veld. Belucht het veld deze 
maand eenmaal.

DECEMBER
Vertidrain het veld aan het begin van deze maand 
wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn, 
om het oppervlak goed te houden en de drainage 
ondergronds te verbeteren. Deze maand alleen 
maaien als het echt nodig is en wanneer de grond- 
en weerscondities het toelaten. Maai op 35-45 mm. 
Blijf het veld vegen als er dauw op ligt. Belijn het 
veld.

JANUARI
Borstel het veld indien nodig. Maai het veld op 
35-45 mm indien het gras te hoog is geworden. 
Belijn indien nodig.

FEBRUARI
Borstel het veld en let deze maand speciaal op 
schimmelziektes. Maai het veld op 35-45 mm 
indien het gras te hoog is geworden en wanneer 
grond- en weersomstandigheden het toelaten. 
Belucht deze maand eenmaal. Belijn het veld.

MAARt
Borstel het veld en let deze maand speciaal op 
schimmels. Vraag professioneel advies bij het eer-
ste teken van een schimmelziekte. Maai het veld 
door de hoogte van het gras geleidelijk van 35-45 
mm naar 30-25 mm te brengen. Dit dient als voor-
bereiding voor de renovatiewerkzaamheden begin 
mei. Belijn het veld.

APRIL
Borstel het veld. Breng de hoogte van het gras 
geleidelijk naar 25 mm, ter voorbereiding op de 
renovatiewerkzaamheden begin mei. Belijn het 
veld.

MEI
Houd een grashoogte van 25 mm aan tot het einde 
van het speelseizoen. Belijn het veld.
Voer de volgende renovatiewerkzaamheden uit in 
de aangegeven volgorde:
 
1. Maai het veld tot een hoogte van ongeveer 
   20 mm.
2. Verticuteer het veld in ten minste twee 
   richtingen met een Koro of Amazon.
3. Topdress het veld met 50 ton kalkvrij sportzand 
   van gemiddelde korrelgrootte.

tAAK / MAAND JAN FEB MRt APR MEI JUN JUL AUG SEP OKt NOV DEC tOtAAL
(Aantal weken  5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 52
per 'maand')

Maaien   1 2 5 6 5 3 3 5 2 1  33
Beluchten     1 2   1 1 1   6
Diep beluchten     1    1    2
Topdressen     1        1
Doorzaaien     1        1
Bijkomende renovatie     1  1     2
Bemesten      1   1     2
Licht rollen na renovatie    2 2       4
Verticuteren     2        2
Slepen      2        2
Beregening     4 8 10 8 2    32
Herbicidetoepassing    1         1
Veldbelijning uitzetten        1     1
en aanbrengen      
Hier en daar  4 3 4 3 1    4 4 4 3 30
opnieuw belijnen 
Prikken met de  4 3 4 3 1     1 2 3 21
hand en lichte bezanding 
Doelnetten afnemen     1        1
Doelen rechtzetten        1     1
Doelpalen schilderen       1      1
Pesticidetoepassing   De hoeveelheid die nodig is in de loop van het jaar en als onderdeel van geïntegreerde plaagbestrijding

ACHTERGROND
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4. Vertidrain het veld.
5. Zaai het veld door met 100% raaigras met een zaaimachine die het zaad 
   direct in de bodem aanbrengt.
6. Bemest het veld met een meststof speciaal voor na het inzaaien. 
   Verhoudingen NPK 9:6:9, waarschijnlijk 12 zakken van 25 kg.
7. Beregen waar mogelijk om het zaad goed te laten kiemen.
8. Als het gras op 60 mm staat, maai het veld dan met een handmaaier die het 
   maaisel meteen opvangt.

JUNI
Observeer de kieming van het zaad en de opkomst van het gras. Als het gras 
een hoogte van 50-60 mm heeft bereikt, maai het veld dan met een hand-
maaier die het maaisel meteen opvangt. Haal er maximaal 5 mm groei af. 

JULI
Om het gras gezond te laten groeien, moet het aan het begin van deze maand 
op 50-60 mm gehouden worden. Van medio juli tot begin augustus geleidelijk 
5 mm per maaibeurt eraf halen. Maai echter niet lager dan 35 mm. Een cilin-
dermaaier met roller is geschikt voor een geleidelijke reductie. Hierdoor wordt 
het nieuwe gras dikker. Aan het eind van de maand gelijkelijk over het veld 
bemesten volgens de richtlijnen van de producent. Het is aan te raden een 
bodemanalyse uit te voeren of te laten uituitvoeren vóór bemesting. Dit helpt 
bij de ontwikkeling en de groei van het gras.

Gedetailleerde beschrijving van onderhoudswerkzaamheden
Algemene aantekening: het is zeer belangrijk dat alle onderhoudswerkzaam-
heden worden uitgevoerd onder goede weers- en grondomstandigheden. 

Beluchting
De vertidrain moet gedurende het speelseizoen (augustus-mei) om de tien 
weken ingezet worden. De diepte moet worden afgesteld op maat. Dit kan per 
veldgedeelte verschillen. Als de grond- of weersomstandigheden veranderen, 
wordt het gebruik van handmatige beluchtingsmaterialen geadviseerd. In de 
natte maanden kunnen het beste speciale messen worden ingezet. Dat kan in 
november, december en januari, maar niet meer in januari. Het is essentieel 
dat er regelmatig beluchting plaatsvindt voor een goed drainerende bodem-
structuur. Nadat er is belucht, in mei-juni alle veldgedeeltes topdressen, vooral 
in het doelgebied en op en rond de middencirkel, met 20-30 ton 0,50 mm-
sportzand. Verdeel zo veel mogelijk van dit zand gelijkelijk over de betreffende 
veldgedeeltes. Werk het zand de gaten in die de vertidrain heeft achtergelaten. 
Hierdoor zal de waterdrainage en bodemstructuur verbeteren. Voer dit ook uit 
in januari-februari.

Bemestingsprogramma
Waar mogelijk beregenen na bemesting, zodat de meststoffen beter worden 
afgebroken en het gras de voedingsstoffen zo snel mogelijk kan opnemen. 

Maaien
Dit moet regelmatig plaatsvinden naar gelang de grasgroei dit vereist; ver-
wijder niet meer dan een derde van de graslengte bij één maaibeurt. Maai 
per week van april tot augustus. De gemiddelde hoogte moet 35 mm zijn. 
Hierdoor blijven de wortels zich ontwikkelen en kunnen de bladeren dikker 
worden, in verband met sporttechnische eisen. Maaien kan met een handma-
tige cilindermaaier. Het afsnijden van het gras gebeurt dan op de juiste wijze 
en er vindt weinig veldbelasting plaats doordat het materieel licht is.

Borstelen
Dit moet het hele jaar door plaatsvinden als het veld daarom vraagt. Hiermee 
kunnen dauw en wormhoopjes worden verwijderd, mogelijke ziekteaanvallen 
op afstand gehouden en lange grassprieten omhoog getild voorafgaand aan 
het maaien.

topdressing
Vooral uitvoeren aan het einde van het seizoen tijdens het groot onderhoud, 
soms ook in de loop van het seizoen. Topdressing gaat het beste met een 
verdelende bezander die door een tractor wordt getrokken. Dit zorgt voor een 
gelijke verdeling.

Beregening
Regelmatig uitvoeren, zodat het gras zo sterk mogelijk blijft. Kan ook worden 
toegepast op erg schrale zandconstructies, om te voorkomen dat het veld 
uitdroogt en te ongelijk en instabiel wordt om op te spelen. Verder helpt bere-
gening om topdressing te ondersteunen, om meststoffen de bodem in te laten 
dalen en om graszaad goed te laten kiemen. 

Belijning
Een essentieel onderdeel van het onderhoud van voetbalvelden is belijning. 
Vaak worden spraybelijners gebruikt, hoewel er ook nog steeds belijningskar-
ren worden ingezet. Alleen officieel goedgekeurde belijningproducten mogen 
worden toegepast voor het belijnen.

ACHTERGROND

AANLEG     |    ONDERHOUD    |     LANDSCAPING

www.jenesports.com

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

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

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

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

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

Geef uw 
kunstGrasveld 
een  tweede  kans!

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

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

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6034
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NATUURGRAS ONDERHOUD MACHINES

Turfco Triwave
Model: triwave doorzaaimachine
Doorzaaien: is het gras op de juiste diepte, op de 
gewenste rijen afstand en juiste (toekomstige) 
vochtigheid inbrengen om het kiemen van het 
zaad te optimaliseren.
Bij de meeste doorzaaimachines is een kwestie 
van overmatig zaad gebruiken zodat de opkomst 
redelijk is.
De Turfco Triwave (in werkbreedte van 1.01m en 
1,52m) heeft inbreng schijven op 38mm rij-afstand. 
In één werkgang de juiste zaai-afstand, en door de 
zwevende zaaikoppen de perfecte aanpassing aan 
de contouren van de ondergrond.
Zowel voor het doorzaaien van grote gebieden op 
speelveld of golfterrein of kleinere noodreparaties 
in doelgebieden, met de Triwave is kiemen van het 
gras gegarandeerd.

Jacobsen Turftruckster XD
Machines op natuurgras. Een van de zorgen voor de greenkeeper/fieldmanager is verdichting van de mat 
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met machines. Een optimaal evenwicht tussen de maximale 
belading en de bandbreedte is essentieel om geen bodemverdichting, spoorvorming of schade te krij-
gen op de mat. De Jacobsen Turftruckster XD is door de montage van extra brede wielen en uitgekiende 
stuuruitslag in staat om de Turfco bezander met 720liter zand zonder schade de mat op te sturen. Door de 
zandstrooier op de XD te plaatsen is er sprake van minder wielspoor, geen wringen van wielen in de boch-
ten en een korte combinatie welke zeer wendbaar is op het einde van het veld. De XD is door het snel 
afzet systeem van de bezander multifunctioneel inzetbaar als transporter, spuit, kunstmeststrooier enz.

Ransomes
Model: MP 495/655
5 delige kooi maaier, met keuze uit 49 pk Stage IIIA of de schone Stage IIIB 65 pk (uniek op de markt)
Voorzien van kooien met keuze uit 4/6/8 messen voor verschillende toepassingen waar bij de 8 messige 
kooi subliem werk levert op de sportvelden. De zijarmen hebben een uniek “brake away” systeem, waarbij 
alleen een breekbout vervangen moet worden als er tegen een obstakel gereden wordt en niet de arm 
of kooi krom gaat. De cabine standaard voor zien van voorruitverwarming, Airco, luchtgeveerde stoel en 
overmatig veel werkruimte.

Turfco WS1550
Bezander voor sportvelden en golfterreinen
Bezanden is pas geslaagd, als de juiste hoeveel-
heid zand, op de juiste plaats met zo min mogelijk 
gronddruk gelijk verdeeld is.
Zand maar ook de bewerking kan kostbaar zijn. 
Aankopen van zand, beladen van de bezander en 
het daadwerkelijk bezanden is al snel kostbaar.
De Turfco WS 1550 helpt de kosten te reduceren 
door:
• Langere laadbak, het vullen gaat sneller van 720 
  liter tegelijkertijd
• Op wielen getrokken of als opbouw bezander 
  inzetbaar
• WS staat voor Wide Spin: strooischotels die 
  instelbaar zijn voor de strooibreedte, de 
  hoeveelheid en de hoek van de schotels
• Juist de instelbare hoek van de schotels zorgt 
  voor (omhoog = breed, omlaag is inschieten in de 
  mat) optimale verdeling van de gewenste 
  hoeveelheid zand
• Uniek is de bijgeleverde elektrische bedienings-
  unit. Schotelsnelheid, bandsnelheid vanaf de 
  zitplaats instelbaar met 4 voor te programmeren
  instellingen voor de diverse toepassingsgebieden.
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SCHELL werktuigen-
dragers
Deze machines zijn multifunctioneel inzetbaar: o.a. 
voor maaien, onkruidborstel, bladblazen, vegen, 
klepelmaaien zowel aan arm als frontaanbouw, etc. 
Diverse uitvoeringen  zijn leverbaar zoals SG 50, 
SG 100, en SG 120. Motor vermogens van 50 tot 85 
pk bij 2200 omw/min. Hierdoor en laag brandstof-
verbruik. De SG 120 is een uitvoering met schone 
stage lll B motor.

SCHELL levert  voor deze werktuigdragers zelf 
gefabriceerde cirkelmaaidekken in de breedtes van 
250, 300 en 350 cm maaibreedtes. Voor deze maai-
dekken zijn mulch inbouwringen leverbaar die met 
bouten gemonteerd zijn.
Verschillende mogelijkheden in transportsnelheid 
zijn leverbaar: 20 ,30 en 40 km/uur.  De hydraulisch 
kantelbare cabine heeft een laag geluidsniveau 
van 75 dbA. Klimaat-control behoord tot de moge-
lijkheden.
SCHELL werktuigdragers onderscheid zich op het 
gebied van groot hydraulisch vermogen in 2 circuit 
elk van 65 liter bij 230 bar. Hefvermogen van 500 
kilo.   

Gezamenlijke importeurs zijn voor Noord-Nederland 
Hofstede-Timmerman en voor Zuid-Nederland G.A. 
van der Waal.

Omarv Venezia 190, 
getrokken 
maai-laadcombinatie
De Omarv Venezia is een getrokken maai-
laadcombinatie, die speciaal is ontwikkeld voor 
het maaien, versnipperen en afvoeren van gras, 
blad, snoeihout en andere begroeiingen in één 
werkgang. Hierdoor is de machine uitermate 
geschikt voor het onderhouden van grote groen-
gebieden zoals parken, golfbanen, luchthavens, 
wegbermen en natuurgebieden. Standaard is de 
machine uitgevoerd met trekdissel die voorzien 
is van een verstekcilinder. Deze verstekverstelling 
biedt de mogelijkheid om de machine buiten het 
tractorspoor te laten werken. De Omarv Venezia 
kenmerkt zich door de degelijke constructie, 
onafhankelijk opgehangen maaiunit en een 
egaal maaibeeld. Optioneel is de Venezia ver-
krijgbaar met een verticuteerunit. Met de inzet 
van de verticuteerunit wordt op een chemievrije 
manier het gazon in topconditie gehouden, 
doordat mechanisch mossen uit het oppervlak 
worden verwijderd. Tevens verloopt de bedie-
ning van de complete combinatie via slechts één 
elektronische bedieningskast in het voertuig. 
Kortom, de Omarv Venezia is een alleskunner die 
in slechts één werkgang vele werkzaamheden 
uitvoert in een zeer kort tijdsbestek. De produc-
ten van Omarv zijn exclusief verkrijgbaar bij Wim 
van Breda BV te Geldermalsen.

SCHOUTEN phoenix 
PX1802
De SCHOUTEN phoenix PX1802 veegmachine is 
ontworpen voor het vegen en verzamelen van 
gemaaid gras, blad en restvuil op diverse soor-
ten terreinen zoals sportvelden, speelweiden 
en golfbanen. De machine heeft een robuuste 
aandrijflijn, is voorzien van een hydraulisch 
instelbare dissel en een grote inspectieklep om 
toegang tot de rotoren te verkrijgen. 
De veegunit van de Phoenix PX1802 bestaat 
uit twee rotors. Op de onderrotor zitten vier 
duurzame kunststof borstels gemonteerd om 
het product op te vegen. De bovenrotor heeft 
flexibele windvleugels, die zorgen voor een zui-
gende werking. Hierdoor wordt het product van 
de onderrotor overgenomen en in de opvangbak 
getransporteerd. De wielstellen van de Phoenix 
veegmachines zijn gebouwd volgens het pendel-
principe. Hierdoor wordt onder alle omstandig-
heden de bodemaanpassing geoptimaliseerd. 
Deze wielstellen voorkomen, mede door de 
grote wielen, insporing, bodem- en grasmatbe-
schadiging. Optioneel kan de veegmachine met 
een verticuteerunit uitgerust worden waardoor 
in één werkgang geverticuteerd en geveegd kan 
worden.

SCHOUTEN rabbit 
RD2330/2335
Schouten Rabbit verticuteermachines zijn ont-
worpen om de viltlaag op uw sportvelden, golf-
banen en recreatiegebieden te verwijderen. Het 
natuurlijke groeiproces van gras wordt vertraagd 
wanneer een viltlaag van afgemaaid gras, dode 
wortels en mos zich tussen het gras opbouwt.
Daarom is het nodig dat de grasmat regelmatig 
geverticuteerd wordt. De Rabbit RD2335 is een 
driepunts verticuteerunit voorzien van messen 
met een diameter van ø350mm en een mesaf-
stand van 40 of 50mm. Het sterk geconstrueerde 
frame en de 2 zijdige mechanische aandrijving 
zorgen voor een lange levensduur. De machine 
is voorzien van een frontrol waarmee de werk-
diepte wordt afgesteld tot max 50mm. De verti-
cuteermessen zijn spiraalgewijs op de zeskantas 
gemonteerd voor een rustige en effectieve wer-
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king. De Rabbit RD2330 heeft hetzelfde frame en 
aandrijfcomponenten als de RD2335. 
Echter zijn de vaste stervormige messen vervan-
gen door een rotor met slingermessen. De werk-
diepte is maximaal 15mm en de capaciteit vele 
malen groter doordat de rijsnelheid hoger ligt.

SCHOUTEN phoenix 
PHK1803
De SCHOUTEN phoenix PHK1803 heeft een 
onafhankelijk opgehangen veeg- of maaiunit. 
Hierdoor is deze machine uitermate geschikt 
voor golvende terreinen. In de Phoenix PHK1803 
kan naar keuze een veegunit of een maaiunit 
gemonteerd worden. De onafhankelijk opge-
hangen veeg- of maaiunit zorgt zowel in de 
rijrichting als ook in de breedte voor een uiterst 
egale en rustige werkgang. De veegunit van de 
PHK1803 is uitgerust als dubbelrotorsysteem en 
bestaat uit een onder rotor met vier duurzame 
kunststof borstels. In tegenstelling tot de PX1802 
heeft de PHK1803 een transportrotor welke 
voorzien is van windlepels. Dit om de grote voor-
raadbak goed te kunnen vullen. Tevens hebben 
deze windlepels een materiaal verkleinende 
functie. Als de PHK1803 voorzien wordt van een 
maaiunit kan deze machine ingezet worden voor 
het maaien van grasvelden, maar ook voor blad-
ruimen, snoeiresten verkleinen en alle andere 
denkbare maai en ruim werkzaamheden. De 
parallellogram hoogkipuitvoering maakt het 
mogelijk om tussen 90 en 210 cm op iedere 
gewenste hoogte af te kippen. 

Toro Propass 
200
De propass topdresser zijn geschikt 
voor verschillende toepassingen, 
Van ultra lichte bezanding tot een 
zware bezanding voor het opvullen 
van de eventuele beluchtings ope-
ningen. De propass is zeer makkelijk 
af te stellen zodat het strooipatroon 
in één keer goed is. Daarnaast is er 
nog een grotere versie de MH-400.

Toro Procore 
1298
De Toro procore 1298 is ontwor-
pen voor grote grasoppervlakten 
en bied een buitengewone 
productiviteit zonder dat de 
kwaliteit van de gaten nadelig 
wordt beinvloed. Werksnelheid 
van 1 tot 4 km/uur, werkbreedte 
249 cm! Door vaker te beluchten 
crieer je een betere groeiplaats 
voor de sportgrassen. En wordt 
de bespeelbaarheid verbeterd.

Amazone GNK 20
Met de amazone GNK 20 kan men combineren. En zo de ideale doorzaai of inzaai machine samenstellen.
Men kan kiezen uit schudeg, rotorkopeg, overtopfrees in combinatie  met een zaaimachine en een draad-
wals of gladde wals. Alle onderdelen kunnen ook los gebruikt worden.

NATUURGRAS ONDERHOUD MACHINES
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Meer dan 70% van alle respondenten in onze 
mini-enquête vindt dat de sportbonden de lei-
ding moeten nemen bij de ontwikkeling van zo’n 
natuurgrasnorm in Nederland; de rest vindt dat 
branchevereniging BSNC dat moet doen. Niemand 
ziet een rol voor keuringsinstituten of kweekbedrij-
ven. Een suggestie van een van de respondenten: 
stel een werkgroep samen met vertegenwoordi-
gers van sportbonden, branchevereniging en een 
aantal grasfanaten, die samen aan zo’n norm gaan 
werken. 

toplaag
‘Een norm geeft iedereen meer duidelijkheid’, stelt 
Davy Ottevaere, onbezoldigd promotor van de 
Belgische Ganda-criteria. Ottevaere is bio-ingeni-
eur in bodem- en watermanagement en is hard op 
weg om van goede toplagen onder voetbalvelden 

Geen kunstgrasveld wordt aangelegd zonder keuring. Maar hoe zit dat met natuurgrasvelden? Moet er geen natuurgrasnorm komen? Ja, zegt 100% van 

de respondenten in een mini-enquête die deze zomer op onze website stond. Maar hoe? Fieldmanager heeft goed nieuws: die norm ligt al klaar bij onze 

zuiderburen. De Vlaming Davy Ottevaere ontwikkelde de Ganda-criteria. ‘Alles begint bij de aanleg’, zegt hij.

Auteur: Peter Voskuil 

Norm natuurgras ligt al 
klaar in België
Ganda-criteria ook prima toepasbaar in Nederland, 
zegt Belgische bio-ingenieur Ottevaere 

DE GANDA-CRItERIA IN EEN NOtENDOP
1 Grind is uit den boze (korrels > 2 mm geweerd)
2 Toplaag bestaat voor 90% uit zand
3 Toplaag bevat minder dan 10% leem en 5% klei
4 Penetratieweerstand tussen 1,4 en 2,9 MPa
5 Het zand mag niet te fijn en niet te grof zijn 
(korrelgrootte D50 tussen 180 en 280 micrometer; D50 = 50% is groter dan de diameter, 50% kleiner)
6 De korrelgrootteverdeling is zo uniform mogelijk
(voorkomt dat kleine deeltjes de poriën blokkeren; slechts 10% van de deeltjes is < bepaalde 
diameter)
7 Toplaag bevat maximaal 2 à 3% organisch materiaal
(in zeer schrale toplagen maximaal 5% - organisch materiaal houdt water vast, verlaagt 
doorlatendheid)

Davy Ottevaere
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zijn levenswerk te maken. Tegenwoordig doet hij 
dat in dienst van TerraCottem bvba, waar hij sinds 
2000 verantwoordelijk is voor de R&D-afdeling), 
eerder als student aan de Universiteit van Gent. 
Nederland heeft de Wetra-norm van NOC*NSF, 
maar die gaat meer over de bespeelbaarheid 
van velden dan over de samenstelling van de 
toplaag. Ottevaere denkt dat de Ganda-normen 
in Nederland zo overgenomen zouden kunnen 
worden. ‘In principe wel. Het is een algemene 
standaard en de klimatologische verschillen tussen 
beide landen zijn niet te groot.’ Eerder strandde 
een initiatief om tot een Europese norm voor 
toplagen te komen op te grote klimatologische 
verschillen tussen het zuiden, westen en noorden 
van Europa. 

Proefveldjes
Ganda is de middeleeuwse naam voor Gent; de 
naam van de criteria laat zien waar ze zijn vastge-
steld. In Gent dus, door de vakgroep Bodembeheer 
van de Universiteit van Gent. Voorafgaand werden 
onder meer acht verschillende toplagen in stukjes 
proefveld van 2 x 1,2 meter getest op bespeelbaar-
heid. Ook werden er monsters van toplagen geno-
men bij topclubs in België en Engeland. Als het 
om topvelden gaat, richt de aandacht zich al snel 
op groundsmen, merkt Ottevaere op. ‘Maar nooit 
wordt de vraag gesteld waarom dat veld er om te 
beginnen al zo bij ligt.’

De bespeling van de proefveldjes werd gesimu-
leerd met een rol. De proefveldjes waarvan de 
toplaag voldeed aan de Ganda-normen, kwamen 
aanzienlijk beter uit de bus. Conclusie: zand is geen 
zand en regen is ook niet altijd regen. Neerslag 
wordt per dag of hooguit per uur gemeten, maar 
kan enorm verschillen per minuut of per plaats op 
het veld. Zand heeft verschillende korrelgroottes 
en zelfs die verschillen al enorm per veld. 
Ottevaere onderzocht de toplaag van drie velden 
in de kustplaats Knokke. Ze lagen hemelsbreed 
op nog geen twee kilometer afstand van elkaar en 
toch kwam hij drie verschillende bodems tegen. In 
België zijn veel velden gewoon op bestaande gron-
den aangelegd zonder toplaag. Er was een opper-
vlak bij waarvan een voetbalveld is gemaakt zon-
der naar de bodemstructuur te kijken. ‘Daar komen 
dan heel veel problemen uit voort. Voetbal is in 
feite toch een wintersport. In de winter is er geen 

grasgroei en nauwelijks verdamping, waardoor de 
bodem nat blijft; dat is funest voor zo’n veld.’ 
Bij nieuw aan te leggen velden worden offertes 
opgevraagd en wint vaak de goedkoopste. Maar 
de goedkoopste word je volgens Ottevaere niet 
zomaar. Vaak wordt er dan bijvoorbeeld minder 
of goedkoper zand gebruikt, met alle problemen 
van dien achteraf. Eigenlijk werkt het systeem in de 
hand dat het creëren van een goede toplaag erbij 
inschiet, vertelt Ottevaere: ‘Er wordt naar de korte 
termijn gekeken en dan achteraf heel veel gespen-
deerd aan herstel.’ 
De Ganda-norm is budgettair vaak niet haalbaar 
bij aanvang, maar daarna is het onderhoud veel 
goedkoper. Wat soms meespeelt, is dat aannemers 
na aanleg vaak verantwoordelijk worden voor het 
onderhoud. Wie een 100% goede toplaag aanlegt, 
kan later minder doorfactureren. Ottevaere: ‘Dat 
geldt lang niet voor alle aannemers, hoor, maar ik 
weet dat het gebeurt.’ 

Juist de twintig centimeter dikke toplaag waar 
wortelgroei plaatsvindt, bepaalt de kwaliteit 
van het gras. Gras moet water vasthouden op 
de juiste momenten (in de zomer bijvoorbeeld), 
maar ook weer snel afvoeren. In de praktijk kan 
het water de drainbuizen vaak niet bereiken van-
wege de geringe doorlatendheid van de toplaag. 
Kunstgrasvelden moeten aan strenge regels en 
normen voldoen, maar er bestaan geen testen, 
meetapparatuur en meettoestellen om natuur-
grasvelden te beoordelen. Voor de proef in Gent 
met de verschillende toplagen gebruikte Ottevaere 
noodgedwongen meetapparatuur die normaal op 
kunstgrasvelden wordt gebruikt. 

Professionalisering
Ottevaere ziet dat er in België steeds meer draag-
vlak komt voor een natuurgrasnorm. De industrie 
en de aannemers zijn voorstander. Zij draaien vaak 
op voor herstelkosten en lijden gezichtsverlies als 
de toplaag niet goed is. Binnen de voetbalbond 
vindt momenteel een professionaliseringsslag 
plaats, constateert Ottevaere. Toen hij zijn proeven 
deed, was de medewerking nog minimaal. Hij 
heeft goede hoop dat de KBVB de Ganda-norm zal 
overnemen, misschien al binnen vijf jaar.
De naamsbekendheid van de norm neemt ook toe. 
Drie keer is er inmiddels een nationaal voetbalcon-
gres in België gehouden waar de Ganda-criteria 
werden gepromoot. ‘Je merkt dat dat effect heeft. 
We proberen gemeenten erbij te betrekken en 
krijgen ook steeds meer vragen uit die hoek.’ Een 
van de sprekers op het laatste congres was Erwin 
Beltman, de groundsman van Feyenoord in De 
Kuip. ‘Als je een analyse maakt van de toplaag 

In Geel is twee jaar geleden een toplaag volgens de Ganda-normen aangelegd. Het onderhoud is anders, maar er wordt nu al 

op bespaard. In de zomer moet er meer gesproeid worden; in de winter laat het veld meer water door, waardoor er veel minder 

herstelwerkzaamheden nodig zijn. 

ACTUEEL6 min. leestijd

VIJF AANVULLENDE AANBEVELINGEN
1 Tien trainingen per week is het maximum
2 Vermijd dezelfde oefeningen op dezelfde 
plekken op het veld 
3 Rollen mag, maar niet onder te natte 
omstandigheden
4 Bemesting met stikstof is noodzakelijk; op 
zeer doorlatende velden is meer behoefte 
aan kalium en magnesium
5 Leg nooit zomaar een nieuw veld aan 
zonder voorstudie naar de toplaag
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waarop hij werkt in het stadion, dan zit die heel 
dicht bij de Ganda-criteria; dat weet ik zeker.’ 

Uniforme afgelastingen
In België worden de velden in amateurklassen op 
provinciaal niveau gekeurd. Meestal valt de beslis-
sing pas op de dag zelf. Daarbij worden in de prak-
tijk ook andere belangen meegewogen: catering 
die al geregeld is, busregelingen voor meereizende 
supporters, sportieve overwegingen. Ottevaere: 
‘Dan wordt zo’n veld een modderpoel en verergert 
de situatie steeds verder. Clubs vinden zaken als de 
staat van de kantine, sponsors en spelers sowieso 
vaak belangrijker dan de toplaag van het veld 
en moeten soms tegen zichzelf in bescherming 
worden genomen. Als alle toplagen aan de Ganda-
normen voldoen, kunnen uniforme afgelastingen 

een hoop werk en problemen voorkomen’, zo stelt 
Ottevaere.  

tROtS OP EIGEN 
UNIEKE NORMEN
De zeven  criteria die 
uit de Ganda norm zijn 
herleid zijn in grote 
mate ook in of vanuit de 
norm NOCNSF-KNVB2.a 
herleidbaar. In de Nederlandse norm zijn daarbij 
ook zogenaamde geaggregeerde veldconstruc-
ties mogelijk die voor bijvoorbeeld 60% uit klei 
of veen of leem kunnen bestaan en in de praktijk 
prima functioneren. Wellicht interessante info 
voor onze zuiderburen!! 
Daarbij wordt in de Nederlandse normen ook 
iets van de onderbouw en het drainagestelsel 
van een grassportveld gevonden. Onmisbare 
bouwstenen van een goed natuurgrasveld. In 
de nu beschikbaar gestelde info over de Ganda 
normering vind ik deze onderdelen vooralsnog 
niet terug. Wij moeten in Nederland trots zijn op 
onze unieke normen van NOC*NSF die van uiter-
mate hoog niveau zijn en weer aan de slag gaan 
om die te koesteren en bij de tijd te houden !!

Piet Kranendonk, ASC Sports & Water

WAARSCHIJNLIJK 
VOLDOEt HEt 
OVERGROtE DEEL 
VAN NEDERLANDSE 
VELDEN AAN DEZE 
BELGISCHE NORM.
Een toplaag behoort vlak 
en stabiel  te zijn, voldoende water te kunnen 
bergen voor de grasgroei en water te kunnen 
afvoeren naar de ondergrond. Die ondergrond 
moet dit water kunnen opnemen, bergen en/

of afvoeren, zodat deze ook voldoende stabiel 
blijft. Samenspel toplaag en ondergrond is in 
Nederlandse omstandigheden ook zeer van 
belang.
Op de toplaag moet voldoende gras staan, dat 
zich moet kunnen handhaven en ontwikkelen/ 
herstellen. Gras moet dus groeien en  wortelen 
voor de stabiliteit en het handhaven van de 
grasplanten. Meetbaar en vergelijkbaar met 
kunstgras zijn de sporttechnische normen; die 
zijn voor gras en kunstgras gelijk. Alleen om het 
verantwoord meetbaar (en bruikbaar) te laten 
zijn, moeten er meetbare grenswaarden worden 
gesteld. Voorbeelden hiervan zijn het vochtper-
centage van de bodem, de grasdichtheid, viltvor-
ming, indringing of verdichting.  
Slecht bruikbare velden in Nederland zijn vaak 
slecht afwaterend door een verdichte of slecht 
opgebouwde bodem. Daarbij is verdichting een 
gevolg van kaal gespeelde en overbespeelde 
velden, maar vaak ook het gevolg van overmatig 
aanwezig vilt, dat water als een spons vasthoudt 
in het natte jaargetijde. 

Jaap Nieuwenhuis projectadviseur buitensport 
en directeur B.A.S.

GRAPJES
We maken vaak grapjes 
over onze Belgische 
buren, maar ik denk dat 
we ook nog heel wat van 
hen kunnen leren!

Patrick Balemans, Adviseur 
accommodatiezaken, KNVB

BASISEISEN 
De Ganda criteria komen 
grofweg overeen met 
de basiseisen aan de 
samenstelling van de 
toplaag  uit de norm 
NOCNSF –KNVB2.a.  Zij 
het dat in de norm NOCNSF-KNVB2.a ook wordt 
ingegaan op relaties tussen M50 cijfer, organi-
sche stof en leem en dat de samenstelling  en 
laagdikte van de toplaag wordt voorgeschreven 
in relatie met de waterdoorlatendheid van de 
onderbouw en de natuurlijke grondslag.
Daarnaast zijn er ook NOC*NSF normen (sport-
technisch en materiaaltechnisch) specifiek 
gericht op trainingsvelden en een sporttechni-
sche norm voor WeTra-velden. 

John Ariëns, senior adviseur Kiwa Isa

AFGELASt IN BELGIë
Wanneer is een veld onbespeelbaar? De 
Belgische voetbalbond heeft daarvoor de 
‘slijkregel’. Als de bal stroopt of blijft lig-
gen, is dat geen reden om wedstrijden af te 
gelasten. Het gaat erom dat de spelers niet 
wegglijden tijdens het aanzetten. Ook mag 
er geen groot oppervlak van het veld over-
stroomd zijn. Als de bal de grond niet raakt 
of de zichtbaarheid van het gras weg is, is 
daar sprake van, zo stellen de regels. 

ACTUEEL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6039
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De beste innovatie van DSV zaden Nederland 
– maar dat komt eigenlijk ieder jaar wel naar 
voren – is dat men voor topkwaliteit gaat, zegt 
Steven Wiersema, sales- en productmanager bij 
dat bedrijf. ‘Zonder veel poespas willen we juist 
daarmee hoog scoren. Ervoor zorgen dat je goed 
onderbouwd bij de besten hoort, met het beste 
materiaal. DSV heeft een heel goede veredelaar, 
die ieder jaar nieuwe rassen ontwikkelt. Die rassen 
breng je samen, zodat ze bijvoorbeeld voor sport-
velden een heel goede betreding en standvastig-
heid hebben. Voor gazons kweken we weer andere 
eigenschappen. Waar vraag naar is en waarop in de 
Grasgids goed wordt gescoord, daarvoor zorgen 
we dat we de rassen hebben. We weten dat ons 
uitgangsmateriaal, het graszaad, bij de top van 
Nederland behoort.’ 
Gaan voor topkwaliteit en de beste rassen, dat is 
volgens Wiersma niet zozeer een innovatie voor 
een of twee jaar, maar voor de komende decennia. 
Hierbij wordt ingespeeld op duurzaamheid, wat 
steeds meer een thema wordt. 
‘We kopen duurzaam in, doen aan duurzaam 
onderhoud, gebruiken minder gewasbestrijdings-
middelen. Als je de beste rassen hebt, krijg je 

ook de beste grasmat. Die is dichter, waardoor er 
minder onkruid groeit en er dus minder bestrij-
dingsmiddelen nodig zijn. Ook is er minder brand-
stof nodig omdat er minder onderhoud hoeft te 
worden uitgevoerd. Dat komt allemaal voort uit de 
kwaliteit die je er vanaf het begin in stopt.’ 

Zaaien bij lagere temperaturen
Wiersema is een voorstander van gewoon gras-
zaad. Dan weet je dat de 15 kilo die in de zak zit 
ook echt graszaad is en geen verzwaring in welke 
vorm dan ook. Onder normale omstandigheden 
hebben de rassen van DSV zaden Nederland alles 
in huis om snel te kiemen en uit te groeien tot 
een mooi gazon, voetbalveld of een mooie golf-
baan. Maar helaas zijn de omstandigheden niet 
altijd optimaal. Daarom heeft DSV de DynaSeed-
technologie ontwikkeld, die wordt toegepast op 
verschillende soorten graszaden. 
‘Alles wat met grasverbetering te maken heeft, 
valt onder deze technologie. Die zorgt voor gras-
zaden met meer kiemenergie en dus vitaler zaad. 
Hierdoor zijn er meer reserves tijdens de kritieke 
periode van kieming tot vestiging en is het zaadje 
minder kwetsbaar. Deze technologie wordt jaarlijks 

geüpdatet. Daarvoor hebben we een coating-
programma, dat steeds verder wordt ontwikkeld. 
Verder omvat DynaSeed nog een andere techno-
logie, waarmee we meer kiemkracht aan het zaad 
kunnen meegeven. Hierdoor worden ook bij lagere 
temperaturen betere resultaten behaald.’  
Op dit moment worden twee lijnen van sport-
mengsels gevoerd.
De ene lijn bestaat puur uit veldbeemd met een 
coating, zodat het een betere positie krijgt in het 
mengsel. Bij de tweede lijn gaat het erom bepaalde 
soorten Engels raaigras nog beter te ontwikkelen, 
zodat ze bij lagere temperaturen gezaaid kunnen 
worden en meer kiemkracht hebben. Hierdoor is er 
minder kiemrisico. 
‘Er kan gezaaid worden vanaf een graad of vijf, zes. 
De gezaaide kwaliteit kun je uit de Grasgids halen. 
Je weet dus dat wat je zaait van hoge kwaliteit is, 
alleen kan het nu eerder gezaaid worden. Deze 
tweede lijn is een jaar oud en kan nu ook worden 
vermarkt. Maar we blijven ons steeds verder ont-
wikkelen.’

Andere zaaidiepte
Limagrain Advanta heeft samen met Vredo 

Natuurgras is milieutechnisch gezien natuurlijk veel duurzamer dan kunstgras. De bespelingscapaciteit van natuurgras neemt ook alsmaar toe, omdat 

graszaadbedrijven blijven investeren en zich ontwikkelen. Hoe ziet hun innovatie-agenda er voor de komende jaren uit? Navraag bij vier graszaad-

bedrijven laat zien dat het nu gaat om slim zaaien, het ontwikkelen van nieuwe rassen, technologieën die jaarlijks worden geüpdatet, geoptimaliseerde 

coatings en duurzaamheid.

Auteur: Sylvia de Witt 

Eindeloos bezig met het creëren 
van de perfecte grasmat
Innovatieagenda van kweekbedrijven

ACTUEEL
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een nieuwe doorzaaitechniek geïntroduceerd, 
die goed aanslaat in de markt. Op de Vredo-
doorzaaimachine is een dual dosage depth-systeem 
(DDS) aangebracht, dat veldbeemdgras in een veel 
betere positie in de grasmat brengt.
Meer veldbeemd in de mat is perfect voor meer 
speeluren op natuurgrasvelden, maar vereist een 
andere zaaidiepte en dosering dan Engels raaigras. 
Limagrain Advanta en machinefabrikant Vredo 
staken de koppen bij elkaar en introduceerden 
vorig jaar precisiezaai voor sportvelden, een totaal 
nieuwe zaaimethode die in 2015 werd bekroond 
met het Gouden Klavertje Vier, de innovatieprijs 
van GroenTechniek Holland.

Door de zaaddoseersystemen van elkaar te schei-
den en speciaal met Advance-technologie gecoat 
graszaad te gebruiken, haalt men veel meer poten-
tie uit Engels raaigras enerzijds en veldbeemdgras 
anderzijds. Dat laatste is extra belangrijk, omdat 
juist veldbeemd de sleutel is tot duurzamere sport-
velden met meer speeluren, een betere droogteto-
lerantie en minder uitspoeling. 
‘Door veldbeemd anders te doseren en ondieper te 
zaaien, zie je dat de kieming van vele malen beter 
is’, vertelt Jan Krijnen, begroeningsspecialist Zuid- 
en Zuidwest-Nederland van Limagrain. ‘We zien dat 
deze doorzaaitechniek goed wordt opgepakt door 
de markt en dat zet mensen aan het denken. Hier 
gaan we de komende jaren op voortborduren.’ 
Advance DDS is inmiddels uitgebreid in de praktijk 
getest met speciaal ontwikkelde graszaadmengsels 
voor de voorste en de achterste zaadbak. Met dit 
doorzaaisysteem staat er tot wel 50 procent meer 
veldbeemdgras én het gras komt in de helft van de 
tijd boven! 

Krijnen: ‘De gewone doorzaaimachine werd eerst 
altijd standaard ingesteld. Nu zie je dat door de 
verbeterde zaaitechniek al in de kieming veel meer 
aanwezig is. Dan kun je daar je pijlen op richten bij 
bemesting en onderhoud.’

Alle zaden in het mengsel een voorsprongetje 
geven
Limagrain Advanta is een pionier op het gebied 
van prestatieverhogende zaadcoatings. In 2000 
werd begonnen met Headstart; nu luistert de 
nieuwste, revolutionaire wortel- en kiemtechno-
logie voor sportvelden naar de naam Advance. 
Zowel veldbeemdgras als Engels raaigras profiteert 
van een sterk verhoogde bewortelingsintensiteit 
en explosieve scheutgroei.
‘In de loop der jaren is de technologie vanwege 
nieuwe inzichten regelmatig aangepast’, vertelt 
Krijnen. ‘Zo is de coating vorig jaar verder geopti-
maliseerd door er bepaalde elementen aan toe te 
voegen. Daarnaast coaten we nu 100 procent van 
het mengsel. In het verleden werd alleen de veld-
beemdcomponent gecoat. Maar waarom zouden 
we niet proberen alle zaden in het mengsel een 
voorsprongetje te geven?’ 
Het gebruik van zaadverbeteraars is volgens 
Krijnen een belangrijk aspect bij de aanleg en het 
herstel van sportvelden. De productontwikkeling 
op dit vlak gaat dus in rap tempo door. ‘Uiteraard 
alles in combinatie met hoogwaardige rassengene-
tica, want dat is en blijft de basis.’ 
In dit kader verwacht Krijnen veel van Calico, de 
nieuwste variëteit Engels raaigras voor sportvel-
den, die zijn opwachting maakt in de Grasgids 
2017.

Ideale kieming Engels raaigras en 
veldbeemdgras
Onlangs kwam DLF met een aantal innovaties op 
de markt, dat volgend jaar verder wordt uitgebreid. 
Een daarvan is de BeemdMaster, een mengsel van 
Veldbeemdgrassen die behandeld zijn met de coa-
ting Gromax. 
‘Met het mengsel BeemdMaster spelen wij in op 
het DDS-systeem van Vredo, waarmee op twee 
dieptes kan worden gezaaid’, vertelt Hendrik 
Nagelhoud, salesmanager Benelux van DLF. 
‘Veldbeemd, ook wel het betonijzer onder de 
grasmatten genoemd, moet je met DDS zaaien 
samen met ons 100 procent Engels raaigrasmeng-
sel QuickMaster. Het Engels raaigras komt met 
onze QuickMaster op 2 tot 2,5 centimeter diepte, 
de veldbeemd komt op 0,5 centimeter diepte. 
Hierdoor ontstaat de ideale kieming van het Engels 
raaigras, maar juist ook van het veldbeemdgras. 
Uit onze proeven blijkt dat deze combinatie het 

beste resultaat geeft. We hebben ook gemerkt dat 
een coating de veldbeemd een extra stimulans 
geeft om nog iets sneller te kiemen. Engels raai-
gras kiemt in zes, zeven dagen; veldbeemd doet 
er normaal gesproken drie weken over. Het is niet 
wetenschappelijk bewezen, maar door alle onder-
zoeken die we als DLF zelf hebben gedaan, zijn we 
tot de conclusie gekomen dat de combinatie van 
QuickMaster en BeemdMaster de beste resultaten 
geeft.’

tetraploϊde Engelse rassen
Een andere innovatie is het nieuwe mengsel 
BalanceMaster, dat DLF dit voorjaar introduceerde. 
Dit is een mengsel van 40 procent Engels raaigras, 
35 procent 4turf (dat is tetraploϊde Engels raaigras) 
en 25 procent veldbeemdgras (sportveldtype, 
gecoat met ProNitro). Voor sportvelden werd tot 
nu toe geen gebruik gemaakt van tetraploϊde 
Engels raaigras, weet Nagelhoud. ‘Maar vanuit 
de landbouw wisten we al dat tetraploϊde Engels 
raaigras-rassen ziektetoleranter zijn en dat ze door 
een diepere beworteling juist efficiënter omgaan 
met vocht. Met het oog op de green deal is het 
natuurlijk steeds urgenter dat er zo weinig moge-
lijk bemesting en bestrijdingsmiddelen op de 
velden terechtkomen. Daarom is de BalanceMaster 
heel geschikt. Door de 4turf wortelt het gras die-
per, zodat de beregening uiteindelijk wat later kan 
beginnen, zo is onze ervaring.’
In het Grasgids-protocol is momenteel geen 
ruimte om tetraploϊde grasrassen te laten testen 
in Nederland. In Frankrijk, Engeland en Duitsland 
zijn deze nieuwe grassen wel toegelaten tot de 
Grasgids. 
‘Dan zie je dat deze nieuwe 4turf-grassen het zeker 
zo goed doen als de diploïde rassen die we in 
Nederland kennen. 4turf heeft de laatste jaren ook 
goed gescoord bij het EK voetbal in Frankrijk en 
het WK voetbal in Brazilië. Nu is het wederom uit-
gezaaid bij de Olympische Spelen in Rio. Daar zijn 
we wel trots op. Want bij iedere innovatie moet je 
bedenken: die is er niet van vandaag op morgen.’

Hybridegrasvelden en BalanceMaster
In BalanceMaster zit ProNitro, een graszaadcoating 
met het element stikstof voor een supersnelle 
groeistart. Er zijn meerdere coatings op de markt, 
maar juist deze coating werkt altijd. 
‘In andere coatings zijn onvoldoende meststoffen 
aanwezig. Bij ProNitro heeft de kiem een groot 
voordeel, omdat hij de meststof op zijn rugje heeft. 
Dit beïnvloedt het doorgroeien van het kiemplant-
je. We zien uiteindelijk dan ook meer planten op 
het veld staan, soms wel 30 procent meer. Doordat 
wij een verzwaring op het zaad aanbrengen (elke 

Hierbij wordt ingespeeld op 

duurzaamheid, wat steeds 

meer een thema wordt
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100 kilo wordt 150 kilo, het zaad wordt anderhalf 
keer zo zwaar) is het bodemcontact veel beter. 
Hierdoor kiemt het zaad beter. Aan het eind van 
het speelseizoen is de mat nog steeds dichter dan 
een grasmat van zaadjes zonder coating. Bij het 
doorzaaien van sportvelden is de slagingskans van 
de kiem kleiner dan wanneer je opnieuw inzaait. Er 
staan immers volwassen planten op het veld waar-
tussen nieuwe zaadjes worden gezaaid. Je moet 
er dus voor zorgen dat de jonge kiemplanten een 
betere concurrentiepositie krijgen ten opzichte van 
die volwassen planten. Door de extra voeding van 
ProNitro is de kans van slagen veel groter.’
Sportveldbeheerders en gemeentes zouden ook 
eens wat kritischer moeten zijn en alternatie-
ven voor kunstgrasvelden moeten overwegen, 
namelijk hybridegrasvelden, meent Nagelhoud. 
‘BalanceMaster past hier heel goed bij, zodat het 
aantal speeluren makkelijk tot 800 à 900 uren ver-
hoogd kan worden. Dan is kunstgras helemaal niet 
nodig en in veel gevallen zelfs weggegooid geld.’

Breed internationaal inzetten
Enkele jaren geleden introduceerde Barenbrug 
Holland RPR (regenerating perennial ryegrass), het 
ijzersterke Engels raaigras met horizontale uitlo-
pers, waarmee Barenbrug in de Verenigde Staten 
een Innovation Award won op de show van de 
STMA (Sports Turf Managers Association) in 2011. 
In Europa werd RPR in 2012 geïntroduceerd in 
Nederland, gevolgd door het VK, Frankrijk, België 
en een groot deel van de rest van Europa. Het 
RPR-gras voor sportvelden, golfbanen en openbaar 
groen werd ook genomineerd voor de innovatie-
prijs Gouden Klavertje Vier 2013.
‘Dat is ook waar we naar streven’, zegt Arthur 
Wolleswinkel, product development manager van 
Barenbrug Holland, ‘zo’n grote innovatie breed 
inzetten op het internationale terrein. En dat is 
goed gelukt. Wij blijven hiermee verdergaan; we 
blijven kijken en luisteren naar de eindgebruiker.’

Minder biomassa
Een heel andere ontwikkeling wat dat laatste 
betreft is de onlangs geïntroduceerde Mow Saver, 
die mooi past in het Saver-concept. De naam zegt 
het al: je probeert op maaikosten te besparen door 
minder te maaien. Dit mengsel bestaat uit rassen 
die laag blijven en trager groeien en daardoor min-
der biomassa produceren. 
Wolleswinkel: ‘Dat is de kracht ervan. Hoe minder 
biomassa, hoe minder de beheerder hoeft af te 
voeren. Het terrein oogt ook netter als je niet 
afvoert, omdat er minder maaiproppen blijven lig-
gen. Lage groei betekent ook dat er minder vaak 
gemaaid hoeft te worden. Mow Saver bestaat uit 
soorten die we allemaal kennen: Engels raai, veld-
beemd en roodzwenk. De toegevoegde waarde 
van Mow Saver is dat er binnen die soorten is 
geselecteerd op genetisch materiaal, op rassen die 
een laag-trage groei hebben en weinig biomassa 
produceren. De vestiging en de beginontwikke-
ling zijn echter wel snel, zodat er minder kans is op 
invasie van onkruid.’ 

Green Earth
Mow Saver is in eerste instantie bedoeld voor 
het openbaar groen, maar is ook zeker geschikt 
voor extensief bespeelde sportvelden; denk aan 
bijvelden, kaatsvelden, honk- en softbalvelden en 
korfbalvelden. 
Uiteraard probeert Barenbrug ook aan te haken 
op de duurzaamheidsagenda in Nederland en de 
green deal die op golfbanen speelt. 
‘We zijn jaren geleden al gestart met ‘Green Earth’, 
een paraplu waaronder wij onze verschillende 
duurzame producten scharen. Mow Saver en ook 
Water Saver zijn daarbij belangrijke producten. 
Water Saver heeft nu een nieuw jasje gekregen. 
We hebben het voorzien van nieuwe rassen, 
voornamelijk voor Zuid-Europa. Daar gebruiken 
ze de combinatie rietzwenk en veldbeemd; dat is 
de technologie van het mengsel Water Saver. In 

Nederland is dit ook verkrijgbaar, maar je hebt hier 
eerder te veel dan te weinig water. Het leuke is dat 
dit mengsel zich ook goed houdt onder zeer natte 
condities, waardoor het bijvoorbeeld geschikt is 
voor wadi’s.’

Ultra low input
Een ander product onder het Green Earth-label is 
het mengsel Bar Fescue Plus, dat naast roodzwenk 
ook hardzwenk bevat. Dat betekent ultra low input: 
het heeft heel weinig voeding en water nodig. Als 
het gras er eenmaal staat, is het zeer dicht, waar-
door onkruid weinig kans krijgt. Bovendien is het 
mengsel weinig ziektegevoelig. De gebruikte hard-
zwenken zijn getest onder een maaimachine die 
was afgesteld op 5 millimeter; dat is redelijk uniek. 
‘Dit duurzame mengsel voldoet prima op golfba-
nen, bijvoorbeeld op greens. Het is geen nieuwe 
innovatie. Maar hoewel het al een paar jaar op de 
markt is, heb ik de indruk dat nog maar weinig 
gebruikers weet hebben van de voordelen van 
dit graszaadmengsel. Voor sportvelden blijven 
we doorgaan met het doorontwikkelen van RPR. 
De ontwikkelingen staan niet stil en we breiden 
het RPR-assortiment en de toepassingsgebieden 
steeds verder uit. Daar hebben we het op dit 
moment druk mee’, aldus Wolleswinkel.

Steven Wiersema Hendrik Nagelhoud Arthur Wolleswinkel

8 min. leestijd ACHTERGROND
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Vijf jaar geleden ging Sportcentrum Olympos in 
zee met Arcadis, waarvan de sporttak inmiddels is 
overgenomen door firma De Peinder. Via Arcadis 
werd Harry Kort geattendeerd op de komst van 
een krachtige robotmaaier voor sportvelden tot 
20.000 m2, met de vraag of hij hier wat voor  
voelde. Omdat hij afkomstig is uit de hoveniers-
wereld, was Kort al langer bekend met robot-
maaiers voor particuliere tuinen en zijn antwoord 
was ja. Er kwam een koophuurovereenkomst voor 
een periode van vijf jaar. Eind dit jaar is deze over-
eenkomst afgelopen en zijn de twee robotmaaiers 
eigendom van sportcentrum Olympos. 

Een prettige medewerker
‘Voorheen maaiden we hier altijd met kooimaaiers, 
maar daarvoor is personeel nodig’, vertelt Kort. 

‘Dat is bij deze maairobot natuurlijk niet het geval. 
Ik heb al eerder gezegd: de robotmaaier is een 
prettige medewerker, ik hoor hem nooit klagen, 
hij werkt altijd door, ook als het regent. Dat is een 
groot voordeel. Je kunt maaien wanneer je wilt. 
En voor de belasting van het veld maakt het niet 
zo veel uit; vergeleken met andere maaimachines 
is deze machine veel lichter van gewicht. Met de 
conventionele maaiers kun je te natte velden niet 
maaien. Daarnaast kun je met een veel hogere  
frequentie maaien. Ook kun je dag en nacht 
maaien, tussen de trainingen en wedstrijden door. 
Het multifunctionele sportcentrum Olympos telt 
ruim 9000 leden waaronder een groot aantal 
veldsporters. Daardoor is de bezetting van de 
sportruimtes groot en telt ieder onbezet uur voor 
het onderhoud.’ 

De robotmaaiers worden ingezet op de twee 
natuurgrasvelden, een combi-rugby/voetbalveld 
van 14.000 meter en een voetbalveld van 7.600 
meter. De velden liggen ver uit elkaar, vandaar 
dat elk veld zijn eigen maaier heeft. Kort heeft in 
deze vijf jaar geen verschil opgemerkt wat betreft 
beworteling en grasbezetting tussen de robot-
maaier en de andere, conventionele, machines. 
‘Met de belasting die wij op onze natuurgrasvel-
den hebben – en die is best hoog – zou je dat  
misschien verwachten, maar ik vind het niet terug.’

‘Is het niet te nat, is het niet te zacht?’ 
Maar de inzet van een robotmaaier leidt zeker 
niet tot minder werk. Toen de kunstgrasvelden in 
Nederland opkwamen, werd door de aanbieders 
gezegd dat deze weinig tot geen onderhoud 

Sportcentrum Olympos in het Utrecht Science Park De Uithof beschikt al bijna vijf jaar over twee maairobots van Belrobotics.  

Ze worden ingezet op twee natuurgrasvelden, een combi-rugby/voetbalveld van 14.000 meter en een voetbalveld van 7.600 meter.  

Manager sportfaciliteiten Harry Kort vertelt Fieldmanager over zijn ervaringen met de Belrobotics Bigmow. ‘Zeker hier in het Utrecht Science Park  

staat duurzaamheid hoog in het vaandel, dus de uitstraling van een robotmaaier is alleen maar goed.’

Auteur: Sylvia de Witt

Maaien wanneer je wil,  
maar blijven monitoren
Ervaringen met maairobots
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nodig hadden. Zo’n veld zou tien jaar blijven liggen 
en daarna verving je het gewoon door een nieuw 
kunstgrasveld. Het heeft anders uitgepakt: kunst-
grasvelden vergen op jaarbasis zeker net zo veel 
onderhoud als natuurgrasvelden. Een soortgelijk 
verhaal deed ook de ronde over de robotmaaier: 
‘Zet een robotmaaier neer en je hebt geen  
omkijken meer naar het maaien.’ Dat klopt deels, 
maar op maaiwerkzaamheden volgen ook andere 
werkzaamheden. Kort: ‘Een man op een conven-
tionele maaimachine vóelt het veld, merkt de 
ongelijkheden, ziet het veld, ruikt het. Dat mis je 
met een robotmaaier. Die doet zijn werk en het 
gras is te hoog of te laag. Als je ernaar kijkt, zie je 
het alleen vanuit een hoek. Als het gevoel voor het 
veld er niet meer is, vraagt dat veel van de beheer-
ders van het sportpark. Voorheen werd gezegd: 
als we het maaien automatiseren, kan het niveau 
van de sportveldbeheerder omlaag. Dan hoeven 
we het veld alleen maar schoon te houden. Maar 
nu moet je vanuit één hoek het hele veld kunnen 
overzien. Je loopt niet meer het hele veld na om 
te kijken of er goed gemaaid is; dat zie je aan het 
maaibeeld. Dus eigenlijk vraagt het meer van de 
sportveld-beheerder: hij moet kunnen overzien 
hoe het veld erbij ligt, of de vlakheid erin zit, of het 
niet te nat of te zacht is.’ 

Vaker verticuteren
Ook kan er een zeker gemak insluipen, meent 
Kort. Het gras wordt immers vanzelf gemaaid, het 
vermulcht vanzelf, het maaisel wordt opgenomen 
door de grond bij droog weer. Bij natte weers-
omstandigheden kan er echter ook schimmel- 
vorming optreden, alleen zie je het veel minder 
snel. ‘Als ik hoog gras met een kooimaaier maai,  
zie ik dat er te veel gras op het veld ligt en weet ik 
dat er geveegd moet worden. Maar als ik  
millimeters ga maaien, zie ik de hoeveelheid 
gemaaid gras niet meer. Het maaisel valt tussen 
het gras en als het niet verteert, ontstaat er  
vervilting van de mat. Als ik dat niet in de gaten 

houd, verstikt de mat en dat slaat terug op de  
wortels, het bodemleven en de groei van het gras.’
De vervolgwerkzaamheid, het verticuteren van 
het veld, moet dus vaker gebeuren dan bij maaien 
met een kooimaaier. Ook leidt maaien met een 
robotmaaier op zich niet tot minder ziektes en 
plagen, volgens Kort. ‘Het enige verschil is dat er 
geen overdraagbare ziektes door maaimachines 
naar andere velden worden gebracht. Met een 
gewone maaimachine worden namelijk alle velden 
gemaaid, maar de robotmaaier blijft altijd op dit 
veld. Het gras wordt niet minder kwetsbaar.  
Je moet het blijven monitoren.’ Daarnaast is er het 
onderhoud van de rotbotmaaier zelf; in het maai-
seizoen moet hij dagelijks worden gecontroleerd. 
Kort: ‘Bij dauw of een natgeregend veld plakt het 
gras aan de messen en aan de binnenkant van de 
machine vast. De robotmaaier moet dus iedere dag 
met een compressor schoongemaakt worden. Als 
de velden uit elkaar liggen, is dat wel een kwartier 
per machine, een halfuur per dag.’

Alle onbenutte uren gebruiken
Het maaibeeld is voor een sporter vaak belangrijk. 
De maailijnen kunnen ook bepalend zijn voor de 
wedstrijdleiding. Met een robotmaaier zijn er geen 
rechte lijnen in het maaibeeld. Kunstgrasvelden 
hebben ook geen maaibeeld, maar voor mensen 
die op natuurgras spelen is dat maaibeeld nog 
steeds een item; er moet een patroon in zitten. 
Zo’n maaibeeld is mooi en kan functioneel zijn.  
Dat komt langzamerhand echter steeds minder 
voor door de toename van het aantal kunstgrasvel-
den. Op het grote rugbyveld maait de robotmaaier 
het veld niet in één keer. Als hij weer stroom nodig 
heeft, zoekt hij zijn laadstation op, laadt hij bij en 
gaat weer verder. Daar moet wel tijd voor inge-
pland worden. In totaal heeft de maaier zonder 
oplaadtijd vijf uur nodig om het veld te maaien. 
‘Dat kan goed, want hiervoor kan ik alle onbenutte 
uren gebruiken.’ In de periode van het groot onder-
houd, van begin mei tot medio augustus, als onder 

meer het gras opnieuw moet worden ingezaaid,  
is Kort er niet voor om met de robotmaaier te  
maaien. Dan huurt hij andere machines voor een 
periode van circa acht weken. ‘Bij nieuw groeiend 
gras zie je dat een robotmaaier dit niet aankan. 
Dan moet je goed met maaihoogtes kunnen  
sturen; je gaat echt met alle omstandigheden mee.’ 

In het begin bang voor vandalisme
Als hij er na deze vijf jaar op terugkijkt, heeft Kort 
er absoluut geen spijt van dat hij twee exemplaren 
van deze robotmaaier heeft aangeschaft.
‘Hij is natuurlijk erg duurzaam; hij maakt geen 
lawaai en we hoeven er geen diesel in te doen. 
Die duurzaamheid zou nog wel vergroot kunnen 
worden. Ik heb begrepen dat de huidige generatie 
robotmaaiers ook kan worden opgeladen met 
zonne-energie. Zeker hier in het Utrecht Science 
Park staat duurzaamheid hoog in het vaandel, dus 
de uitstraling van een robotmaaier is goed. In het 
begin waren we bang voor vandalisme. Je zit hier 
met duizenden studenten en veel bezoekers, maar 
in die vijf jaar hebben we daar nooit mee te maken 
gehad. Ze blijven keurig van de robotmaaier af. 
Mensen blijven soms ook staan kijken wat hij doet 
op het veld.’ Qua kosten ziet Kort niet veel verschil 
met het gewone, conventionele maaien, al zou de 
Bigmow zich nu, na dit vijfde jaar, wel terug  
moeten verdienen. Als het financieel mogelijk is en 
de randvoorwaarden kloppen, is hij ervoor om met 
deze robotmaaier door te gaan. ‘De kwaliteit die ik 
mijn sporters moet leveren, moet gegarandeerd 
blijven.’

Upgrade maaiers
Er staat een upgrade van de twee maaiers op 
stapel. Hiervoor moet Sportcentrum Olympos een 
investering doen van circa 5000 euro, wat Kort 
acceptabel vindt. ‘Dan worden de oude onder-
delen vervangen door nieuwe, zoals een  
modernere maaimotor en laadstationkaart.  
Het frame en de kap blijven hetzelfde, maar alles 
wat er in die jaren is gemoderniseerd, wordt ver-
vangen. Ook het onderhoud, zoals het verhelpen 
van storingen en de bijbehorende reactietijd van 
de monteur, moet je voor de komende vijf jaar 
afdekken. Dat moeten we nu in kaart brengen en 
dan wordt bepaald of we verdergaan met de  
maaiers van Belrobotics’, aldus Kort.

Harry Kort

5 min. leestijd INTERVIEW
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Voorheen werkten Crezees mannen met een losse 
verticuteerder, waarna het vrijkomende materiaal 
werd opgeraapt met een prima functionerende 
STH Panda. Maar de V-Strong heeft een veel ster-
kere werking dan de losse verticuteerder, zo zag 
Crezee in Amsterdam. ‘De V-strong haalt ontzet-
tend veel uit de grasmat. Helemaal zonder chemie 
onkruid beheersen zal moeilijk zijn, maar door 
vaker te verticuteren met een powermachine als 
de V-Strong raak je in elk geval een hoop onkruid 
kwijt.’

Crezee is lovend over zijn nieuwe aanwinst: 
‘Hiermee werken is een soort Schijndelse methode, 
maar dan met een machine die onkruid en derge-
lijke nóg beter bestrijdt.’

Inmiddels zet Heusden de V-Strong op een geheel 
eigen manier in. ‘We bewerken het veld met de 
V-Strong en laten het daarna een halve dag dro-
gen, want er blijft na het verticuteren een hoop 
zand achter op het veld. Zodra het veld droog is, 
laten we onze Panda met zijn klepels het gras heel 

kort eraf slaan, waarbij het zand terugvalt in het 
veld. Vervolgens laten we de Recycling Dresser zijn 
werk nog even doen. Tot slot slepen we het veld 
glad en zaaien we het door.’

Het voordeel van deze manier van werken is dat 
er veel zand terugkomt in het veld, waardoor 
Heusden minder materiaal hoeft af te voeren. Hoe 
zonniger de omstandigheden, hoe meer zand 
terug het veld in kan vallen. Crezee: ‘Het helpt 
gigantisch dat wij als gemeente de tijd hebben om 

Arie Crezee: ‘Wij hanteren 
nu de Schijndelse methode, 
maar dan beter’
Fieldmanager met pensioen voor de boeg zorgt voor nalatenschap met V-Strong

Een paar jaar geleden zag sportveldbeheerder Arie Crezee van de gemeente Heusden op de Demodag Sportvelden in Amsterdam de V-Strong in wer-

king. Hij was erg onder de indruk van de verwijderende kracht van de machine en besloot tot aanschaf over te gaan. Inmiddels zet Crezee de V-Strong in 

op zijn eigen manier, waardoor hij ook op stort- en aanvoerkosten bespaart.

Auteur: Santi Raats



53www.fieldmanager.nl

2 min. leestijd ACTUEEL

Arie Crezee

een veld een halve dag te laten drogen, voordat we 
aan de volgende bewerking beginnen. Wij snap-
pen dat een aannemer zich dat doorgaans niet 
kan veroorloven en na het verticuteren het vrijge-
komen materiaal direct wil opladen, om door te 
gaan naar het volgende werk. Maar voor ons geldt: 
door te besparen op stortkosten en de aanvoer van 
nieuw zand zal Heusden zijn investering extra snel 
terugverdienen.’

Het was niet zozeer voor zichzelf, dat Crezee een 
lans brak voor de V-Strong bij zijn meerderen bij 

de gemeente. Hij gaat over niet al te lange tijd 
met pensioen. ‘Mijn opvolger en het team wil ik 
iets meegeven waarmee ze goed vooruit kunnen.’ 
Het kostte overigens niet veel moeite om bij de 
gemeente de handen op elkaar te krijgen voor 
deze verticuteermachine, gezien de huidige aan-
dacht voor chemievrij onkruidbeheer.

Het voordeel van deze 

manier van werken is dat er 

veel zand terugkomt in het 

veld, waardoor Heusden 

minder materiaal hoeft af 

te voeren
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Daarom is de vraag gerechtvaardigd: moeten we 
niet eens ernst maken met één overkoepelende 
Norm Natuurgras Sport? Deze norm zou als doel 
kunnen hebben om velden naar een hoger niveau 
te brengen, maar zou ook de verwachtingen die 
mensen van natuurgras hebben beter kunnen 
managen. Een natuurgrasveld gaat nu eenmaal 
geen 500 uur mee, hoe graag we dat ook zouden 
willen en hoe sensationeel de ontwikkelingen in 
graszaad ook zijn. Het zou mooi zijn als alle velden 
in Nederland er 365 dagen per jaar op topniveau 
bij liggen, maar dat is waarschijnlijk niet reëel en 
kan in ieder geval niet de ambitie zijn van een 
nieuwe norm. Een norm geeft het minimumniveau 
aan. Niet meer, maar ook niet minder.
Rondom dit thema organiseerde vakblad 
Fieldmanager een expertpanel bij de KNVB in 
Zeist. De discussie rondom deze Norm Natuurgras 
is bijna zo oud als Methusalem; op zich weinig 
aanleiding om dit expertpanel te organiseren. 
Een directe aanleiding wordt wel gevormd door 

signalen dat de KNVB en NOC*NSF weer voortgang 
willen maken met de doorontwikkeling van de 
bestaande normen. Want dat vergeten we weleens: 
er zijn normen, alleen worden ze niet toegepast en 
zijn ze bij veel fieldmanagers zelfs amper bekend. 
In de jaren tachtig zijn door de afdeling 
Sportaccommodaties van NOC*NSF en Isa Sport 
normen ontwikkeld voor de aanleg van natuur-
grasvelden. Deze normen werden bediscussieerd 
in Werkgroep 3 (WG-3); ze omvatten enerzijds een 
algemene norm en anderzijds een aantal bedrijfs-
gebonden normen. Bedrijven konden zich daarbij 
aansluiten via zogenaamde keurmerkcontracten. 
Dat hield in dat ze het recht hadden om velden 
aan te leggen, maar dat ze ook het risico namen 
dat deze velden werden afgekeurd. Vooral onder 
aannemers bestond daartegen veel weerstand. 
Volgens Ties Joosten was dit de echte reden waar-
om de aannemers massaal uit het overleg stapten 
en daarna de BSNC oprichtten. Een van hun eerste 
handelingen was het afschaffen van de norm, of 

In ons kikkerlandje is bijna alles genormeerd, gecertificeerd, gekeurd en gereguleerd. Een uitzondering op die Nederlandse regeldrift vormen onze 

natuurgrasvelden. Nederland heeft de beschikking over fantastische natuurgrasvelden, maar zeker niet altijd en zeker niet overal. 

Auteur: Hein van Iersel 

Eén norm voor natuurgras is 
al een stevige uitdaging, 
maar draagvlak en handhaving, 
is pas echt moeilijk
Moeten we niet eens ernst maken met één Norm Natuurgras Sport?

Vakblad Fieldmanager stuurde in de zomer 
van 2016 een enquête naar de lezers van de 
Fieldmanager-nieuwsbrief, met daarin een aan-
tal vragen over het onderwerp ‘een norm voor 
natuurgras’. In totaal reageerden 159 lezers. Dit 
waren de resultaten.

DE VOlgENDE ZAKEN wErDEN 
BEDISCUSSIEErD tIjDENS HEt 
ExPErtPANEl: 
• Is het een goed idee om één bindende Norm 
  Natuurgras Sport te ontwikkelen?
• Is het mogelijk om zo’n norm te ontwikkelen?
• Wie zou de leiding moeten nemen bij de 
  ontwikkeling van zo’n norm? En wie dwingt 
  deze af?
• Welke zaken moeten worden opgenomen in 
  een norm voor natuurgrasvelden 
  (sporttechnische zaken, materiaaltechnische 
  zaken) en waarom?
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beter gezegd het afwaarderen van de norm tot 
niet-bindende richtlijnen.
Kiwa Isa Sport heeft het volgens directeur Joosten 
een paar jaar geleden nog een keer geprobeerd, 
door het ontwikkelen van een beoordelingsrichtlijn 
(BRL) voor natuurgras. Ook dit initiatief liep dood 
op de onwil van de BSNC en de aannemers om 
hierin te investeren, zegt Joosten.
Hoe het ook zij, het is niet zo dat er niets is op het 
gebied van normen voor natuurgras. Wel lijken 
alle aanwezige experts het erover eens dat alle 
dynamiek en ontwikkelingen op dit gebied lijken 
te zijn verdwenen. Nieuwenhuis, bijvoorbeeld, 
zit in de commissie Gras van de BSNC en erkent 
meteen dat het daar niet echt hard gaat. Maar ook 
Werkgroep 3 laat weinig tot geen voortgang zien. 
Balemans van de KNVB verklaart dat voor een deel 
uit de gekozen organisatievorm van Werkgroep 3. 
Deze wordt organisatorisch begeleid door het Nen 

(Nederlands Normalisatie-Instituut). Dit instituut 
ontwikkelt normen op allerlei gebieden door mid-
del van een model van bijna totale democratie. 
Volgens Kranendonk – maar Balemans sluit zich 
daar meteen bij aan – heeft dat geleid dat tot een 
oeverloos babbelend vergadercircuitje, waar men-
sen vooral bij elkaar komen om niets te missen, 
maar waar nooit enig noemenswaardig resultaat 
uit zal komen. Joosten stelt het keihard: ‘Als je als 

werkgroep na twaalf jaar niks hebt bereikt, kun je 
alleen maar concluderen dat je moet opstappen.’ 
Balemans is iets diplomatieker in zijn bewoordin-
gen, maar meldt wel dat Werkgroep 3 voortaan 
direct zal worden aangestuurd door NOC*NSF en 
daarmee hopelijk wat slagvaardiger zal worden. 
Daarentegen lijkt Balemans terdege te beseffen 
dat inspraak van de sector cruciaal is: ‘Het is niet 
zo moeilijk om als NOC*NSF eenzijdig een norm af 

ACTUEEL8 min. leestijd

HEt ExPErtPANEl EéN NOrM 
NAtUUrgrAS SPOrt wErD gEHOUDEN 
OP 18 AUgUStUS BIj DE KNVB IN ZEISt EN 
BIjgEwOOND DOOr:
• Jaap Nieuwenhuis- B.A.S. Begeleiding en 
  Advies Sportterreinen 
• John Ariëns- Kiwa Isa
• Patrick Balemans - KNVB
• Peter de Bruijn - DLF 
• Piet Kranendonk - ASC Sports & Water 
• Ties Joosten - Kiwa Isa 
• Hein van Iersel - Vakblad Fieldmanager 

Piet Kranendonk

Jaap Nieuwenhuis

Bakemans sluit zich daarbij 

aan en meldt zelfs opgewekt 

dat het wat hem betreft niet 

al te lang hoeft te duren: 

maximaal anderhalf jaar, 

naar zijn schatting
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te dwingen, maar dat werkt niet. Je krijgt dan veel 
weerstand en dan gebeurt er nog niets.’

Zelf schuld
Patrick Balemans van de KNVB is eerlijk genoeg om 
de schuld voor het ontbreken van een bindende 
Norm Natuurgas mede op het conto van de KNVB 
te schrijven. Er is vanuit de KNVB de afgelopen 
jaren veel aandacht gegaan naar kunstgras en wat 
minder naar natuurgras. Impliciet geeft Balemans 
daarmee aan dat hij dit wil veranderen en een 
einde wil maken aan de eeuwige discussie of een 
veld nu wel of niet een goed veld is. Bij kunstgras 
is dat makkelijk vast te stellen, omdat een civiel-

technische installatie nu eenmaal veel constanter 
van kwaliteit is. Stroefheid, hardheid en balstuit 
zullen in de winter hetzelfde zijn als in de zomer. 
Bij natuurgras is dat principieel anders. Ieder 
moment van het jaar hebben deze velden andere 
eigenschappen. De aanwezige experts zijn optimis-
tisch en verwachten dat de bestaande richtlijnen 
desondanks kunnen worden doorontwikkeld tot 
één bindende norm. Het enige wat moet worden 
gedaan, is bepaalde bandbreedtes afspreken. Voor 
schokabsorptie ligt die bijvoorbeeld tussen de 40 
en 75 procent. Dat wil overigens niet zeggen dat 
dit appeltje-eitje gaat worden. Vooral Kranendonk 
is kritisch. ‘Alles moet goed bediscussieerd worden. 

En van daaruit dienen aanscherpingen te worden 
gemaakt, om een norm op te stellen die door de 
markt wordt gedragen en een goede kwaliteit 
borgt.’ 

Poen
Ook Peter de Bruijn van kweekbedrijf DLF is scep-
tisch over het ontwikkelen van een bindende 
norm. Hij doelt daarmee primair op de neerwaart-
se prijsspiraal die de afgelopen jaren heeft plaats-
gevonden. Velden worden voor steeds minder 
geld gerenoveerd en onderhouden. Daarbij is het 
logisch dat aannemers niet het risico willen lopen 
dat het veld dat ze hebben aangelegd of gereno-
veerd wordt afgekeurd en dat ze dus opnieuw aan 
de slag moeten. 
Balemans luistert en knikt, maar is het er niet mee 
eens: ‘Het gaat niet om geld. Een goede norm leidt 
niet tot meer uitgaven, maar kan juist leiden tot 
besparingen. Misschien niet op de korte termijn, 
maar wel op de middellange termijn. Daarnaast 
leert de ervaring dat het geld er gewoon komt, als 
de richtlijnen tot een bindende norm worden ver-
klaard.’ Volgens Balemans is het verder kortzichtig 
van aannemers om te vrezen voor afkeuringen. 
Aannemers kunnen zich juist onderscheiden door 
zich te conformeren aan normen. Joosten van Kiwa 
Isa sluit zich hierbij aan: ‘De aannemers en de BSNC 
hebben in 2004 de ontwikkeling van een verplich-
te keuring op basis van normen geblokkeerd. Maar 
het resultaat daarvan is voor henzelf ook niet goed 
geweest. Iedereen mag nu velden aanleggen en 
juist daarom staan de prijzen enorm onder druk.’

goed of slecht?
Een norm zou dus mogelijk moeten zijn, maar 
waarom? Wat is het doel van één bindende norm? 
Voor de KNVB is dat duidelijk: ‘Als instrument bij 

John Ariëns

Peter de Bruijn

Ties Joosten
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kwaliteitscontroles.’ De KNVB wil voor eens en altijd 
een eind maken aan de discussie over de vraag 
wanneer een veld goed of slecht is. 
Waarschijnlijk zijn de Nederlandse velden helemaal 
niet slechter dan de velden in de ons omliggende 
landen. Waarschijnlijk zelfs beter. Door het relatief 
hoge aantal kunstgrasvelden is het makkelijker 
om natuurgrasvelden te ontzien en kunnen elftal-
len vaak uitwijken naar kunstgras. Daarom is de 
vraag gerechtvaardigd: wat is het nut van één 
bindende norm wanneer onze velden al goed zijn? 
John Ariëns van Kiwa Isa legt uit: ‘Wij bezoeken 
met grote regelmaat ongeveer 25 procent van alle 
natuurgrasvelden in Nederland en door de bank 
genomen is de kwaliteit redelijk goed. Natuurlijk 

zijn er periodes dat de kwaliteit terugloopt, zoals 
in het voorjaar, wanneer het gras op de kaalge-
speelde velden weer begint te groeien en veel 
velden pollerig en ongelijk worden. Maar gemid-
deld genomen zijn de velden die wij bezoeken 
redelijk van kwaliteit.’ Dat wil niet zeggen dat 
Ariëns geen problemen ziet: ‘Door privatisering en 
het verdwijnen van kennis bij fieldmanagers zal 
de kwaliteit van velden mogelijk afnemen.’ Ook 
Jaap Nieuwenhuis, die door zijn werk nogal wat 
velden ziet, sluit zich aan bij de visie van Ariëns dat 
Nederlandse velden over het algemeen redelijk 
goed zijn. 

Balemans hoort het aan, maar lijkt niet onder de 
indruk. Velden zijn misschien niet slecht, maar zijn 
ze dan goed? ‘Het moet gewoon beter kunnen en 
één norm kan daarbij helpen. Dat gaat leiden tot 

nog minder afkeuringen en meer voetbalplezier.’
De Bruijn van DLF snapt Balemans wel: ‘Jij wilt 
eigenlijk een eind aan het gezeur.’ Balemans: ‘Dat is 
wel heel erg direct uitgedrukt, maar feitelijk klopt 
het wel.’ Vervolgens laat Balemans zich verlokken 
tot een ondiplomatieke uitlating: ‘Eigenlijk heb ik 
een stok nodig om mee te slaan.’
Een goed voorbeeld van het falen van een nor-
mensysteem ziet Balemans in wat er nu gebeurd 
is met hybridevelden in Rotterdam. Ook voor deze 
velden ontbreken goede normen. Het resultaat 
is dat alle Rotterdamse hybridevelden worden 
opgeruimd en vervangen door kunstgras. Door 
het ontbreken van een norm ontstaan er cowboy-
verhalen over prestaties en onderhoud, waardoor 
goede systemen ten onder kunnen gaan aan het 
eigen succes.

Sporttechnisch 
Een ander belangrijk aspect bij het vaststellen van 
normen is de route daarnaartoe. Met andere woor-
den: gaat het om de beleving van de sporter in al 
zijn subjectiviteit, of moet er hard gemeten kunnen 
worden? Iedereen kent het verschijnsel dat een 
sporter net iets sneller tevreden is met het veld als 
zijn ‘kluppie’ gewonnen heeft. Dat geldt voor top-
sport, maar ook voor een willekeurig heren 8-elftal. 
De oplossing hiervoor is het omschrijven van dui-
delijke sporttechnische eigenschappen. Deze kun
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Getrokken strooier  
Rink 1010

De Verti-Groom EV met extra functies is de ideale machine 
om compactering van de infi ll tegen te gaan en om de kunst-

grasvezels weer netjes rechtop te zetten. Een balk met 5mm 
dikke pennen (optioneel 3 mm) wordt gevolgd door een balk 

met een borstel en een rubberen sleepmat om 
de infi ll te egaliseren. Een magneet is optioneel, 

om metaaldeeltjes te verwijderen.

Deze apparatuur meet volgens de normen van de 
FIFA hoe ver een bal rolt en hoe hoog deze opstuit. 
Zodoende wordt uitsluitsel gegeven 
over het onderhoud dat nodig is.

Beluchten & egaliseren: 
Verti-Groom EV 

Bijvullen van infi ll: 
Strooimachines

Testapparatuur voor 
balrol en balstuit

Getrokken strooier  
H1500

Werkbreedte 2.00m

Gewicht 223kg

Tractor aanbevolen 20pk+280kg hefvermogen

Afmetingen 125x200x90cm

Aantal pennen 45xØ5mm (66xØ3mm)

Optioneel: magneet / Ø3mm / pennenbalk

Verti-Groom EV

Werkbreedte 1.50m 1.50m

Gewicht 270kg 180kg

Strooidikte 0.3-10mm 2-25mm

Hopper inhoud (afgestreken) 750l 400l

Tractor aanbevolen 20HP 15pk

Strooier Rink1010 H1500
Een gemiddeld 
kunstgrasveld 
verliest per jaar 
5-10% van de 
infi ll. De Rink 
strooiers zijn 
ideaal om de 
infi ll weer bij te 
vullen.

Pennenbalk Borstels
Magneet
*optioneel

over het onderhoud dat nodig is.

Redexim BV, Kwekerijweg 8
3709 JA Zeist
030 693 32 27
06 51 40 78 77
verti-drain@redexim.com
www.redexim.com

* actie tot 1-1-2017

Reiniging: 
Speed-Clean

Roterende borstel veegt het vuil uit 
de mat en werpt het op de schudzeef

Schudzeef laat infill door de 
mazen terugvallen in de mat

Wiel drijft de 
schudzeef aan

De vaste achterborstel egaliseert 
de teruggevallen infill

Wiel drijft de roterende 
borstel aan

De Speed-Clean borstelt het oppervlaktevuil uit de mat door 
middel van een roterende borstel. Via een schudzeef wordt het 
vuil getransporteerd naar een verzamelbak, waarbij de meege-
komen infi ll weer terugvalt in de mat.

Werkbreedte 1.67m

Werkdiepte 0-20mm

Werksnelheid 12km/uur

Gewicht 200kg

Tractor aanbevolen 18pk + 250kg hefvermogen

Afmetingen 191x90x185cm

Optioneel: rubber sleepmat / pennenbalk / magneet

Speed-Clean

 Regulier 
kunstgras onderhoud 

Twee uitneembare 
lichtgewicht vuilbakken

Redexim BV, Kwekerijweg 8Redexim BV, Kwekerijweg 8Redexim BV, Kwekerijweg 8
3709 JA Zeist

de mat en werpt het op de schudzeef de teruggevallen infill

Bij 
aankoop 

Speed-Clean 
 nu Side-Brush voor 

de halve prijs
*
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Wethouders, raadsleden, gedeputeerden, onder-
nemers, bestuursleden van lokale sportclubs en 
uiteraard heel veel leden waren op 9 juli aanwezig 
bij de officiële opening van de overdekte tribune 
van HC ’s-Hertogenbosch. Het is niet zomaar een 
tribune, maar, zo vertelde sportwethouder Jos  
van Son tijdens de opening: ‘Een prachtige,  
multifunctionele tribune, die behalve voor  
nationale en internationale hockeywedstrijden ook 
door de buurtbewoners kan worden gebruikt.’
‘Een prachtige accommodatie, die een brug slaat 
tussen top- en breedtesport’, vond Henri Swinkels, 
gedeputeerde van de provincie. 

Cofinanciering
Hier is uiteraard het nodige aan voorafgegaan.  
In 2009 besloot de gemeente Den Bosch dat er, 
gelet op de ledenontwikkeling van de hockeyclub, 

een uitbreiding moest komen van het aantal  
velden aan de Oosterplas. ‘Er moesten minimaal 
twee hockeyvelden bij komen’, vertelt Hans 
Verkammen van de afdeling Sport en Recreatie 
van de gemeente Den Bosch. ‘In 2011 zijn de vijf 
oude velden verwijderd en is er een volledig nieuw 
complex aangelegd van zeven velden: drie water-
velden, vier zand-ingestrooide velden en daarnaast 
nog een kwart waterveld voor met name keepers-
trainingen.’  In diezelfde periode had de provincie 
geld vrijgemaakt dat men wilde investeren in  
de sport in Brabant. Hiervoor werd het Sportplan 
Brabant 2012-2016 opgesteld met een  
bijbehorende subsidieregeling. In dit plan zijn 
de zeven kernsporten van Brabant gedefinieerd, 
waartoe ook de hockeysport behoort. Voor deze 
sporten bestond de mogelijkheid een investerings-
subsidie aan te vragen voor de realisatie van een 

toptrainings- en/of een topwedstrijd- 
accommodatie. Verkammen: ‘Wat de investerings-
middelen betrof, was er sprake van cofinanciering: 
de gemeente zou vijftig procent voor haar  
rekening nemen en de provincie zou de andere 
vijftig procent betalen.’ Hier kon iets moois mee 
worden gedaan, vond zowel de gemeente alsook 
HC ’s-Hertogenbosch: een upgrading van het 
gemeentelijk hockeycomplex tot een toptrainings- 
en wedstrijdaccommodatie. In een gezamenlijk 
plan kwam te staan dat er een overdekte tribune 
zou moeten komen. Dat paste in het beeld van de 
provincie om op het complex ook internationale 
en topwedstrijden te kunnen houden. 

‘Nu ligt er een mooi nieuw complex, dat alles in 
huis heeft voor grote nationale en internationale 
hockeyevenementen’, vindt Verkammen.

HC ‘s-Hertogenbosch is sinds 28 februari de gelukkige eigenaar van een overdekte tribune met capaciteit voor 2000 toeschouwers.  

Hiermee is het gemeentelijke hockeycomplex aan de Oosterplas getransformeerd tot een wedstrijd- en trainingsaccommodatie voor tophockey.  

Op 9 juli vond de officiële opening plaats tijdens de interland Nederland-België.

Auteur: Sylvia de Witt

Vernieuwde accommodatie 
slaat brug tussen 
top- en breedtesport
Officiële opening tijdens de interland Nederland-België
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Nieuwe voorzieningen
Uiteindelijk heeft de gemeente 3,64 miljoen euro 
subsidie ontvangen. Drie miljoen is gebruikt voor 
gebouwde voorzieningen en 640.000 euro voor 
onder meer de aanpassing van de infrastructuur en 
de wedstrijdverlichting op het tweede hoofdveld. 
Bij een toernooi zijn altijd twee gelijkwaardige 
velden nodig. Ook komt er een aantal innovatieve 
voorzieningen op het complex, zoals een led-
scherm van 28 m2, met daaraan gekoppeld een 
computersysteem waarmee men bijvoorbeeld 
beelden kan terughalen. Ook is er een spelers-
volgsysteem, waarmee de trainers spelers kunnen 
volgen via het scherm en tablets, en dat hen de 
mogelijkheid biedt om het spel te optimaliseren. 
Het clubgebouw wordt deze zomer gesloopt en 
opnieuw gebouwd; vervolgens komt het  
restaurant aan de beurt.

Innovatiecentrum
Naast de overdekte tribune en de zeven hockey-
velden is er een ML Plaza (Marc Lammers Plaza). 
Met dit digitale, multifunctionele sportveld kan 
men kinderen op een leuke manier actief bezig 
laten zijn en spelenderwijs hockey aanleren.  
Het veld bevat vier interactieve goals en een spel-

console. De goaltjes hebben ledverlichting, die 
reageert als het doel wordt geraakt. De spelers 
worden hierdoor uitgedaagd om verschillende 
spelvormen te spelen. 
De ruimtes onder de tribune bieden gelegenheid 
tot een heel divers gebruik. Zo zijn er vier kleedka-
mers, drie behandelkamers voor fysiotherapie, een 
bewegingsruimte, een scheidsrechterskamer, een 
inspeelveldje van 150 vierkante meter, een locker-
ruimte, een kamer om de sponsoren te  
ontvangen, bespreekkamers voor Heren 1 en 
Dames 1, een medische ruimte, een technische 
ruimte en helemaal in de nok een persruimte met 
fantastisch uitzicht op het veld. 
Hanne Daanen, sinds september 2015 club-
manager van HC ’s-Hertogenbosch, leidt mij rond 
door de ruimtes. Alleen al de gang is mooi, met 
zijn opvallende gele vloer en prachtige zwart-wit 
visuals van hockeyers op de wanden. 
‘Hiermee hebben we echt een tijdloze uitstraling 
willen creëren’, licht de clubmanager toe.  
‘Zo hebben we de gezichten op deze visuals zo 
veel mogelijk proberen weg te laten. Natuurlijk zijn 
bepaalde sponsoruitingen nog wel zichtbaar; daar 
ontkwamen we niet aan. Maar aan de andere kant 
straalt dat ook vertrouwen uit. Rabobank is immers 
al meer dan negen jaar onze vaste hoofdsponsor.’
We komen aan bij super-de-luxe mooie kleed-
kamers in de kleuren zwart en geel. Het zijn de 
vaste kleedkamers van Dames 1 en Heren 1, die 
hier meer dan vijf keer per week komen trainen. 
Ook de gasten worden ontvangen in deze kleed-
kamers, die een Bosch tintje hebben. 
Daanen zegt lachend: ‘Dat is om onze tegen- 
stander een klein beetje te intimideren. Maar  
verder zijn deze kleedkamers heel neutraal, hoor, 

want ze worden ook gebruikt voor de overige 
diensten die we hier aanbieden.’ 

Health center
Zo is er in een van de ruimtes ook een health  
center gesitueerd van fysiotherapeut Bart van Lith,  
die eerder al in het clubhuis zat. 
Daanen: ‘Hier heeft hij het bewegingsgedeelte en 
de oefenruimte uitgebreid. Fysiotherapie is veel 
breder geworden en samen ontwikkelen wij een 
nieuw sportaanbod dat mensen op weg helpt  
met een nieuwe leefstijl.’
In het bewegingsgedeelte hangen twee grote 
bokszakken, er staan twee kangoeroeballen, waar-
op je je buik- en rugspieren en bekkenstabiliteit 
kunt trainen, er staan roeimachines en er liggen 
gewichten in alle maten. Voor de ontspanning is er 
een tafelvoetbalspel, dat nog in elkaar moet  
worden gezet. ‘Dit is beslist geen fitnesscentrum, 
want we zijn niet commercieel’, zegt Daanen 
nadrukkelijk. ‘Hiermee willen we onze eigen leden 
meer bieden. Zij kunnen hier gebruik van maken. 
Het is niet kosteloos; het gaat dan om andere 
abonnementen. We moeten er nog over nadenken 
hoe we dit precies gaan inrichten.’ 

Indoorspeelveldje
Er zijn tevens drie behandelkamers voor fysio-
therapie. Van Lith heeft hier dus ook gewoon zijn 
praktijk. ‘Samen, maar ook met andere specialisten, 
gaan we kijken hoe we het aanbod voor de leden 
kunnen verbreden. Bijvoorbeeld met loop- 
training voor jeugdteams; je ziet dat de motorische 
ontwikkeling van kinderen tegenwoordig toch 
wat achterblijft. Ze doen nog maar aan één sport. 
Vroeger zaten de meisjes bijvoorbeeld ook nog 

ACTUEEL

vlnr Voorzitter Mieke van den Akker-Lathouwers, Jeroen Hemstra van Van Lanschot Bankiers 

en Ingrid Krielaart, zaalhockeycommissaris HC Tilburg

7 min. leestijd
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Clubmanager Hanne Daanen Hans Verkammen Wethouder Sport Jos van Son, samen met gedeputeerde van de provincie 

Henri Swinkels, geïnterviewd door Jan-Willem van den Akker.

op ballet voor hun houding. Nu is het alleen nog 
maar hockey en daar zijn ze drie dagen in de week 
mee zoet.’ Verder is er een aparte kamer met een 
innovatiecentrum, waar in de rust beelden kunnen 
worden teruggekeken. Ook een mooie verrassing 
is de indoorinspeelhal van 150 m2 met een kunst-
grasvloer.  ‘We hebben zoiets gezien bij PSV; daar is 
ook een binnenveldje. We hadden een ruimte over; 
dat is deze inspeelhal geworden. Hij kan worden 
gebruikt voor therapeutische oefeningen, testen 
et cetera, maar ook kunnen hier technieklessen 
worden gegeven aan de allerkleinsten. De ruimte 
is ook uitermate geschikt voor groepslessen zoals 
yoga, dans of judo, om bij jonge kinderen de  
motoriek op een positieve manier te stimuleren.’ 

jongeren blijven als er ook fitness is
Men heeft twee doelgroepen in gedachten voor 
deze activiteiten. Primair zijn dat de leden van 
HC ’s-Hertogenbosch. Wat kan er worden gedaan 
om mensen langer aan de club te binden? Veel 
jongeren tussen de vijftien en achttien jaar nemen 
namelijk op een dag afscheid van hun vereniging; 
dat is een algemene trend. Veertig procent van 
deze jongeren geeft echter aan dat ze wél blijven 
als er ook fitnessachtige, vrij te plannen activiteiten 
worden gegeven bij de vereniging.
‘Dat kan bij ons in het beweegcentrum.  
Als hockeyer lig je twee, drie maanden stil in de 
winter. Nu kun je fit blijven op een andere manier, 
bijvoorbeeld door bootcamps of core-trainingen. 

De andere doelgroep betreft de mensen uit de 
zogeheten zorgwijk hier aan de Oosterplas.  
Die sporten en bewegen minder en de gezond-
heidsproblemen zijn er groter. Sommigen leven in 
een sociaal isolement. We hebben een subsidie-
aanvraag ingediend om voor deze doelgroep een  
aanbod te organiseren, maar we zijn ook maat-
schappelijk gedreven om als vereniging goed te 
zijn voor de omgeving. Wij halen mensen van  
buiten naar binnen. Tot vier uur is daar gelegen-
heid voor; dan zijn we niet alleen een vereniging, 
maar ook een “zorginstelling 3.0”. Na vier uur is 
alles bezet in het complex en zijn we weer alleen 
een vereniging.’

Vipruimte
We zijn aangekomen in een teamkamer, waarvan 
er twee zijn: teamkamer 1 en teamkamer 2.  
De ruimte is eveneens ingericht in de kleuren geel 
en zwart en ook zie ik banken langs de muren. 
‘Deze kamers zijn ontwikkeld voor de team- 
besprekingen en videoanalyses’, verduidelijkt 
Daanen. ‘Ze zijn een soort huiskamer. Rust is de 
beste herstelstand; de coaches hadden dan ook 
aangegeven: creëer ligplekken.’ Na vier uur  
‘s middags start hier ook de huiswerkbegeleiding, 
waarvoor een overeenkomst is afgesloten met  
een huiswerkinstituut. De kinderen die bij  
HC ’s-Hertogenbosch trainen, kunnen dan direct 
uit school hierheen komen, hun huiswerk maken 
en daarna trainen. Daarnaast is er een vip- 
ontvangstruimte met een groot balkon. 
‘Deze is compleet ingericht met een vrijwillige  
bijdrage van de leden en sponsorgelden.  
Bedrijven kunnen hier op zondag exclusiviteit 
kopen voor twintig tot dertig man.’  In zo’n ultra-

Gang onder het tribunecomplex die leidt naar de verscheidene ruimtes.
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modern complex ontbreekt uiteraard een doping-
ruimte niet, waar spelers zullen worden gecontro-
leerd op doping. Daarnaast zal deze  
ruimte eveneens worden gebruikt als sport-BSO. 

gezondste sportrestaurant van Nederland
Maar dit is nog niet alles, want eind juli is gestart 
met een ingrijpende verbouwing van het clubhuis 

en de bouw van het gezondste sportrestaurant  
van Nederland. Daarmee is het complex van  
HC ’s-Hertogenbosch straks echt helemaal toe-
komstproof. ‘Sport en voeding horen nu eenmaal 
bij elkaar’, vindt Verkammen van de afdeling Sport 
en Recreatie van de gemeente Den Bosch. ‘Volgens 
de planning moet dit restaurant eind dit jaar klaar 
zijn, want het subsidieproject loopt door tot  

31 december. Het restaurant is bedoeld voor de 
leden en bezoekers van HCDB. In het weekend 
lopen hier duizenden mensen rond. Er zijn 2500 
leden en die brengen natuurlijk veel mensen mee. 
Het is de bedoeling dat het restaurant de hele 
week geopend is.’  Volgens clubmanager Daanen 
krijgen mensen de keuze om voor gezond eten 
te gaan. ‘We hebben veel kinderen, die niet alleen 
naar de club kunnen komen en door hun ouders 
worden gebracht en gehaald. Vaak is dat onder 
etenstijd; dan kunnen ze hier eten of eten  
meenemen. Daarnaast willen we de mensen die 
hier overdag komen een goede kop koffie kunnen  
aanbieden. Het restaurant wordt gekoppeld aan  
de wijk en krijgt zo ook een buurtfunctie.’ 

Het nieuwe complex Oosterplas is met zijn vele 
faciliteiten niet alleen een volwaardige topsport-
locatie voor nationale en internationale hockey-
wedstrijden, maar is tevens een geweldige,  
gezonde aanwinst voor de buurtbewoners. 

Bewegingsruimte onder de tribune
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Jan Buman is doorgaans niet scheutig met  
complimenten en houdt er niet van om in de aan-
dacht te staan. De drukte noopt hem om al zijn 
energie in het werk te steken. Voor de Snake maakt 
hij een uitzondering. ‘Hierover ben ik toch wel  
bijzonder enthousiast’, zegt hij. 

Anders werken: meer met minder
De doorgewinterde hoofdgreenkeeper kijkt de kat 
uit de boom en stelt hoge eisen, aan zichzelf, aan 
zijn greenkeepers en ook aan zijn materieel. Toen 
de tijd van bezuinigen aanbrak, was hij even bang 
dat hij wat materieel betreft zou moeten inboeten 

aan kwaliteit. ‘Bij ons op de golfbaan werd het 
“anders werken” geïntroduceerd, oftewel meer met 
minder. We zijn toen creatief gaan nadenken:  

hoe kan ik met minder mensen, multi-inzetbare 
machines en een onderhoudsextensievere baan 
dezelfde kwaliteit golfbaan bieden tegen lagere 
kosten? We zijn nogal merktrouw en daardoor  
kritischer over andere of onbekende merken. 

Persoonlijk vond ik het mooi om wakker geschud 
te worden. We creëerden andere maaivormen en 
-patronen. Met dat soort zaken bespaar je tijd. 
Maar ook zocht ik samen met mijn monteur naar 
nieuwe technieken en machines om nog efficiënter 
en voordeliger te kunnen werken.’

jan Buman, hoofdgreenkeeper bij golfclub Almeerderhout, schafte een jaar geleden de trimax Snake aan om de rough te maaien.  

Inmiddels maait hij er ook de fairways en de bermen langs de paden mee! Buman laat weten: ‘we zochten een multi-inzetbare maaier.  

In Nederland had nog niemand ervaring met de Snake. Maar hij heeft zich dubbel en dwars bewezen.’

Trimax Snake glijdt als een 
slang over de baan in Almere
Jan Buman: ‘Flexibele dekken en snelle traploze instelling maken  
deze maaier multi-inzetbaar’

'Bij ons op de golfbaan  

werd het “anders werken” 

geïntroduceerd, oftewel 

meer met minder'
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trimax Snake
Dit proces resulteerde in de aanschaf van de 
betaalbare Trimax Snake. De Snake is met zijn 
breedte van 3,2 meter geschikt voor het grovere 
werk op golfbanen. Hij bevat zes messen per  
maaidek; er draaien twee messen rond een  
centrale as en in totaal heeft hij drie maaidekken. 
De Snake is in staat om een grote oppervlakte in 
één keer om te vormen tot een egaal veld. 

Ook fairway en rough
Dat wordt allemaal door Buman beaamd.  
Maar de Snake is op veel meer terreinen handig.  
‘Hij is traploos instelbaar en dus snel af te stellen. 
Daardoor is het mogelijk om ook fairways te  
maaien met de Snake.’

Buman geeft uitleg over de toepassing van de 
machine: ‘Bij droog weer was het niet mogelijk de 
taaie stugge Engelsraaisprieten met de kooimaaier 
te maaien. De roughmaaier die we toen hadden, 
kon niet laag genoeg ingesteld worden. Maar de 
Snake is instelbaar op bijvoorbeeld 18 mm en 
kan, zonder scalperen, de hele fairway inclusief de 
taaie sprieten maaien. Feitelijk is de Snake traploos 
instelbaar van 10 tot 90 mm.’ Voorheen maaide 
Buman de fairway, de semi-rough en de rough 
afzonderlijk. ‘In het kader van “anders werken” 
hebben we de semi-rough weg-gedaan. Met de 
Snake kunnen we niet alleen de fairway maaien, 
maar ook de rough op 44 mm maaien zonder te 

scalperen. Hij heeft vermogen zat en stikt niet als 
hij veel moet maaien. Hij kan de rough ook zonder 
problemen op 32 mm maaien.’

weinig risico op scalperen
Buman moest bij zijn oude roughmaaier oppassen 
dat die niet scalpeerde, maar op de Snake zijn de 
maaidekken compacter en zitten de rollen dichter 
op elkaar.

Zwevende en makkelijk optilbare maaidekken
Naast de transportstand (‘helemaal omhoog’)  
kunnen de maaidekken, net als de vleugels van 
een vogel, binnen een paar seconden 10 tot 15 cm 
op en neer bewegen. De aftakas blijft daarbij  
draaien. Men kan de dekken dus gewoon tijdens  
het rijden even liften en weer laten zakken. 
Daarnaast zweven de maaidekken tijdens het 
maaien vrij op en neer, naar gelang de ondulatie. 
Hoe ziet maaien op een sterk geonduleerd opper-
vlak met de Snake eruit? U raadt het al: alsof een 
slang zonder weerstand over het oppervlak glijdt 
en zonder oponthoud over lage obstakels heen 
rijdt. Buman vervolgt: ‘Heel handig, bijvoorbeeld 
wanneer we even een pad over moeten rijden 
tijdens het maaien. We kunnen in één gang door. 
Ook maaien we nu met gemak langs het schelpen-
pad langs een van de lussen en ook langs de 
bestrating bij de entree. Het omhoog wippen van 
de maaidekken scheelt veel tijd. De oude rough-
maaier was 5 meter breed en dus sneller met het 
maaien an sich, maar doordat we de maaidekken 
handig kunnen ophalen, klaren we de klus met de 
Snake even snel.’

lichtgewicht en getrokken maaier
De Snake is relatief licht. Dat vindt Buman handig 
in het najaar, wanneer de kleigrond op de baan 
verandert in modder. ‘Concurrerende machines zijn 
een stuk zwaarder dan de Snake’, aldus de hoofd-

greenkeeper. Tot slot heeft Buman speciaal voor de 
Snake gekozen omdat die achter de trekker moet. 
‘Een getrokken maaier heeft als voordeel dat we de 
trekker in de winter voor de versnipperaar kunnen 
zetten. We besparen door materieel te combineren.’

Onderhoud
Het onderhoud is makkelijk. ‘Smeerpunten, zoals 
de lagers van de rollen, moeten dagelijks worden 
ingespoten omdat ze veel draaiuren maken.  
De aftakassen smeren wij eenmaal in de week 
door. Verder moeten we natuurlijk de messen 
regelmatig slijpen en de V-snaren fixeren als ze 
los raken.’ Buman kan de Trimax Snake vanuit de 
praktijk aanraden. Er komen weleens mensen bij 
hem op de baan kijken hoe de maaier zijn werk 
doet. ‘Het is een superaanwinst gebleken’, zo prijst 
Buman hem aan.

 ‘Concurrerende machines 

zijn een stuk zwaarder  

dan de Snake’

Trimax Snake

Jan Buman

Verschoor Almkerk
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Er worden in Nederland nog altijd meer hybridevel-
den gebouwd dan opgeruimd. Maar als het aan de 
gemeente Rotterdam ligt, duurt dat niet lang meer. 
Rotterdam kent een lange traditie in de aanleg van 
hybridevelden, maar staat nu keihard op het stand-
punt dat deze moeten worden opgeruimd. Het for-
mele politieke besluit moet nog worden genomen, 
maar uit gesprekken in de wandelgangen met 
verschillende medewerkers van de gemeente blijkt 
dat er bij hen geen twijfel bestaat welke kant het 
balletje op rolt. Naar verluidt heeft Rotterdam de 
hele afgelopen zomer visuele inspecties uitgevoerd 
op de verschillende hybridevelden en de resultaten 
waren ronduit dramatisch. Het komt erop neer dat 
de clubs niet tevreden zijn met hun hybridevelden. 
De speltechnische eigenschappen van deze velden 

zijn ver beneden de maat. Verder ligt er al een prin-
cipebesluit om voor 20 miljoen te investeren in de 
vervanging van deze velden en de aanleg van extra 
kunstgrasvelden.

Overmatig gebruik
Dit alles zou inhouden dat in totaal vijftien hybride-
velden worden vervangen door kunstgras. Het gaat 
hier om alle types hybridevelden: Grassmaster-, 
Powergrass- en Xtragrass-velden. Zelfs het in 
Engeland zo bejubelde Grassmaster-systeem moet 
er dus aan geloven. Het probleem bij de hybri-
develden lijkt enerzijds te liggen in het verschil 
tussen verwachtingen en realiteit. Een hybrideveld 
kan zwaarder belast worden dan een ‘normaal’ 
natuurgrasveld, maar zeker niet onbeperkt. Toch 

zouden clubs vaak denken dat zij tot wel 1000 uur 
op hun hybrideconstructie kunnen spelen. Bij veel 
clubs is die spelcapaciteit overigens hard nodig, 
omdat ze explosief gegroeid zijn in ledenaantal. 
Daarnaast worden veel complexen door meerdere 
clubs bespeeld. 
Bij rondvragen over de oorzaak van het boven-
staande probleem wordt nogal eens met de vinger 
naar de fabrikanten gewezen. In de optiek van veel 
clubs konden de velden worden verkocht doordat 
er 1000 speeluren werden gegarandeerd. Ook vak-
blad Fieldmanager heeft herhaaldelijk geschreven 
over dit soort verhalen van voorvechters van hybri-
de. Er werd dan gesteld dat er na 1000 uur gebruik 
weliswaar geen spriet natuurgras meer op het veld 
staat, maar dat het door de kunstgrasvezel wel 

Bakermat van hybride-
velden stapt over op kunstgras
Wordt de opmars van hybridevelden een halt toegeroepen door valse 
verwachtingen en te intensief gebruik?

Na een onderzoek naar de kwaliteit van de rot-

terdamse hybridevelden blijkt het slecht gesteld te 

zijn met deze velden. Daarom hebben de rotter-

damse beleidsmakers en de politiek de intentie uit-

gesproken om al deze velden binnen een paar jaar 

door kunstgras te vervangen. Slechts nieuws voor 

dit soort velden, die vaak gepositioneerd worden 

als het ideale alternatief voor kunstgras. 

Auteur: Santi Raats
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vlak blijft. Op zich mag dat kloppen, maar in het de 
praktijk blijkt het heel moeilijk om deze kunstgras-
vezel overeind te krijgen. Verder slijt het kunstgras 
enorm snel door het bespelen van een kaal veld.  
Een aannemer die anoniem wil blijven, beaamt dat: 
‘Leveranciers wekken de indruk dat de opdrachtge-
ver een multifunctioneel veld krijgt op het niveau 
van kunstgras. Dat is in de praktijk niet zo. Een 
hybrideveld is prachtig, maar moet wel met beleid 
worden gebruikt en niet als een kunstgrasveld met 
1000 uur bespeling. Dat lukt gewoon niet.’

Droogte
Maar niet alleen te intensieve bespeling is debet 
aan de slechte staat. De toplaag van de velden 
zou hard zijn. Nu is de gemeente Rotterdam door 
de wol geverfd als het gaat om het onderhoud 
van hybridevelden. Sterker nog, zij heeft de 
leveranciers en aannemers door de jaren heen 
voorzien van heel wat nuttige praktijkervaring op 
het gebied van onderhoud van hybridevelden. 
Fieldmanager beschreef eerder hoe de gemeente 
met veel vallen en opstaan het onderhoud van 
de velden in de vingers kreeg: ‘Men verticuteert 
regelmatig en weet dat een hybrideveld gedegen 
onderhoud nodig heeft. Helaas is het onderhoud 
van een hybrideveld op bepaalde onderdelen prin-
cipieel anders dan dat van “normaal” natuurgras. 
Bekend is dat hybridevelden sneller hard worden 
dan gewone velden. Dat komt doordat de vezels 
werken als een wapening van de toplaag. Het 
hard worden van de toplaag wordt nog eens ver-
sterkt door een te laag vochtgehalte bovenin. Dat 
behoort normaal 18 tot 25 procent te zijn, maar is 
bij veel clubs ongetwijfeld lager uitgevallen tijdens 
de veldonderzoeken. En een verdroogde toplaag 

van een hybrideveld is, ook met goed onderhoud, 
nauwelijks te herstellen.’ 

Probleem 
Het probleem bij de Rotterdamse velden laat 
zich niet makkelijk samenvatten. Zo’n beetje alles 
wat mis kan gaan, komt wel in het rapport voor. 
Sommige velden zijn niet aangelegd zoals zij 
volgens de huidige normen aangelegd zouden 
moeten worden. Dat is op zich al een complexe 
conclusie, omdat er feitelijk geen echte normbla-
den zijn voor hybridevelden. Natuurlijk hebben de 
leveranciers hun eigen bedrijfsgebonden normen, 
maar daarin ontbreekt meestal een beschrijving 
van de onderbouw en gaat het alleen om de 
toplaag. Terwijl iedere fieldmanager op zijn klom-
pen aanvoelt dat je extra voorzichtig moet zijn 
bij een capillaire breuk bij hybridevelden, die van 
zichzelf al gevoelig zijn voor wateroverlast. Naar 
verluidt zou bij verschillende velden de bedrijfsge-
bonden toplaag niet goed aansluiten op de onder-
bouw, met een capillaire breuk en waterproblemen 
tot gevolg. 

Fabrikanten hebben naar aanleiding van dit rap-
port al geconcludeerd dat ze een hybridemat 
nog meer als totaalsysteem moeten verkopen. 
Daarbij geldt dat alle onderdelen van de mat even 
belangrijk zijn, inclusief goed onderhoud. Want ook 
daaraan ontbreekt het volgens veel partijen. Een 
hybridemat is weliswaar een versterkt natuurgras-
veld, maar mag niet op dezelfde manier worden 
behandeld als een natuurgrasveld. 
Een ander probleem dat al eerder is aangehaald, 
is het te intensieve gebruik van hybridematten. 
Als gevolg daarvan raken de velden compleet 
kaal gespeeld en blijven de kunstgrasvezels onbe-
schermd achter. Een bijkomend probleem is dat 
het daarna extreem lastig is om de vezels overeind 
te houden. Na bezanden en inzaaien van het veld 
bestaat dan het reële gevaar dat de vezels begra-
ven raken. 

Vrijwilligersprobleem
Op onze rondgang langs betrokkenen noteerden 
wij nog een probleem. De vrijwilligers die op de 
clubs de beregening moeten uitvoeren, zijn niet 
alleen schaars, maar doorgaans ook op leeftijd. Het 
is geen geheim dat Rotterdam al jarenlang een 
vrijwilligersprobleem heeft. Ga maar eens naar een 
gemiddelde Rotterdamse vereniging toe; dan zie je 
dat de clubleden die na hun kwartiertje koffie gaan 
bladruimen, vegen of de was doen, nauwelijks een 
paar jaar meer verwijderd zijn van een rollator. 
Deze mensen komen op maandag en donderdag, 
maar houden het in de weekenden doorgaans voor 

gezien. Beregenen is een hele toer voor mensen op 
leeftijd: bij de meeste Rotterdamse verenigingen is 
geen automatische beregening aanwezig en moet 
men beregenen door de slang uit te rollen en ver-
volgens te verleggen. Wat je in de praktijk daarom 
ziet, is dat velden veel te weinig beregend worden 
en keihard blijven. En dat terwijl een hybrideveld 
eigenlijk – zeker in de zomer – elke dag even 15 tot 
20 minuten besproeid moet worden.
Voor Rotterdam is het wegvallen van de hybride-
velden op zich geen aderlating. Momenteel heeft 
de stad 80 kunstgrasvelden en/of asfaltvelden 
en bijna 140 natuurgrasvelden. Na de inwisseling 
blijven er nog ruim 110 over. Voor clubs met weinig 
vrijwilligers en veel leden is de overstap op kunst-
gras ongetwijfeld een goede optie. Wel is hiermee 
het ambassadeurschap van de havenstad op het 
gebied van hybridevelden tot een einde gekomen. 
De gemeente Rotterdam reageert bij monde van 
een betrokken beleidsadviseur: ‘De voornaamste 
reden dat deze hybridevelden eruit gaan, is dat het 
onderhoud van kunstgras voor zowel de gemeente 
als de gebruikers makkelijker is. Ook kan er méér 
worden gespeeld op kunstgras, ook gedurende de 
zomer. Van het grootste deel van de hybridevelden 
is de technische levensduur verstreken of verstrijkt 
die binnenkort. We moesten een keuze maken: 
vervanging door nieuwe hybridevelden of door 
kunstgras. De vervangingsinvestering voor een 
hybrideveld ligt tegenwoordig zo dicht bij die voor 
de aanleg van een toplaag van een kunstgrasveld, 
dat wij ervoor kiezen om eenmalig te investeren in 
een onderbouw voor kunstgras. Het “vrijwilligers-
probleem” is secundair voor ons. Ik zie onszelf niet 
als breker van een “hybridetraditie”; de trend in de 
richting van kunstgras is landelijk. In dat licht moet 
je deze vervangingen ook zien.’

Het onderzoek in Rotterdam is verricht door 
enkele gerenommeerde onderzoeksbureaus onder 
aanvoering van Middelkoop Advies. Vakblad 
Fieldmanager heeft gesproken met een groot aan-
tal betrokkenen, zowel bij deze adviesbureaus als 
bij fabrikanten, met fieldmanagers en aannemers. 
Omdat een aantal personen te kennen heeft gege-
ven alleen anoniem te willen reageren, heeft de 
redactie besloten het artikel volledig anoniem te 
maken. Wel zijn alle feiten in het artikel bevestigd 
door meerdere bronnen en het uiteindelijke ver-
haal is voorgelegd aan een aantal sleutelfiguren. 

Rotterdam kent een lange 

traditie in de aanleg van 

hybridevelden, maar staat 

nu keihard op het 

standpunt dat deze 

moeten worden opgeruimd
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Meer dan dertig jaar geleden deed kunstgras zijn 
intrede op de markt, nog voornamelijk in Amerika. 
Hier in Nederland ging eerst de hockeysport over 
op het gebruik van kunstgras. Vanaf 2000 begon 
in Nederland de hype voor voetbal op kunstgras 
pas, waarna de grote kunstgrasaanleg voor voetbal 
vanaf 2004  begonnen. Inmiddels ligt er wel zeker 
zo’n 20 miljoen m2 kunstgrasveld, dat is een opper-
vlakte van minimaal 2.000 hectare. Een kunstgras-
veld heeft een levensduur van zo’n tien tot vijftien 
jaar, maar de vraag is: wat gaat er vervolgens mee 
gebeuren?

‘VAR Kunstgrasrecycling was hier al vanaf 2001 
mee bezig’, vertelt Ed Korstanje, directeur van J&E 
Sports in Oss. Dit bedrijf opende in november 
2012 een compleet nieuwe, voor Europa unieke, 
kunstgras-recyclinginstallatie om de versleten 
kunstgrasvelden voor meer dan 95 procent op 
hoogwaardige wijze te recyclen.’ 

te gek voor woorden
‘VAR Kunstgrasrecycling was al heel ver met het 
recyclen van kunstgras, maar is ermee opge-hou-
den’, vervolgt Korstanje. ‘Het bedrijf kreeg namelijk 

amper een vergoeding voor de inname van die 
kunstgrasvelden, terwijl er 1,60 of 1,80 euro per 
m2 nodig was om de kosten van het recyclen te 
dekken. Wij kunnen homogeen kunststofmateriaal 
kopen voor 400 à 500 euro per ton, dus als VAR 
Kunstgrasrecycling het ons aanbiedt voor 1200 
euro per ton omdat het bedrijf zo veel kosten 
moet maken, dan gaat dat niet door. VAR moest de 
kunststof van gerecyclede kunstgrasvelden tegen 
een marktconforme prijs aanbieden, maar dat was 
onmogelijk en daar is het bedrijf aan onderdoor 
gegaan. Het zal de overheid worst wezen wat er 

‘Alle kunststofproducten die 
je ziet, kun je in feite ook 
maken van kunstgras’
Het wordt tijd voor een flinke omslag in het denken over kunstgrasafval:

j&E Sports, al dertig jaar actief op de kunstgrasmarkt, is samen met kunststoffabriek Duvano en de gemeente Amsterdam een pilot gestart met  

wanden van gerecycled kunstgras. ‘Als overheid zijn we de grootste opdrachtgever, dus ook de grootste vervuiler. Dat mooie materiaal moet  

hergebruikt worden’, vindt gerrit de Koe, adviseur sport en cultuurtechniek bij de gemeente Amsterdam.

Auteur: Sylvia de Witt
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met de oude kunstgrasvelden gebeurt.’ 
Aannemers proberen zo goedkoop mogelijk te 
werken, volgens de bevlogen directeur. Daardoor 
kwamen er partijen die kunstgrasvelden weg- 
haalden voor slechts 1,40 euro per m2. Daarna 
kwamen er partijen die het nog 10 cent goedkoper 
konden doen. Weer andere bedrijven haalden het 
kunstgras wél op, omdat ze ervoor betaald kregen, 
maar deden er vervolgens niets mee. Na een  
aantal jaren wisten ze nog steeds niet wat ze 
ermee moesten doen, vervolgens gingen ze failliet 
en de overheid kon de berg kunstgras opruimen. 
‘Dit is momenteel weer ergens het geval’, weet 
Korstanje. ‘De gemeenschap betaalt dus  
uiteindelijk alsnog. Dit is al jaren aan de gang  
en ik vind het te gek voor woorden. Uit milieu- 
overwegingen moet je voor een plastic tasje bij 
een winkel tegenwoordig 15 cent betalen, maar 
als ik morgen bij een gemeente vier velden ophaal 
omdat ze vervangen moeten worden en ik gooi ze 
in de Noordzee, interesseert dat de overheid geen 
moer.’

groot probleem op de markt
Maar gelukkig, zo weet Korstanje, zijn er nog  
mensen die vinden dat het zo niet verder kan, zoals 
Gerrit de Koe, adviseur sport en cultuurtechniek bij 
de gemeente Amsterdam. ‘Deze man omarmt het 
idee van producten van gerecycled kunstgras’, zegt 
Korstanje enthousiast. Deze gemeente nodigde 
enige tijd geleden een aantal bedrijven uit om te 
komen met een kunstgrasrecyclingproduct. 
‘J&E Sports bracht mij in contact met Duvano, een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervaardigen 
van kunststofproducten, om te kijken of wij ons 
kunstgras zouden kunnen recyclen’, vertelt  
De Koe. ‘Dat is nog steeds een groot probleem op 
de markt. Want wat doe je met die honderd- 
duizenden vierkante meters kunstgras? 
Grondstoffen als polyethyleen moet je goed  
scheiden van de backing; dat kun je daarna weer 
prima gebruiken voor planken of balken. Ik heb 
ingezet op de vraag: hoe kunnen wij als overheid 
zorgen dat dat mooie materiaal wordt hergebruikt? 
De overheid is de grootste opdrachtgever voor dit 
soort kunstgrasmaterialen, dus ook de grootste 
vervuiler. Als gemeente Amsterdam nemen we 
daarom de verantwoordelijkheid om dat te  

onderzoeken, ook vanuit milieuoverwegingen.’  

Producten van 100 procent gerecycled  
kunstgras
J&E Sports huurt bij Duvano in Oss een magazijn 
voor zijn landscaping-tak en participeert ook in dit 
bedrijf. Zo’n vier jaar geleden legde Korstanje de 
directeur van Duvano, Johan van der Stappen, de 
vraag voor of hij iets van kunstgras kon maken.  
Het zou immers leuk zijn als zo’n oude kunstgras-
mat terug zou komen als schutting of paaltje.  
Hier lag een nieuwe uitdaging!
‘De oudste velden, die nu zijn weggehaald,  
bevatten onder meer nog polyester en latex en 
andere stoffen die problemen geven bij de  
recycling’, legt Van der Stappen uit. ‘Acht jaar  
geleden zijn die basismaterialen wel verbeterd,  
wat het recyclen makkelijker maakt. Maar nu  
hebben we nog te maken met die oude velden en 
moeten we die stoffen eruit halen en scheiden.  
De restanten die er niet uitgehaald kunnen  
worden, moeten worden geneutraliseerd met  
additieven. Hier zijn we al een heel eind mee,  
waardoor we nu producten kunnen maken van  
100 procent gerecycled kunstgras. En de velden die 
over tien jaar op de markt komen, zullen makkelijk 
te recyclen zijn omdat de fabrikanten dan meer 
basisstoffen gebruiken.’

Kwaliteit blijft hetzelfde
Van de grondstoffen die Duvano inkoopt, worden 
producten gemaakt. De prijzen van die producten 
zijn lager dan die van gerecycled kunstgras.  
Van der Stappen: ‘Of ik nou gerecycled kunstgras 
pak of gerecyclede platen of buizen van andere 
leveranciers, de kwaliteit van de plank blijft  
hetzelfde. Ik maak het alleen maar duurder als ik 
kunstgras als basisstof gebruik. Dan maak ik het 
mezelf moeilijk, want vooralsnog wil niemand 
méér uitgeven voor gerecycled kunstgras.’
Duvano produceert slagplanken van 98 procent 
gerecycled kunstgras voor hockeyvelden, omdat 
deze zwart moeten zijn. Twee procent is dus  
zwarte verf. Dan krijgt het bedrijf te horen:  
‘Maar dat kost 400 euro meer op een hockeyveld.’
Korstanje kan zich er echt over opwinden. ‘Je krijgt 
er niet een verkocht, en dat op een prijs van ander-
half tot twee ton! Dat is toch niet te geloven?’ 
Vooral onwetendheid is hieraan debet, denkt hij. 
Gemeentes moeten hier meer op inspringen. ‘Dus: 
wat gebeurt er met dat afval? Welke producten zijn 
ervan verkrijgbaar?’ 

Amsterdam steekt zijn nek uit
Overheden leggen tegenwoordig vooral het accent 
op duurzaamheid. Waarom dan niet 400 euro 

meer uitgeven voor materiaal op een hockeyveld? 
Duurzaamheid is volgens De Koe echter een vaak 
misbruikt containerbegrip. ‘Het afvalprobleem van 
kunstgrasvelden moet nu echt gezamenlijk  
worden opgepakt door gemeentes en markt-
partijen. Ik denk dat iedereen het belang ervan wel 
inziet, maar niemand heeft er tijd voor. Ik heb een 
unieke positie, omdat ik me als adviseur sport en 
cultuurtechniek redelijk kan richten op de advies-
rol. Bij andere gemeentes moeten collega’s vaak 
een combirol vervullen, waardoor ze weinig tijd 
kunnen besteden aan innovatie en dat soort zaken. 
Ik krijg er de tijd voor en ik vind het ook goed dat 
Amsterdam als grootste gemeente zijn nek hier-
voor uitsteekt.’ 
Hij weet zeker dat veel collega’s van andere 
gemeentes dit idee steunen omdat ze het  
belangrijk vinden. Maar het ontbreekt vaak aan 
tijd, energie en geld. ‘Een normale slagplank of 
plank is nog altijd goedkoper dan een gerecyclede 
kunstgrasslagplank, maar het afval begint toch 
echt een groot probleem te worden. Laten we 
samen optrekken met de marktpartijen en de aan-
nemers en dit oplossen.’ Ook het aanbrengen van 
slagplanken rondom rubber-ingestrooide voetbal-
velden gerecyclede slagplanken kan wel eens een 
belangrijke factor zijn voor het terugdringen van 
het zogeheten microslijpsel, dat in de omgeving 
van de velden verdwijnt in het groen, het water en 
op de bestrating.

lange adem
Momenteel staat er een pilot-slagplank van twee-
enhalve meter lang op sportpark Middenmeer in 
Watergraafsmeer in Amsterdam, neergezet door 
Duvano. Aan de slagplank zijn nog redelijk veel 
stoffen toegevoegd om hem stabiel te krijgen, 
zodat hij niet te veel gaat krimpen of kromtrekken. 
Er komt binnenkort nog een nieuwe pilot aan:  
een plank waarin nog maar enkele procenten  

Ik maak het alleen maar 

duurder als ik kunstgras  

als basisstof gebruik

Pilotproject op sportpark Middenmeer in Amsterdam
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bijmaterialen zitten om krimp en kromtrekken 
tegen te gaan. Nieuwe ontwikkelingen kosten tijd; 
er is een lange adem voor nodig.
De Koe: ‘Zoiets moet je eigenlijk een half jaar 
laten staan, om erachter te komen wat het doet 
als er honderd keer tegenaan geschopt is. En wat 
doen de planken bij warmte, kou en uv-straling? 
Theoretisch kan er van alles worden beweerd, maar 
de praktijk moet uitwijzen hoe goed het blijft.  
Ook als er bijvoorbeeld reclamefolie tegenaan 
wordt geplakt: blijft het zitten, rekt of krimpt het 
niet te veel, is het nog los te krijgen? Je moet er  
de tijd voor nemen om uit te zoeken of het werkt.  
Hoe dan ook, ik heb dit product aangedragen voor 
een nieuwbouwproject in 2018 en aangegeven dat 
het zeker het uitproberen waard is!’

wakker schrikken
Dit pilotproject op sportpark Middenmeer in 
Amsterdam is een eerste aanzet; Korstanje hoopt 
dat het veel navolging zal krijgen. ‘Het is ook onze 
verantwoordelijkheid. We hebben een product dat 
goed recyclebaar is, maar door de enorme  
concurrentie en het feit dat men elkaar niks gunt, 
krijgen we het niet gerealiseerd. Eigenlijk zou de 
overheid tegen elke aannemer moeten zeggen:  
Wil jij hier een kunstgrasveld aanleggen? Oké, 
schrijf maar in, maar dan willen wij wel zien wat jij 
met onze velden doet. Dan schrikken al die aan-
nemers eens wakker. Als een aannemer dan ergens 

vier velden moet vervangen en de gemeente wil 
weten wat hij ermee gaat doen, dan gaat zo’n 
bedrijf wél meteen op zoek naar recyclebedrijven. 
Dan komt er eindelijk een boost voorwaarts en 
degenen die niet mee willen doen, die haken maar 
af.’ Alles wat van kunststof is gemaakt, kan in feite 
ook gemaakt worden van gerecycled kunstgras. 
Alleen wordt dat niet gedaan; dat is heel jammer.’ 

Blijven zoeken en doorontwikkelen
De gemeente Amsterdam is tot nu toe de enige 
gemeente die wél oren heeft naar producten van 
gerecycled kunstgras. Voor de pilot waren twee 
bedrijven uitgenodigd. Voorlopig durfde alleen 
Duvano deze stap aan. W&H in samenwerking met 
Lanckhorst gaf na onderzoek aan nog niet de  
kwaliteit te kunnen leveren die men voor ogen 
had. Van der Stappen: ‘Wij hebben ook vaak onze 
neus gestoten, maar we hebben doorgezet.  
Nu kunnen we van 100 procent kunstgras een 
goede plank maken. Daar zijn we toch wel twee 
jaar mee bezig geweest. De wandjes voor de 
pilot zijn een maand geleden geplaatst, maar de 
gemeente Amsterdam vond 50 procent kunstgras 
niet genoeg en wil het liefst boven de 80 procent. 
Nu zitten we dus sinds een maand op 100 procent.’
‘Je blijft zoeken en doorontwikkelen’, valt Korstanje 
hem bij. ‘Zodra gemeentes willen weten wat er met 
het afval gebeurt, kun je meer producten gaan 
maken en kunnen die volgas gebruikt worden. 

Johan is echt een Einstein, als je ziet wat hij weet te 
bewerkstelligen en steeds weer opnieuw probeert 
te verbeteren. Dat kost gewoon veel tijd.’
Duvano maakt sinds een paar maanden ook 
beschoeiingen. Dat wordt een enorm grote markt, 
nu er steeds vaker overstromingen zijn.  
Die beschoeiingen zijn ook van kunstgras te 
maken. Verder produceert Duvano dit jaar slag-
planken voor twintig hockeyvelden. Korstanje: 
‘Dat is onze tak van sport, dat is leuk. We hadden 
ze natuurlijk graag van gerecycled kunstgras wil-
len hebben, maar dat is helaas nog duur. Maar als 
straks iedereen hetzelfde moet betalen om het 
veld op te ruimen en de recycle-industrie maakt 
daar korreltjes van, is het niet meer duurder.’

Subsidiepotje
De overheid heeft nu een subsidiepotje voor 
bedrijven die een gebruikt veld verwijderen, 
schoonwassen en geschikt maken voor hergebruik. 
Die subsidiestromen zijn echter alleen bestemd 
om grondstof geschikt te maken voor productie; 
dan houdt het op. Bedrijven die producten maken 
van gerecycled kunststof, moeten dus met eigen 
ideeën komen en op eigen kosten kijken wat ze 
met die grondstof kunnen doen. 
Van der Stappen: ‘In Amersfoort staat een fabriek 
waar kunstgras wordt gewassen en versneden. 
Deze handelingen zijn in Europa 100 procent 
gesubsidieerd. Dit bedrijf maakt daar vervolgens 
een prachtig korreltje van, maar dan zijn er geen 
klanten voor de producten omdat ze te duur zijn. 
Wij zijn al twee jaar bezig, maar wij hebben geen 
subsidiepotje; dat stopt bij hun achterdeur en voor 
onze voordeur. Daarom staan producenten niet te 
trappelen om met die grondstof aan de gang te 
gaan; het vergt een enorme ontwikkelingstijd en 
hoge kosten, die je zelf moet ophoesten. En dan 
maar hopen dat iemand het wil afnemen.’

geld apart houden voor stimuleren  
eindfabricage
De Koe wil voor de ontwikkeling van het  
hergebruik van deze kunstgraspolymeren van 
iedere verkochte vierkante meter kunstgras in 
Nederland 0,12 euro apart houden, en hiervan  
vijf jaar lang de eindfabricage-ontwikkeling  
stimuleren. De kunstgrasafvalberg moet kleiner 
worden! Er moet een omslag in het denken komen, 
zodat de producten ooit wél massaal zullen  
worden aangeschaft. Amsterdam heeft hiertoe  
al een goede eerste stap gezet.

ACTUEEL

Ed Korstanje van J&E Sports en Johan van der Stappen  

van Duvano

Johan van der Stappen met korrels van gerecycled kunstgras

Gerrit de Koe

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6043



5 - 201672

Met 1.500 leden is Tennisvereniging Markant in 
Breda een van de grootste tennisverenigingen in 
Nederland. ‘Als je zo groot bent, moet je ook je 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 
op het gebied van duurzaamheid’, zegt Wim van 
't Hoog, bestuurslid van TV Markant. ‘Met nieuwe 
energiezuinige ledverlichting op de banen meen-
den we echt een flinke slag te kunnen slaan.’ Maar 

er was wel een uitdaging: de tennisvereniging ligt 
aan de rand van een woonwijk en veel bewoners 
waren bang voor extra lichthinder. Het was dus 
zaak om dit zorgvuldig aan te pakken. En daarbij 
zijn er zo veel lichtproducten in de handel. Wat 
moet je kiezen? Wat is de beste oplossing? Toen 
Komatic, een adviesbureau voor energiebespa-
rende sportveldverlichting, werd ingeschakeld, 

was één ding zeker: de lichthinder moest tot een 
minimum worden beperkt. Daarnaast moest de 
nieuwe ledverlichting uiteraard zeer energiezuinig 
zijn, prettig zicht geven en – ook niet onbelangrijk 
– we moesten er na de installatie geen omkijken 
meer naar hebben. En dat lukte. Koen Koperberg, 
de directeur van Komatic: ‘Na een uitgebreid 
onderzoek naar de verlichting van verschillende 

‘Ik zag de ballen steeds veel te laat en daardoor vond ik het niet meer leuk om ’s avonds te tennissen. Maar dankzij deze verlichting zie ik alles 100 pro-

cent, misschien wel 200 procent beter. Dus ik vind het weer lekker om ’s avonds te tennissen.’ Deze uitspraak, afkomstig van een van de clubleden van tV 

Markant, typeert misschien wel het beste het gevoel bij de nieuwe verlichting van de banen. Maar de overstap naar Philips OptiVision lED-verlichting 

leverde meer voordelen op. terugblik op een best practise op de tennisbaan... 

Duurzame match
Philips OptiVision LED en tennis
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leveranciers hebben we TV Markant kunnen over-
tuigen om over te stappen naar OptiVision LED van 
Philips. Dat product had de beste opties en zou 
een enorme verbetering zijn ten opzichte van de 
bestaande verlichting.’

Aan, uit en dimmen
De solide Philips OptiVision LED-verlichting die 
werd geadviseerd, scoorde namelijk erg goed wat 
betreft lichthinderreductie. Het strooilicht werd 
daardoor aanzienlijk verminderd. Koperberg: ‘Ook 
hoeven de lampen niet meer op te warmen, zodat 
het licht alleen brandt als er gespeeld wordt. Dat 
scheelt al meteen in branduren.’ Hij wijst er ook op 
dat de verlichting ‘gewoon’ aan- en uitgezet kan 
worden; er is geen opwarmtijd nodig. Bovendien 
kunnen de lampen worden gedimd. ‘Als er geen 
competitie is, worden ze standaard teruggedimd 
naar 70%, wat ook weer scheelt in de energiekos-
ten.’ 

25 jaar zorgeloos tennissen
Naast de forse energiebesparing die deze ver-
lichting oplevert, geniet de tennisvereniging ook 
van andere, meer praktische voordelen. Zo had-
den de bestaande gasontladingslampen bij TV 
Markant 3.000 branduren en moesten ze om de 
vier jaar worden vervangen. OptiVision LED heeft 
40.000 branduren en hoeft de eerste 25 jaar niet 
te worden vervangen. Dat maakt het systeem dus 
heel betrouwbaar. Het is bovendien een modulair 
systeem, zodat je bijvoorbeeld bij een defect aan 
de driver niet de complete lamp, maar alleen de 
driver eruit hoeft te halen. Ook dat scheelt extra 
kosten.

Positieve reacties
Inmiddels heeft bestuurslid Van ’t Hoog na de 
installatie van de sportverlichting al veel positieve 
reacties gekregen. Niet alleen over het prettige 
licht en de verlaging van de lichthinder, ook de 
overstap naar een duurzame verlichtingsoplossing 
wordt gewaardeerd. ‘We zijn erg blij dat we deze 
stap hebben gezet’, zegt hij. ‘Het is energiezuinig, 
duurzaam én praktisch. De komende jaren hebben 
we hier geen omkijken meer naar.’ 

Meer weten over de mogelijkheden voor úw sport-
club? Ga naar: www.philips.nl/sportveldverlichting

KNltB jUICHt OVErStAP tOE
‘Veel verenigingen staan aan de vooravond van 
de overstap van conventionele verlichting naar 
ledverlichting’, zegt Léon van Leeuwen, coör-
dinator Accommodatieadvies bij de KNLTB. ‘TV 
Markant heeft een succesvolle overstap naar 
led gemaakt en profiteert nu van de voordelen. 
Behalve duurzaam is deze oplossing ook zeer 
energiezuinig, waardoor de energiekosten fors 
omlaag gaan. Doordat de verlichting kan wor-
den gedimd, zijn de energiekosten nog verder 
omlaag te brengen. TV Markant is een goed 
voorbeeld dat ook andere tennisverenigingen 
over de streep kan trekken.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6044
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Perfect Pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van 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.

Logomatten Voor oLymPische hockeyVeLden rio 2016

Tijdens de RIO 2016 Olympische Spelen mogen de twaald beste internatio-
nale mannen- en vrouwen hockeyteams op een kleurrijk hockeyveld spelen 
in het Deodoro Olympic Park, in het noorden van Rio de Janeiro. Gevolgd op 
het succes van de hockeyvelden tijdens de Olympische Spelen London 2012, 
heeft men opnieuw gekozen voor het blauwe speelveld. Het verhoogt de 
beleving van de kijker en op TV is de speelbal beter zichtbaar! Net als in 2012, 
heeft men voor de Olympische Spelen in Rio 2016 gekozen voor Polytan Asia 
Pacific (onderdeel van Sport Group Asia Pacific) als partner voor de aanleg 
van Poligras hockeyvelden. De blauwe speelvelden hebben  een limegroene 
uitloop. Bijzonder detail voor de twee competitie hockeyvelden zijn de 
Olympische ringen en Rio 2016 logomatten die zijn geproduceerd door het 
Nederlandse bedrijf Signgrass. Dankzij de samenwerking met Polytan Asia 
Pacific zijn binnen een tijdsbestek van zes weken in totaal twintig logomatten 
geproduceerd. De installatie van de hockeyvelden en logomatten is verzorgd 
door Polytan-partner Resinsa dat gevestigd is in Zuid-Amerika. Signgrass heeft 
de logomatten getuft volgens dezelfde technische specificaties als het Poligras 
kunstgras. De limegroene kunstgrasvezel is door de kunstgrasfabrikant aan-

geleverd, waardoor de logo’s en de uitloop van het veld één naadloos geheel 
vormen.

Opdrachtgever:  Polytan Asia Pacific Pty Ltd.
Aannemer: Resinsa
Leverancier: Signgrass

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6045
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aanLeg kunstgrasVeLd in marum

De Enk groen & golf Drachten is onlangs gestart het met het ontgraven van 
circa 4000 m3 grond ten behoeve van het eerste kunstgras voetbalveld in 
Marum bij SV Marum. Dit is het eerste kunstgrasveld dat onder de naam Van 
De Enk groen & golf wordt gerealiseerd. Gedurende de gehele zomer is De 
Enk voor gemeente Marum bezig de grondwerkzaamheden te verzorgen, 
draineren, sporttechnische laag aanbrengen en de led-verlichting en hekwerk 
aanpakken, zodat midden september kunstgrasleverancier Domo  de mat kan 
installeren. Om eventueel overlast tegen te gaan worden hoge coniferen langs 
de erfgrens aangeplant en ballenvangers geïnstalleerd. Een deel van de vrijko-
mende grond wordt gebruikt om een sportveldje in Jonkervaart aan te leggen. 

De gemeente Marum en De Enk helpen zo het plaatselijk belang van de buurt. 
Naast dat de grond in de buurt een goede bestemming vindt, hoeft het niet 
ver getransporteerd te worden waardoor de milieubelasting zo laag mogelijk 
blijft. Vanaf het seizoen 2016/2017 moet het veld speelklaar zijn.

Leveranciers mat: DOMO
Aanneemsom: ca 250.000
Opdrachtgever: Gemeente Marum
Architect: Sweco, Jochem Knol:
Aannemer: De Enk Groen & Golf, Peter Koop

nieuw VeLdVerwarmingssysteem Voor PsV

Op 1 juli is VB Projects begonnen met de aanleg van een nieuw veldverwar-
mingssysteem in het Philips Stadion in Eindhoven. Dit is niet de eerste keer dat 
veldverwarming aangelegd wordt door VB Projects voor PSV, in 1996 is voor 
het eerst veldverwarming aangelegd in het Philips Stadion. Na het recente 
kampioenschap van PSV is besloten het hoofdveld compleet te vernieuwen 
waardoor de oude installatie na twintig jaar ook vervangen moest worden. 
Binnen het tijdsbestek van één week tijd is het complete veldverwarmingssy-
steem vervangen in samenwerking met het bedrijf Agterberg uit De Bilt. Deze 
huisleverancier van PSV is verantwoordelijk voor het vervangen van het veld 
zelf.

Opdrachtgever: PSV Eindhoven
Aannemer: VB Projects
Contactgegevens aannemer: Jogchem van der Houtweg 4
2678 AG, De Lier, 0174 522222
 

PROJECTEN
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info@kybys.nl   -   www.kybys.nl

>   Vestiging Meppel
 Gasgracht 3a
 7941 KG  Meppel
 +31 (0)522 247 477

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

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

KYBYS & Sport
Buitensport. Daar weten we bij KYBYS alles van. 
We vertalen wensen doelgericht in beleid, 
haalbare plannen en uiteindelijk in de realisatie 
en het beheer van accommodaties voor sport en 
recreatie. Van kwaliteitsbeoordelingen en 
e�ectief onderhoud hebben we daarbij nog 
eens extra verstand. Diverse prof- en amateur-
sportclubs kunnen dat beamen.

KYBYS,
...voor ingenieu[r]s advies.

KYBYS is actief op het gebied van :
Sport > Natuur en water > Stedelijk gebied > Begraafplaatsen

Professionele
cirkelmaaiers

Zonna B.V., Markt 12, 9411 KP Beilen
Tel: 0593 582 444

E: info@zonna.nl   www.zonna.nlBel vandaag nog voor een demonstratie!

De nieuwe Major 
Swift Rollermower 
is een professionele 
maaimachine voor park 
en sport.  Leverbaar in 
diverse uitvoeringen. 

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

De maaimachines die 
lage kosten combineren 
met hoge capaciteit!



77www.fieldmanager.nl

aanLeg hybride-VeLden bij eerbeekse boys

In juni heeft Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek samen met Sallandse United 
en ACT Global twee hybridevelden in Eerbeek gerealiseerd. Het bestuur van 
de Eerbeekse Boys is sinds 1 juli verzelfstandigd en vooruitlopend moest er 
een keuze gemaakt worden wel of geen kunstgrasveld aanleggen. Juist op dat 
moment kwam de optie van hybride in beeld. Uit de ledenvergadering is een 
positief besluit gekomen en er is gekozen voor een volledig geweven hybride 
mat van ACT Global. Het hoofdveld en een bijveld zijn uitgerust met een hybride 
toplaag waardoor er extra bespelingsuren zijn gerealiseerd en. Hofmeijer Civiel- 
en Cultuurtechniek heeft per 1 juli jl. tevens het onderhoud van het alle vijf 
natuurgrasvelden op het complex in opdracht gekregen van Eerbeekse Boys. 

Opdrachtgever: Eerbeekse Boys
Aannemer: Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek, Sallandse United, ACT Global

energieneutraaL maaien Van de sPortVeLden in bernheze

Sinds 2013 wordt een aantal sportvelden binnen de gemeente Bernheze gemaaid 
door robotgrasmaaiers. Het begon als een pilot, maar na goede ervaringen wordt 
deze vorm van maaien de komende jaren verder uitgerold over alle natuurgras 
sportvelden in Bernheze. Robotgrasmaaiers leveren een goede en constante 
maaikwaliteit en hebben minder CO2 uitstoot dan traditionele kooimaaiers. Wel 
verbruiken ze stroom. Het bijzondere is dat het stroomverbruik van de robotgras-
maaiers gecompenseerd wordt door zonnepanelen te plaatsen bij de betreffende 
sportclubs. Hierdoor worden de sportvelden energieneutraal gemaaid. 

Aanneemsom: € 24.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Bernheze
Contactpersoon opdrachtgever: Michel Bouwens
Contactgegevens opdrachtgever: m.bouwens@bernheze.org / 06-22202601
Aannemer: Vitaro
Contactpersoon aannemer: Ruud van Rooij, ruud@vitaro.nl 

reaLisatie sPortVeLd VakantiePark t rheezerwoLd-hardenberg 

In de gemeente Den Haag is een dubbele Sutu Kooi gerealiseerd. De gemeente Den 
Haag is opdrachtgever van deze sportkooi en wil hun inwoners goede sportvoorzie-
ningen bieden om meer mensen in beweging te krijgen. De positieve gevolgen van 
beweging zijn bekend. Denk aan voorkoming van gezondheidsproblemen als obesitas 
of positieve effecten op de sociale ontwikkeling van kinderen Maar genoeg beweging 
heeft meer positieve gevolgen. Ook een succesvolle onderwijsloopbaan wordt gelinkt 
aan genoeg bewegen. Het is daarom van groot belang dat er genoeg inspirerende 
speel- en sportplekken zijn in de openbare ruimte. In Den Haag werd een nieuwe sport-
kooi geplaatst, waarin twee interactieve voetbalmuren tegenover elkaar geplaatst zijn. 
Hierdoor ontstaat een spannend potje outdoor gamen tussen bewoners van de wijk 
Ypenburg. 

Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Aannemer: Yalp
Contactgegevens aannemer: Nieuwenkampsmaten 12, 7472 DE Goor

PROJECTEN



Thuis
op uw terrein

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 28 56. 

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

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

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

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

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

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

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

Dát zit 
wel goed.

De Elzenhof 7 G, 4191 PA  Geldermalsen
0345 - 788 104, info@vanderhaeghe.nl

N I E U W  
I S E K I  T G  6 0 0 0  S M A R T G E A R 

www.iseki.nl

8-TRAPS 
POWERSHIFT

AFTAKAS
MANAGEMENT

37 / 67 PK

SEMI-
AUTOMAAT
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IOG en FA steken GrOte zAk Geld In veldkwAlIteIt
Jason Booth (Institute of Groundsmanship) is een oude bekende. 
Booth werd bekend als groundsman of the year, maar werkt 
inmiddels voor het IOG. Met  acht adviseurs tilt hij de gemeentelijke 
sportvelden naar een hoger niveau. Met deze facelift gaat een 
bedrag van maar liefst 10,8 miljoen euro gepaard. 

We moeten zo snel mogelijk werk gaan maken van één Norm Natuurgras Sportvelden.

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

sporttechnische eisen.

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

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

en duurzame manier sportvelden aan te leggen.

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

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

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

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

Handtekening
Datum

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

kunstGrAs, let Op uw zAAk! 
De gemeente Den Haag heeft een duidelijke visie op 
de kwaliteit van aanleg en beheer van kunstgrasvelden. 
Samen met de andere grote steden start Den Haag 
waardevolle initiatieven, onder andere op het gebied van 
garantieregelingen en het Masterbestek Kunstgras. Wethouder 
sport Rabin Baldewsingh vertelt hierover.

spreeuwen, de Onbekende vrIjwIllIGers 
Wat doet een spreeuw de hele dag? Hij zet zijn hele familie in om 
gratis uw grasvelden vrij te houden van insecten. Een spreeuw 
beschadigt met zijn fijne snavel de grasmat niét. Jip Louwe 
Kooijmans van de Vogelbescherming en uitvinder Camiel van den 
Boogaard laten zien wat het resultaat is als je deze vrijwilligers 
inzet.

IdeAle velden In betAAld vOetbAl 
De discussie over kunstgras in het betaald voetbal is al een paar 
jaar behoorlijk verhit. De KNVB heeft in 2015/2016 onderzoek 
gedaan naar het effect van de ondergrond op het spelletje. In het 
onderzoek werd ook gekeken of de kwaliteit van velden voldoet 
aan de Fifa-normen. Laura Jonker, onderzoekster bij de KNVB, 
presenteert de resultaten.

beleIdsmAtIG kAder Green deAl 
In 2015 tekenden het ministerie van I & M en belanghebbende partijen 
de Green Deal Sportvelden. Deze intentieverklaring: ‘niet spuiten, tenzij’ 
gaat in per 2020. Martin Keve van dit ministerie, zet op het congres alle 
relevante informatie op een rij. Hij beantwoordt de vragen: waarom 
hebben sportvelden een bijzondere positie? Wat is het doel en wie zijn 
betrokken? 

recyclInG kunstGrAsvelden 
Waarom dumpen of verbranden we kunstgrasafval, en waarom geen 
hergebruik? Founder Dennis Andersen van het Deense Re-Match 
vertelt uitgebreid over een nieuwe concept dat hij heeft ontwikkeld. 
Andersen kaart onderwerpen aan als een level playing  field door 
een verwijderingsbijdrage, landelijke overheidssubsidie en het 
thema ‘de vervuiler betaalt’. 

Sportsector sluit 
Convenant Duurzame 
Kwaliteit Sport 
op het Nationaal 
Sportvelden Congres

Vakblad Fieldmanager viert zijn tienjarig congreslustrum 
met het Convenant Duurzame Kwaliteit Sport. Bezoekers 
worden uitgedaagd om mee te tekenen aan de toekomst 
van de sportsector. 

De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben stevig 
huisgehouden in de sportwereld. Wellicht zijn deze er 
schuldig aan dat ook het kwaliteitsbesef in de sector 
aan het afnemen is. Het tiende Nationaal Sportvelden 
Congres heeft daarom de ambitie om te fungeren als een 
ijkmoment voor de sector. Iedereen moet doordrongen 
zijn van de noodzaak om er gezamenlijk de schouders 
onder te zetten.

Het doel van het congres is gezamenlijk te bepalen 
waaruit dat nieuwe kwaliteitsbesef moet bestaan: een 
convenant dus. Het congres, waar de gehele branche bij 
elkaar komt, is het ideale moment om dit vorm te geven.
De lezingen op het congres worden afgesloten met een 
stemming onder het publiek, waarna de call to action 
wordt toegevoegd aan het Convenant Duurzame Kwaliteit 
Sport. Gasten worden uitgenodigd het convenant aan het 
eind van de dag te tekenen.

Een greep uit het programma

C onvenant duurzame 
kwaliteit sport

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016
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NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Locatie

KoSteN

aaNMeLDeN
KNVB campus
Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist

Sportclubbestuurders             e195,-
Fieldmanagers in gemeentelijke dienst           e195,-
Overige deelnemers             e195,-
Toegangsprijs avondprogramma            e99,-

U kunt zich aanmelden via 
www.nationaalsportveldencongres.nl

FIELDMANAGER 
OF  THE 

YEAR

2017 FIELDMANAGER OF  THE YEAR

PatricK BaLeMaNS, KNVB:
‘Effectieve instrumenten zoals normen en garantiemodellen zijn vaak niet moeilijk 

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

ontwikkelingen duurzamer zijn.’

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

eriK LeNSeLiNK, Noc*NSF:
‘NOC*NSF werkt mee aan de green deal en zoekt daarin mee naar nieuwe, 

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

binnen- en buitenland leidt tot milieuvriendelijker onderhoud.’ 

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

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

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016
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VOSCA Gezonder Gras Concept
Gezonde sportvelden worden niet ziek! Visueel strakgroene 

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

                 Gebruik juiste grassoort en rassen

                  Stimuleer groei

                  Verminder stress

                  Bescherm uw grasplant

Dat is ónze Green Deal! Meer informatie?

Neem contact op met een van onze vier Experts Natuurgras: 

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

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

1.
2.
3.
4.

V
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APELLE             

NATUURLIJK

 G
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E
D

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

Natuurlijk goed

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

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

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

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

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

Sportveldinnovatie BV
Huisman

HUISMAN PROBOUNCE
DE VIER SEIZOENEN BANEN

Revolutionaire speeleigenschappen

Lijkt op gravel en speelt als gravel 

Geen dikke laag korrels

Goed zichtbare lijnen

Perfecte balstuit

Minimaal onderhoud

Niet vegen na elke partij

Niet beregenen

Huisman Sportveldinnovatie BV Lisse 0252 - 418141

www.huismanspor tve ld innovat ie .n l
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De laatste jaren is een duidelijke toename van het 
in Nederland toegelaten middel te zien. Op greens 
en moeilijk te maaien baanonderdelen zoals 
bunkerranden was het gebruik al vrij gangbaar; 
nu zien we dat het product ook wordt ingezet 
op bijvoorbeeld fairways en stadionvelden. Met 
zijn groeiregulerende werking kan Primo MAXX 
voor verschillende doeleinden worden toegepast: 
een grotere maaihoogte, een stevigere grasplant, 
betere schaduwtolerantie, efficiënter watergebruik 
en de mogelijkheid om straatgras onder controle 
te houden. Daarnaast zorgt het product voor min-
der ziekte- en onkruiddruk en een beter resultaat 
bij doorzaaien. 

De werkzame stof in Primo MAXX is trinexapac-
ethyl. Deze stof blokkeert in de grasplant de 
productie van het groeihormoon gibberelline, 
dat vooral verantwoordelijk is voor de aansturing 
van de celstrekking. Het gevolg is dat de verticale 
(blad)groei vermindert. De totale groei van de 
plant wordt echter niet minder, maar anders. Het 

gras blijft op hetzelfde niveau groeien, maar de 
energie wordt anders verdeeld en meer naar bene-
den gestuurd, waardoor er meer zijwaartse uitstoe-
ling en een betere wortelgroei en -ontwikkeling is. 
Onderzoek laat een gelijke hoeveelheid bladgroen 
zien in behandelde en onbehandelde grasplanten. 
Bij de behandelde grasplanten is echter sprake van 
kleinere cellen en is de concentratie bladgroen 
hoger. 

AZ begon ongeveer vier jaar geleden met toepas-
sing van Primo MAXX. Dit op aanraden van een 
Engelse club, welke vertelde dat het product voor 
een stevigere mat zorgde. Eigenlijk was de eerste 
ervaring direct positief, vertelt Fieldmanager Jan 
Dijkhuizen. Wel was het even uitzoeken hoe en 
hoe vaak het product het beste toegepast kon 
worden op de betreffende velden, bijvoorbeeld 
door het bijsturen van de dosering of meststoffen. 
‘We werken momenteel samen met een bedrijf 
dat het gras monitort en berekent wanneer een 
moment van toepassing nodig is. Aan de hand van 

deze informatie kunnen wij vervolgens zelf het 
moment bepalen waarop zij het product toepas-
sen. Dat kunnen we bijvoorbeeld afstemmen op de 
wedstrijden.’ Grootste voordeel van Primo Maxx is 
volgens Dijhuizen dat het product straatgras remt, 
met als bijkomend voordeel een mooiere grasmat 
en minder maaiwerk. Niet zozeer de frequentie 
van het maaien, als wel de hoeveelheid maaisel is 
veranderd. ‘We zien minder pieken in de grasgroei 
en daarmee de hoeveelheid maaisel. Ik ben blij dat 
het product er is’, besluit Dijkhuizen.

Frank Klaver, hoofdgreenkeeper bij de 
Amsterdamse Golf Club, zet het product enkele 
keren per jaar in. ‘Ik zie veel banen die alleen kijken 
naar de kosten, niet naar de tijdwinst die het ople-
vert.’ Grootste voordeel noemt Klaver de tijd die 
bespaart wordt in maaibeurten, en het beter uit-
stoelen van het gras, waardoor een mooiere green 
wordt verkregen. Klaver vraagt zich wel af, zo 
vertelt hij, welke invloed de green deal sportvelden 
zal hebben op de inzet van dit product. 

goed gras kan nog beter!
groeiregulator Primo maXX remt verticale groei grasplant 

In de akkerbouw worden sinds jaar en dag zogenaamde halmverkorters toegepast om tegen te gaan dat het graangewas te lang wordt en plat gaat 

liggen (legeren). Producten uit dezelfde familie als deze plantengroeiregulatoren deden pas veel later hun intrede op golfbanen en sportvelden. Primo 

MAXX is een van die producten die de groeilengte remt. 
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Green deal Sportvelden
Een goede en terechte vraag, zegt Mark 
Timmerman van ProGrasS, dat het middel dis-
tribueert. ‘Op dit moment handelt de overheid 
strikt. Alle chemische producten die voorzien zijn 
van een toeleveringsnummer vallen onder de 
green deal. Primo MAXX heeft zo’n nummer. Dat 
wil zeggen dat het, net als de andere producten, 
de komende periode gemonitord wordt.’ Hoe dat 
precies uitpakt, valt nu nog niet te zeggen, denkt 
Timmerman: ‘Primo MAXX is geen herbicide, geen 
insecticide; het is anders dan het gros van de pro-
ducten. De green deal heeft uiteindelijk als doel-
stelling het verbeteren van de grondwaterkwaliteit 
en het beperken van het gebruik van producten 
die hierop een nadelig uitwerking hebben. Daar is 
bij dit product geen sprake van; Primo MAXX is niet 
giftig voor het grondwater. Maar willen we het ook 
in de toekomst kunnen gebruiken, dan moet er 
nog het een en ander gebeuren, bijvoorbeeld door 
middel van lobbyen. Hopelijk geeft de sector aan 
dat dit een nuttig en onmisbaar product is.’
Primo MAXX is immers een zeer welkome aanvul-
ling en een bruikbaar instrument voor de green-
keeper en fieldmanager, juist in het licht van de 

green deal sportvelden. Inzet van het product 
helpt bij het reduceren van het gebruik van zowel 
fungiciden als herbiciden. ‘Maar het gaat nog 
verder: we zullen in de toekomst steeds meer te 
maken krijgen met restricties op de hoeveelheid 
water die gebruikt wordt op sportvelden. Ook in 
dat kader kan Primo MAXX een belangrijke rol 
spelen.’

GeAdvISeerde tOePASSInGen PrIMO MAXX:
Hogere greensnelheid en maaihoogte
Toepassing van Primo MAXX leidt bij dezelfde maaihoogte tot een hogere greensnelheid. Dat bete-
kent dat de maaihoogte kan worden aangepast zonder balsnelheid te verliezen. 
Steviger grasplant: naast een beter speeloppervlak zorgt Primo MAXX indirect ook voor een betere 
divot resistentie, een betere betredingstolerantie (denk aan tees) en is het risico op scalperen bij het 
maaien minder.

Betere schaduwtolerantie
Onder schaduwrijke omstandigheden produceren grasplanten meer koolhydraten dan onbehandel-
de planten in dezelfde situatie. Behandelde planten tonen bovendien geen excessieve lengtegroei 
die gebruikelijk is onder schaduwrijke omstandigheden. Al met al betekent dit gezonder gras in de 
schaduw.

efficiënter watergebruik
Een fijner, smaller blad door de toepassing van Primo MAXX betekent minder verdamping van vocht. 
Een betere en diepere wortelontwikkeling geeft bovendien toegang tot meer bodemvocht. Een gro-
tere dichtheid van de grasmat betekent daarnaast dat er minder bodemvocht direct vanaf de grond 
verdampt. De besparing op irrigatie zou in droge perioden oplopen tot 20%.

Controle van Poa annua (straatgras)
Bij een tijdige toepassing van Primo MAXX in het voorjaar (maar ook later in het groeiseizoen) is aan-
getoond dat het aantal en/of de lengte van de zaadstengels van Poa annua wordt verminderd. In dat 
kader is het middel een van de instrumenten die in het straatgrasmanagement een belangrijke rol 
kunnen spelen. Het bloeien - en eigenlijk in de aar schieten - van straatgras is met name een proces 
dat wordt aangestuurd door het hormoon Gibbereline.

Beter resultaat doorzaaien
Bij een juiste inzet van Primo MAXX kan eenvoudig het effect van het doorzaaien in een bestaande 
grasmat worden vergroot. Het remmen van de groei van de bestaande grasmat verhoogt de concur-
rentiekracht van de nieuw gezaaide grassen tijdens de vestiging. Denk hierbij met namen aan het 
effect op Poa annua.

Minder ziekte- en onkruiddruk
De toepassing van groeiregulatoren resulteert uiteindelijk onder meer in een gezondere grasplant 
die resistenter is tegen ziektes en plagen. Daarnaast zorgt een dichtere en gezondere grasmat voor 
minder onkruiddruk.

rekenPrOGrAMMA
Prograss heeft speciaal voor de toepassing op 
fairways en sportvelden een rekenprogram-
ma opgezet waarbij de financiële kosten en 
baten voor iedere situatie voor op een rijtje 
worden gezet. Ook kan hiermee een nacalcu-
latie worden gemaakt.

Onbehandeld en behandeld.

Boven: onbehandeld. Onder: behandeld met Primo MAXX.
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‘De afgelopen tien jaar hebben we consequent 
kunstgrasvoetbalvelden door het hele land getest 
om de sporttechnische eigenschappen te moni-
toren, met name in de gemeente Utrecht. Van 
de 41 kunstgrasvoetbalvelden aldaar zijn er 28 
voorzien van een shockpad’, zegt Frenk Stoop van 
Alveosport. Tijdens het onderzoek werden de vel-
den regelmatig onderworpen aan testen die ook 
worden gebruikt door testinstituten om vast te 
stellen of een kunstgrasveld aan de FIFA One-Star- 
of FIFA Two-Star- kwaliteitscriteria voldoet. ‘Uit 
onze evaluatie blijkt dat velden met een shockpad 
gedurende langere tijd een hogere schokabsorptie 
en betere balstuit hebben dan zogenaamde vol-
rubbersystemen, welke hun sporttechnische waar-
des alleen uit een dikke laag SBR-granulaat halen. 
Velden die voorzien zijn van een shockpad en een 
dunne laag alternatief instrooigranulaat blijven dus 
langer comfortabel en voldoen langer aan de eisen 
die door de bonden worden gesteld.’ 

De oudste velden met shockpad stammen uit 
2006. Destijds waren er discussies over de vraag 
of het SBR-granulaat schadelijk zou zijn voor de 
volksgezondheid en het milieu. Kunstgrasvelden 
met TPE-granulaat op een schokabsorberende laag 
werden gezien als een oplossing. ‘De materialen 
in dit soort systemen bevatten geen stoffen of 
materialen die overbodig zijn of die als ongewenst 
kunnen worden beschouwd. Vandaar dat velen dit 
soort velden zagen als het antwoord op de discus-
sie omtrent de veiligheid van SBR-granulaat.’

De meningen over SBR-granulaat lopen nog 
steeds uiteen. Toch besloten sommige gemeenten 
hun beleid te wijzigen. ‘Gemeente Utrecht wilde 
elke twijfel voorkomen en besloot om geen SBR-
instrooigranulaat meer te accepteren in nieuwe 
kunstgrasvoetbalvelden. Vandaar dat wij sinds 
2006 alleen nog kunstgrasconstructies laten 
installeren waarbij gebruik wordt gemaakt van 
schoon, alternatief granulaat’, zo licht Michiel van 
Koningsbruggen, projectleider Cultuurtechniek bij 
gemeente Utrecht, toe. ‘Deze granulaten hebben 
als bijkomend voordeel dat ze geurloos zijn en tij-
dens de zomer minder warmte afgeven.’
Om een maximaal resultaat te bereiken, wordt 
onder deze velden altijd een shockpad toegepast. 
‘Het granulaat dient om de vezels rechtop te laten 
staan, te zorgen dat spelers een goede grip heb-
ben en dat ze de voet onder de bal kunnen plaat-
sen’, legt Stoop uit. ‘De elastische eigenschappen, 
die belangrijk zijn voor het comfort en de gezond-
heid van de spelers, worden uit de onderliggende 
absorberende laag gehaald.’

knvB-gebruiksnorm
Dat velden met een shockpad ook na tien jaar 
voldoen, is een mooie opsteker voor gemeen-
ten die bewust kiezen voor kwaliteit. ‘In 2010 is 
afgesproken dat acht jaar na de aanleg van een 
kunstgrasvoetbalveld vastgesteld moet worden of 
het nog aan een aantal criteria voldoet. Vanaf 2018 
zullen de eerste velden daar dus op worden getest’, 
zegt Patrick Balemans van de KNVB. ‘De eisen in de 

KNVB-gebruiksnorm liggen aanzienlijk lager dan 
de eisen die worden getoetst na de aanleg van een 
veld. Maar als blijkt dat een veld niet langer aan de 
KNVB-gebruiksnorm voldoet, dient het uit de com-
petitie te worden genomen.’ Met het oog op de 
verplichte herkeuring van 2018 meent Balemans 
dat gemeenten er goed aan doen om de kwaliteit 
nu al te monitoren. ‘Zo kunnen zij de kwaliteit van 
hun kunstgrasveld gaan sturen en worden onaan-
gename verrassingen bij de herkeuring voorko-
men.’ Volgens Balemans is onderhoud essentieel, 
maar hij zet ook vraagtekens bij de kwaliteit van 
sommige systemen. ‘Sportveldenbouwers geven 
garantie op de componenten. Ik zou liever zien 
dat ze de sporttechnische kwaliteit van een veld 
garanderen.’ 

Stoop juicht dat toe: ‘Wat je vaak ziet, is dat men 
een dikke laag SBR-granulaat in een veld brengt 
om de sporttechnische waardes te halen waaraan 
een kunstgrasvoetbalveld moet voldoen. Die laag 
compacteert echter binnen een paar jaar. Goed 
onderhoud kan dit uitstellen, maar de sporttech-
nische eigenschappen nemen snel af. Na zeven of 
acht jaar wordt het lastig om nog aan de minimale 
sporttechnische voorwaarden te voldoen.’ Een 
steekproef van Kiwa ISA Sport lijkt die observatie 
te ondersteunen. In 2014 onderzocht het test-
instituut vijftien met SBR ingestrooide velden in 
het land, aangelegd in het seizoen 2008/2009. Na 
zes jaar voldeden nog slechts zes velden aan de 
gebruiksnorm, geen enkel veld voldeed aan de 

kunstgrasvelden die gebouwd zijn op een schokabsorberende laag voldoen na tien jaar ruim aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan 

voetbalvelden. dat blijkt uit een monitoring waarvan de resultaten onlangs zijn gepresenteerd.

kwaliteit veld met schok-
absorberende laag springt eruit
Voetbalvelden voldoen na tien jaar nog ruim aan de norm
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eisen voor de FIFA-normen. 
Van Koningsbruggen, deelnemer aan het onder-
zoek: ‘Uit het onderzoek blijkt dat ons oudste 
veld met een shockpad nog altijd bijzonder goed 
presteert. De velden met SBR-granulaat zijn door 
de jaren heen onder invloed van de zon verhard. 
Maar de velden met een dunnere laag alternatief 
instrooigranulaat en een shockpad blijven boven 
de gebruikersnorm.’ In Utrecht hanteert men een 
afschrijvingstermijn van ongeveer dertien jaar. 
‘Van velden met SBR werd aanvankelijk gezegd 
dat ze ten minste vijftien jaar meegaan. Dat blijkt 
niet waar te zijn; we kunnen de levensduur met 
moeite rekken tot twaalf of dertien jaar. In de laat-
ste paar jaar zijn de marges echter bijzonder klein.’ 
In Utrecht wordt na negen of tien jaar het zand en 
SBR-granulaat uit het veld gehaald en volledig ver-
vangen door SBR-granulaat. Zo probeert men de 
laatste paar jaar een aanvaardbare schokabsorptie 
en energierestitutie te bereiken. Of de SBR-velden 

vanaf 2018 door de verplichte herkeuring komen, 
valt te bezien. 

Prijsverschil is relatief
Kunstgrasvelden met een shockpad en alternatief 
granulaat hebben de naam duur te zijn. ‘Strikt 
genomen klopt dat’, beaamt Paul van Berkel 
van Van Kessel sportvelden, een onderdeel van 
VolkerWessels. ‘De aanschafprijs kan tienduizenden 
euro’s hoger zijn dan die van kunstgrasvoetbalvel-
den waarin SBR-granulaat is toegepast. Daar staat 
tegenover dat velden met TPE-granulaat eenvou-
diger te onderhouden zijn. De laag granulaat is 
dunner en TPE heeft een homogene en rondere 
vorm, die in de loop van de tijd gehandhaafd blijft. 
Het zal dus minder compacteren.’ Op termijn pakt 
een investering in een kunstgrasveld met goede en 
sterke vezels en met een shockpad goedkoper uit. 
Volgens Van Berkel hebben shockpadvelden een 
bijkomend financieel voordeel. ‘Een kwalitatief 
goede shockpad zoals de Alveosport kan, net als 
alternatief instrooigranulaat, hergebruikt wor-
den bij renovatie.’ De verwachting is dat zowel 
instrooigranulaat als shockpad ten minste twee 
kunstgrasvelden meekunnen. ‘Als de mat na een 
aantal jaren versleten blijkt te zijn, hoeft men 
alleen in een nieuwe mat te investeren.’ Gosewin 
Bos van Antea Group onderschrijft die lezing. 
‘Die renovatiestroom zal nu langzaam op gang 
komen.’ Hij verwijst naar de oudste kunstgrasvel-
den die voorzien zijn van een shockpad. ‘Tot op 
heden geven testen aan dat deze oude shockpads 
gehandhaafd kunnen worden, of wellicht alleen 
op intensief bespeelde plekken vervangen moe-
ten worden. Nieuwe toplagen kunnen dan over 
de bestaande shockpad heen worden geïnstal-
leerd.’ Bos waarschuwt wel dat de renovatie door 
specialisten dient te worden uitgevoerd. ‘De wijze 
van renovatie vraagt veel aandacht. Met grote 
machines kun je niet zomaar rechtstreeks over een 

bestaande shockpad rijden.' Het gebruik van een 
shockpad heeft ook voordelen voor de bouw van 
nieuwe velden. Shockpads, vooral die met gesloten 
cellen, hebben een isolerende werking. ‘Hierdoor 
mag de constructiedikte worden gereduceerd met 
wel 30%. Afhankelijk van de shockpad die gebruikt 
wordt, kan er een dunnere fundering worden 
aangebracht’, zegt Stoop. Met name de shockpad 
van Sekisui Alveo heeft daarbij een groot voordeel, 
aldus Van Berkel. Hij beschouwt de hoge isoleren-
de waarde van dit product als een groot voordeel: 
‘Omdat er veel minder vrachtwagens nodig zijn om 
het zand aan of af te voeren.’ 

duurzaam bouwen
Dit laatste is koren op de molen van de lobby 
die strijdt voor duurzamere kunstgrasvelden. De 
visie op ‘duurzaam bouwen’ is onderhevig aan 
de interpretatie van het begrip. Dat verschilt per 
gemeente. Sinds een paar jaar streeft de overheid 
ernaar dat gemeenten 100% duurzaam gaan inko-
pen, door al bij de aanschaf rekening te houden 
met de effecten van de producten. Duurzamer 
inkopen is echter niet altijd direct goedkoper. ‘Het 
kan dat je aanvankelijk meer moet betalen voor 
producten die duurzamer zijn. Maar de gemeente 
heeft er in 2006 bewust voor gekozen; daar wordt 
dus rekening mee gehouden bij de vaststelling 
van de budgetten’, aldus Van Koningsbruggen. Dat 
velden met alternatief instrooigranulaat en een 
shockpad minder onderhoud vergen, beschouwt 
hij als een eerste besparing. Als het materiaal straks 
wordt hergebruikt, zal het financiële profijt verder 
toenemen. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6046
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‘Het is oorlog’, mompelt een sportveldenaannemer als ik hem vraag wat zijn 
visie is op de markt. Natuurlijk geen echte oorlog met bommen en granaten, 
maar wel een keiharde concurrentiestrijd, waarbij de zoektocht naar kwaliteit 
steeds meer een rituele bezweringsdans lijkt te worden. Een beetje zoals ik 
vroeger mijn verplichte avond- en ochtendgebed afraffelde. Je doet het omdat 
het hoort, maar echt veel voorstellen doet het allemaal niet. Helaas lijkt deze 
aannemer niet alleen te staan. Eigenlijk moet je concluderen dat de hele sport-
sector in crisis is. Een crisis die wij proberen te bezweren met leuke marketing-
verhalen als ‘dit grassoortje komt twee dagen eerder op’ of ‘dit kunstgrasvezel-
tje blijft een half jaar langer overeind staan’. Leuk, belangrijk en ga vooral zo 
door, maar tegelijk too little, too late. Daar win je de echte oorlog niet mee. 

We hebben in het recente verleden geleerd dat zowel kunstgras als natuurgras 
hogere ambities heeft dan de werkelijkheid op dit moment aankan. Dat leidt 
soms tot droevig makende taferelen. Terwijl op de website van Fieldmanager 
ruzie werd gemaakt over de vraag wie het graszaad op het Franse EK had gele-
verd, bleek uit de tv-beelden dat op veel velden vooral weinig gras aanwezig 
was. Voor één veld moest zelfs tijdens het toernooi een nieuwe mat worden 
geïnstalleerd. Natuurlijk is dat niet de schuld van die concurrerende kweekbe-
drijven. Het graszaad bepaalt hoogstens twintig procent van de prestaties van 
de mat. Beter slechte genetica met een goede fieldmanager, dan goede gene-
tica in combinatie met een matige fieldmanager. Kunstgras doet het helaas 
niet veel beter. Uit onderzoek van de BSNC naar een aantal matten bleek na 
vijf jaar geen enkele van de velden nog aan de norm te voldoen. Voor de 
goede orde: het gaat hier om velden die soms met tien of meer jaar garantie 
zijn verkocht. Ook in dit wereldje wordt druk gesteggeld. De aannemers ver-
wijten de adviseurs dat zij allerlei onzinspecificaties in hun bestekken verstop-
pen in een uiterste poging hun eigen meerwaarde aan te tonen. Aannemers 
gedragen zich niet veel beter. Een aardige is de recente discussie tussen 
ambient en cryogeen rubber. Ik heb aan mijn buurvrouw gevraagd of zij het 
verschil weet tussen gemalen rubber dat ooit bevroren is geweest en gewoon 
gemalen rubber. Zij wist het niet, maar evengoed vechten onze kunstgrasaan-
nemers over de toepassing ervan. Niet de eventuele meerwaarde staat hierbij 
centraal, maar de vraag of het middel dwingend mag worden voorgeschreven 
in een bedrijfsgebonden norm. 

Geen echte oorlog met bommen en granaten, 

maar wel een keiharde concurrentiestrijd, 

waarbij de zoektocht naar kwaliteit steeds 

meer een rituele bezweringsdans lijkt te 

worden

We hebben in het recente verleden 

geleerd dat zowel kunstgras als 

natuurgras hogere ambities 

heeft dan de werkelijkheid op dit 

moment aankan

oorlog
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Zelfs de laatste hoop van de sportwereld ligt zwaar onder vuur: de onvolpre-
zen hybridevelden. Ik heb het hybrideveld vaak omschreven als het beste van 
twee werelden. Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat deze velden helemaal 
niet doen wat ze moeten doen en zeker niet het aantal uren halen dat ons 
wordt voorgespiegeld. Ik ben bang dat dit weer het oude liedje is. Er wordt 
te licht gedacht over een hybrideveld en daarom worden er foute keuzes 
gemaakt. Dat begint al bij de aanleg. Goede, eenduidige normen voor aanleg 
ontbreken. En de normen die er zijn, hebben betrekking op het toplaagje. 
Over de onderbouw wordt niet gesproken, en die is toch echt belangrijk als 
je binnen 24 uur 60 millimeter of meer water op je dak krijgt. Vergelijk het 
maar met het kopen van een auto. Je investeert megaveel in de auto, maar 
dan is er geen geld meer om nog bijpassende banden te kopen. Je kunt een 
Ferrari prima op banden van een Golfje laten rijden, maar niet als je die Ferrari 
gebruikt waarvoor hij is gemaakt.

Helaas kan ik de bovenstaande klachtenlitanie nog wel een paar pagina’s lan-
ger maken. Recycling van kunstgrasmatten is nog zo’n item. 
De echte vraag is nu: hoe gaan we deze trend ombuigen? Hoe maken we van 
Nederland weer het toonaangevende land dat het ooit was als het om sport-
constructies gaat? Ik denk dat het leiderschap daarvoor alleen uit de sport-
bonden kan komen. In principe bepalen zij wat er gebouwd moet worden en 
volgens welke normen. Zo veel focus kun je niet verlangen van de sector of de 
brancheorganisaties. Daarvoor zijn hun belangen te versnipperd en te veel op 
de korte termijn gericht. 
Helaas hebben ook de bonden de laatste jaren niet het leiderschap getoond 
dat nodig is. En misschien is het arrogant, maar laat ons als vakblad dat ook 
eens proberen. Wij hebben niet de illusie dat we het beter weten, maar willen 
wel het lef tonen om een paar meter voor de troepen uit te lopen. Op de finale 
details studeren wij nog, maar de essentie van ons congres op 1 december is 
het vaststellen van een Convenant Sport.

Je kunt een Ferrari prima op banden van een 

Golfje laten rijden, maar niet als je die Ferrari 

gebruikt waarvoor hij is gemaakt 
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Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Voor slechts € 100 ontvangt u tot 
het einde van dit jaar alle uitgaven 

van NWST. Vanaf 2017 betaald u het 
volledige jaarbedrag van € 215.

Stuur een mail naar Ilse Kuipers ilse@nwst.nl  
en uw abonnement wordt omgezet 

in een super-abonnement.  

* Een super-abo voor een super prijs. Geldig t/m eind 2016.
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De ideale combi tussen volle grond en container?
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Boom innovatie dag
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Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in
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3e dinsdag van de maand
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Met een kano waterdieptes meten

Placemaking method

u vraagt, u draait

Duurzaam beheer

met oog voor natuur
Roundup
Verbod op onkruid-

bestrijdingsmiddelen?
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Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

new DeSiGn

Ons personeel is bekend met BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

Hijswerk

In- en verkoop van hout

Advies
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houtsnippers

Afvoeren van blad 
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Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

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

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

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

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

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

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

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

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 

en danken u vo
or 

het in ons geste
lde

vertrouwen!

Jilles van Zinderen
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HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING
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GreenkeeperGreenkeeper

icl-sf.com/one-name

U kende ons als Everris, 

maar we zijn uitgegroeid 

naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.

ICL_SF_Campaign AD_Grass_NL.indd   1

09-06-15   11:04

And the winners Are...
William Boogaarts en Jolanda Vonder

duurzaam golf

Duurzaamheid op 

golfbanen

interface
Schimmelbestrijding

op gras

Blauwdruk voor 

aanbestedingen

bestaat niet

GREENKEEPER 

OF  THE 
YEAR

2016 GREENKEEPER OF THE YEAR



FieldmanagerFieldmanager
De partners van

TRIPLE A LIGHTING

Bedrijven openbare groenvoorziening.indd   1 14/07/16   10:57



Plan

Succes

Onderzoek

Werk

Teken mee aan 
  een sportieve 
      toekomst

NATIONAAL SPORTVELDEN CONGRES 2016

nationaalsportveldencongres.nl

congres
sportvelden
NATIonaal

01-12
2016

CONGRES
9.30 • 17.30

FIELDMANAGER 
OF THE YEAR
17.30 • 21.00 

KNVB Campus • ZEIST 

C onvenant duurzame 

kwaliteit sport
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