Het Beleg van Den Bosch
Kunstgrasindustrie wil inkoopproces optimaliseren
Wat gebeurt er als je 18 eigenwijze en zelfbewuste fieldmanagers en representanten van de kunstgrasindustrie met elkaar laat discussiëren
over een zeer gevoelig thema: de inkoop van kunstgrasvelden? Oorlog?! Allesbehalve! De heren en één dame maakten driftig gebruik van
de mogelijkheid samen te zoeken naar nieuwe openingen om het inkoopproces van kunstgras te optimaliseren. Er ontstond zelfs het spontane plan een aantal werkgroepen samen te stellen om verder te discussiëren over dit thema.
Auteur: Hein van Iersel
Even terug naar de ‘good old days’, toen aannemers nog sigaren rookten en rondreden in
dikke Mercedessen. In die tijd was inkoop makkelijk. Een bestek was snel gefixt en nog sneller gefaxt. De sportveldbeheerder in kwestie
nodigde een aantal bevriende aannemers uit
voor een werk, reed een keer rond en nam vaak
geheel zelfstandig de beslissing wie hij het werk
gunde. We weten allemaal waartoe dat heeft
geleid: oneerlijke concurrentie, bouwfraude en
opgepimpte aanneemsommen! De politiek heeft
daarop bepaald dat inkoop met publiek geld
altijd eerlijk, transparant en gericht moet zijn op
de laagste, zo niet economisch laagste prijs. Of
we met alle gevolgen van deze opschoonactie blij
moeten zijn, is overigens de vraag. Het lijkt soms
wel of het geld dat verdiend wordt met slimmer
inkopen dubbel en dwars wordt gespendeerd
aan het inkoopproces. René Jongmans, fieldma-
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nager bij de gemeente Bergen op Zoom: “Ik ben
bezig met de aanbesteding van een aantal kunstgrasvelden. De technische specificaties omvatten
twee, maximaal drie A-viertjes. Daar komen nog
56 pagina’s bij, met allerlei inkoopvoorwaarden
om alle eventualiteiten uit te sluiten. Als ik een
technische vraag heb voor een aannemer krijg ik
geen cultuurtechnicus of kunstgrasspecialist aan
de lijn, maar een jurist. Dat is een ramp. Met dat
soort bedrijven wil ik niet werken. Deze bedrijven
komen er bij mij niet meer in. De dikste offerte
omvat vaak ook de duurste prijs.” Blijft de vraag
of we alle schuld voor complexe inkoopprocessen en dikke offertes alleen maar op het bouwfraude bordje mogen leggen? Volgens advocaat
Anja van den Borne van Heijltjes Advocaten uit
Nijmegen in ieder geval niet. Van den Borne: “De
maatschappij is complexer geworden. Op het
moment dat mensen –die elkaar niet kennen-

met elkaar gaan samenwerken, krijg je onvermijdelijk te maken met juridisering en het feit dat
mensen zaken proberen uit te sluiten.” Gosewin
Bos (Oranjewoud) vult aan: “Feitelijk heb je te
maken met een proces dat van kwaad tot erger
gaat. Partijen gaan elkaar steeds nauwgezetter in
de gaten houden en dat resulteert in een soort
van vicieuze cirkel en steeds complexere inkoopprocessen.”
Toetsingskader
Seth van der Wielen van Adviesbureau De Meent
wil graag een ander aspect van hetzelfde proces
benadrukken. Van der Wielen: “De kunstgrasmarkt is nog dermate jong dat een toetsingskader ontbreekt.” Wim Schriemer (ISA Sport) haakt
in met nadere uitleg: “Als we een rioolstelsel
bouwen, weten we precies waarover we praten.
We weten welke lengte en dikte van de buis
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benodigd is. Bij kunstgras is dat nog niet uitgekristalliseerd, mede omdat de ontwikkelingen
zo snel gaan.” Theo Ceelen van Ceelen Sport
Systems sluit zich daarbij aan. Hij herkent het
ontbreken van een algemeen aanvaarde standaard. Ceelen: “We zoeken allen op kwaliteit,
maar kiezen op prijs en daardoor ontstaat een
gigantisch groot spanningsveld.” Ceelen is voorstander van een mix van prestatie en prijs, ofwel
een keuze via een puntensysteem. Volgens hem
was de markt daar in 2005 ver mee gevorderd,
maar inmiddels worden puntenstelsels niet of
bijna niet meer toegepast bij aanbestedingen.
Ceelen: “Je kon veel zeggen over deze puntensystemen, maar in de basis waren zij goed.” Van
der Wielen kan zich niet in deze uiteenzetting
vinden en reageert fel: “Waarom sneuvelen deze
puntensystemen dan? Juist, door de aannemers.
Deze zoeken naar mazen om het puntenstelsel
onderuit te halen!”

dunner was dan omschreven. Knottnerus: “Onzin
dus, het heeft niets met kwaliteit van doen.” Het
voorbeeld illustreert eens te meer het grote probleem bij aanbesteden: het spanningsveld tussen
willen en krijgen. Peter Schijf van Green Fields
reageert: “Veel opdrachtgevers hebben een mooi
veld gezien en zeggen dan: ‘dat is een mooi veld,
dat wil ik ook’.”
Bos: “Dat werkt natuurlijk niet. Als je een specifieke keuze maakt voor een veld hoef je niet
aan te besteden. Dan bestel je gewoon het veld
van jouw keuze.” Jongmans is het daar niet mee
eens: “Ik heb geen keuze. Ik moet aanbesteden.
Zeker nu het allemaal wat minder gaat, moet ik
bij iedere overschrijding van mijn budget naar
mijn chef toe en minimaal vijf prijzen opvragen.
Ik vraag mij trouwens af in hoeverre gemeenten

weten wat ze precies willen.” Volgens Knottnerus
weten gemeenten vaak niet welk veld ze willen,
maar “wel wie dat veld voor ze moet maken.
Daar wordt de aanbestedingsprocedure vaak op
ingericht.” Volgens een aantal forumdeelnemers
valt dat wel mee. Veel gemeenten hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met kunstgras.
Zij weten redelijk wat ze willen. Bij sportclubs
is dat veel minder het geval. Het algemene
gevoel is dat de eindgebruiker weinig idee heeft
welk veld hem past. Nico Littooij (Desso DLW):
“Sportclubs willen een groen veld, verder komen
ze meestal niet.” De laatste jaren is er wel een
verbetering merkbaar. Voetballers spelen meer en
meer op kunstgras; zij kunnen velden met elkaar
vergelijken. Blijft overigens de vraag of je er als
industrie veel mee opschiet, je bij de keuze van
een veld volledig te richten op de eindgebruikers

Pleun Lok en Gosewin Bos

Bos ziet het genuanceerder: “Alles goed en wel.
Als je een normen- of puntenstelsel hanteert,
moet je je daaraan houden. Nu is het zo dat veel
puntenstelsels verschillend gekleurd zijn door verschillende ingenieursbureaus. Het is logisch dat
aannemers daartegen in het geweer gaan.” Theo
Ceelen: “Als een puntensysteem niet voldoet,
moet je zorgen voor verbetering en niet het hele
systeem opheffen.” Bos: “De basis van een puntensysteem moet liggen in objectieve normen.
Alle puntensystemen die nu gehanteerd worden,
zijn gekleurd. Als je spelregels maakt, moet je ze
ook hanteren!”

In de ‘good old days’, toen
aannemers nog sigaren

Anja van den Borne en Theo Ceelen

rookten en rondreden in
dikke Mercedessen, was was
inkoop makkelijk

Spanningsveld: willen vs. krijgen
Arjan Knottnerus (Arcadis) is van mening dat
bestekken niet worden opgesteld om kwaliteit te
bereiken, maar om te bewerkstelligen dat bepaalde partijen uitgesloten kunnen worden. Hij geeft
als voorbeeld dat hij werd uitgesloten voor een
aanbesteding omdat de bewuste vezel vijf micron
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c.q. de sporters? Een tegenargument dat het
discussiepanel aandraagt, is het feit dat innovatie
daarmee geremd en misschien zelfs totaal stopgezet zou worden. Daarnaast zouden de sporttechnische eigenschappen van een veld in relatief
korte tijd sterk veranderen door veroudering,
maar ook door gebrekkig onderhoud. KNVB-vertegenwoordiger Joeke de Jong: “Ik vind dat een
lastig verhaal. Een sportclub redeneert vaak weinig objectief. Als een hoofdklasse amateurclub
een bepaald veld aanschaft moet het wel goed
zijn. De keuze is erg emotioneel en vaak weinig
doordacht.”

Pleun Lok, Gosewin Bos, Rene Jongemans, Peter Tegelkamp en Anja van den Borne

Bestekken worden niet
opgesteld om kwaliteit te
bereiken, maar om te
bewerkstelligen dat bepaalde

Arjan Knottnerus, Wim Schriemr en Roy van Ryt

partijen uitgesloten kunnen
worden

Het spoor bijster
Gosewin Bos vergelijkt het kopen van een kunstgrasveld met het kopen van een digitale camera.
Bos: “Als ik nu op de NOC*NSF lijst kijk, raak ik
als koper het spoor bijster. Het is dan net of je
op internet zoekt naar een digitale camera en
80 toestellen voor je neus krijgt. Dan weet je
het niet meer. Je zou daar een knip in moeten
maken; een onderscheid tussen A en B systemen
en misschien ook nog C en D systemen.” Wim
Schriemer betwijfelt dat: “Het zit ‘m toch in
kwaliteit? Als gemeente of sportclub wil je toch
primair een goed veld.” Theo Ceelen reageert:
“De opdrachtgever wil geen kwaliteit an sich,
maar kwaliteit die hem past. Ik kan me heel goed
voorstellen dat een gemeente zegt: ‘ik wil een
veld dat voldoende scoort op de normen van
NOC*NSF, maar verder hecht ik primair belang
aan duurzaamheid’. Dan krijg je een ander soort
veld dan bij iemand die primair kiest voor sporttechnische eigenschappen.” Schriemer: “Prima,
maar dan moeten we ook kijken naar de KNVB
normen, die nu vaststaan op 5.000 cycli. Die
moeten dan worden aangevuld.” De Jong: “We
praten constant over twee soorten kwaliteit:
sporttechnische en materiaaltechnische. Als ik
nu een bestek doorlees, gaat het altijd en alleen

maar over het materiaal. Er wordt geen woord
vuilgemaakt aan de sporttechnische eigenschappen.” Van der Wielen: “Ik denk dat alle ingenieursbureaus heel vrolijk worden als we niet meer
hoeven te praten over vezeldiktes.”
Klassensysteem
Joost Fijneman (ACA) vertelt dat de rol van ACA
binnen ‘Bouwend Nederland’ lijkt op die van een
bestekkenwaakhond. Hij bewaakt namens de
aannemers de kwaliteit en de legitimiteit van de
bestekken. Fijneman: “Als je omschrijft op basis
van technische specificaties als vezeldiktes is het
logisch dat je problemen krijgt. Iedere concurrerende aannemer zal terecht zeggen dat zijn of
haar systeem ook goed is. Dan krijg je juridische
procedures en die verlies je ook. Als een eis ner-

gens op slaat, mag je hem ook niet stellen. De
vraag is dan wel, waarom je niet mag omschrijven op basis van techniek, maar dat dit schijnbaar
toch overal gebeurt?“ Ook Seth van der Wielen
maakt zich ‘schuldig’ aan het omschrijven op
basis van techniek, getuige zijn verklaring. Van
der Wielen: “Ik moet wel! Ik wil een bepaalde
duurzaamheid inbouwen in mijn bestek en dat
koppel ik -bij gebrek aan beter- maar aan vezeldikte.“ Peter Schijf snapt het niet meer: “Ik denk
dat we nu toch met aardig wat deskundigen bij
elkaar zijn die er iets vanaf weten. We weten als
fabrikanten ook allemaal wat onze beste matten
zijn. Waarom brengen wij die niet onder in een
klassensysteem?” Volgens Joeke de Jong is een
klassensysteem in voorbereiding. Maar dat is niet
gekoppeld aan materiaal. Het beoogde systeem
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gaat uit van 5.000 cycli met de Lisport tester.
Dat is een apparaat om betreding en gebruik
van een veld te simuleren. Alle forumdeelnemers
geven unaniem aan dat dit dus weinig tot niets
zegt. Ieder systeem dat nu op de lijst staat, is nu
in staat om 5.000 cycli te weerstaan. De Jong:
“5.000 cycli zijn inderdaad weinig. Ik weet van
een aantal leveranciers dat ze verder gaan, tot
wel 30.000 cycli.“
Houtgreep
De opmerking van Joeke de Jong resulteert in
enig geharrewar over de relevantie van de Lisport
test als norm voor duurzaamheid. Het forum wijst
onder andere naar gemeenten die duurzaamPeter Schijf, Pleun Lok en Gosewin Bos

Theo Ceelen en Hein van iersel

heid kunnen beïnvloeden door goed onderhoud.
Ceelen: “Houd toch op! Duurzaamheid is heel
belangrijk, want duurzaamheid is direct gekoppeld aan exploitatie en dus aan prijs.” Arjan
Knottnerus vindt de discussie te eenzijdig gericht;
hij krijgt steun van Nico Littooij: “De zwakste
schakel in een veld is de combinatie van de verschillende onderdelen, waarbij je ook heel goed
moet kijken naar het verschil tussen de prestaties
bij de aanleg en de prestaties na verloop van
tijd.” Roy van Rijt (Ingenieursbureau Kragten) herkent het relaas van Littooij niet in de praktijk. Van
Rijt: “Leveranciers verkopen hun matten op techniek. Ze overspoelen de markt met cijfers zonder
samenhang.” Ceelen schudt zijn hoofd: “Wij

Het Beleg van Den Bosch
Beleg heeft een dubbele betekenis. Een
beleg is een overleg, maar staat ook voor
het bij elkaar brengen van je troepen voor
een stad met het doel die stad te veroveren.
Net als Frederik Hendrik deed in 1629, toen
hij Den Bosch wilde veroveren. Een moderne
analogie van het Beleg van Den Bosch lijkt
nu plaats te vinden. Een overleg van een
aantal partijen uit de kunstgrasbranche had
plaats in Hotel Vught –voor de poorten van
Den Bosch– met het doel het inkoopproces
van kunstgras te stroomlijnen met het oog
op de te verwachten groei. Drie werkgroepen, bestaande uit een ingenieursbureau,
een uitvoerend ingenieursbureau, een fabrikant en een toegevoegde adviseur, zijn aan
de slag gegaan met de volgende probleemstelling: De opdrachtgever van kunstgrasvelden raakt op dit moment door het grote
aantal beschikbare velden het spoor bijster.
Dat frustreert het inkoopproces en haalt
de aandacht onnodig weg van de wens te
komen tot kwalitatief goede velden. De
werkgroepen zijn aan de slag gegaan met
de volgende vraagstelling: Formuleer één,
maximaal twee oplossingsrichtingen die de
opdrachtgever duidelijkheid geeft welk veld
voor hem de beste combinatie is van sporttechnische eisen en duurzaamheid over een
aantal jaren.
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Roy van Ryt, Seth van der Wielen en Nico Littooij

Aannemers en ingenieursbureau houden elkaar in een
steeds intensere houtgreep
van regels met betrekking tot
materiaalspecificaties

verkopen een mat en geen vezels.” Conclusie:
aannemers en ingenieursbureau houden elkaar
in een steeds intensere houtgreep van regels met
betrekking tot materiaalspecificaties. Van der
Wielen stemt daarmee in: “Als ik zie wat er het
afgelopen jaar allemaal misgegaan is, moeten we
absoluut rond de tafel met de aannemers om te
kijken hoe we dat in het vervolg kunnen voorkomen.” De discussie spitst zich vervolgens even toe
op de vraag wat wel en niet mag. Veel dingen
die formeel (juridisch) niet mogen, gebeuren toch
vaak in de praktijk. Het beste voorbeeld daarvan
is het inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam,
die vanuit een machtspositie bij iedere aannemer
een specifiek veld opvroeg, zonder dat daar ooit
bezwaar tegen is gemaakt. Volgens Theo Ceelen
is dat nog steeds heel gebruikelijk.
Voortouw nemen
Pleun Lok (Procensus) heeft zich tijdens de hele
discussie redelijk op de achtergrond gehouden.
Hij probeert een soort rode lijn te ontdekken.
Lok: “Je ziet de markt groeien, evenals het aantal
producten, maar uiteindelijk komen we terecht in
een oerwoud van regels waar we uit weg willen.
Als je uitgaat van de sporter kun je toe met veel
minder eisen. Je kunt zeggen dat de mat tien
of vijftien jaar moet meegaan en de bepaalde
sporttechnische kwaliteiten over die termijn moet
vasthouden. Je kunt de discussie ook doorrollen
naar een minimum- en een maximumwaarde.
Daarmee heb je de opening naar een punten- of
klassensysteem. Al met al heb je dan een veel
eenvoudiger systeem dat een groot deel van de
bestaande problemen oplost.” Peter Telgenkamp
(Lankhorst): “Het klinkt prima, maar waar koppel je dat aan? Ga je dat met een Lisport test
doen? Wat is de juiste methode?” Ook Bart
Wijers van Terra Sport Systems zet een vraagteken: “Kwaliteit is zo’n mooi containerbegrip,
maar wat bedoel je daarmee?” Lok antwoordt
niet inhoudelijk, maar geeft wel een belangrijke
voorzet om tot een oplossing te komen: “Ik

Joeke de Jong, Nico Littooij en Kees van Oostenrijk

denk dat een klein groepje uit dit forum het
voortouw moet nemen om te komen tot een
aanpak.” Het forum wijst in eerste instantie naar
de KNVB, maar Joeke de Jong is het daar niet
mee eens: “Wij kijken alleen naar sporttechnische
eigenschappen. Duurzaamheid is voor ons geen
selectiecriterium. Ik ben overigens ook compleet
afhankelijk van het bedrijfsleven om normen met
betrekking tot duurzaamheid vast te stellen.”
Littooij ziet mogelijkheden in Loks woorden: “Ik
ben ervan overtuigd dat we eruit komen, als
wij als industrie met elkaar in discussie gaan.”
Volgens Ceelen is het een must: “We hebben er
toch allemaal last van?!” Littooij besluit: “Neem
onze sliding test als voorbeeld. Die is inmiddels

ook in heel Europa geaccepteerd. Wellicht kunnen we nu weer iets soortgelijks bewerkstelligen.”
Aanbestedingsfactoren
De drie belangrijkste factoren voor de aanbesteding van een kunstgrasmat zijn: sporttechnische
eigenschappen, duurzaamheid en een plan van
aanpak. Het probleem bij duurzaamheid is dat
de bestaande testmethodes voor duurzaamheid
nog niet algemeen geaccepteerd zijn. Het testen
in het laboratorium is volgens verschillende aanwezigen essentieel anders dan testen op het veld.
Wim Schriemer: “Wij willen bij wijze van spreken
morgen de nieuwste technieken toepas
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sen, maar wel met de ervaring van een aantal
jaren veldbeproeving. Dat lukt niet.” Knottnerus:
“Waarom gaan we dan niet naar FIFA Two Star
toe?” Volgens De Jong schieten we daar weinig
mee op: “Die cijfers zijn minder hard en hoeveel
velden hebben er nu helemaal een tweede FIFA
Two Star test doorlopen? Er was een veld in
Peru, maar dat is ook niet voor de tweede maal
getest.”

Als je omschrijft op basis van
technische specificaties als
vezeldiktes is het logisch dat
je problemen krijgt

SBR
Hoewel de ergste rook rondom SBR –een laatste gesprekspunt op het forum- verdwenen
lijkt, zorgt de kwestie binnen het forum nog
steeds voor enige commotie. Zeker als Kees van
Oostenrijk van vereniging Band & Milieu en Bart
Wijers van Terra Sport Systems met elkaar in

discussie gaan. Van Oostenrijk: “Het is algemeen
bekend dat DSM als aandeelhouder van Terra
gezorgd heeft voor het aanjagen van de SBR discussie in de nationale pers.” Wijers: “Dat is onzin
en blijkt nergens uit!” Van Oostenrijk: “Inmiddels
is dat achter ons en we trekken nu gewoon ons
eigen plan. We zorgen dat de markt op termijn
de beschikking krijgt over goed onderbouwde
onderzoeken, waaruit blijkt dat er niets aan de
hand is met SBR. Het rubber wordt toegepast in
een laag van circa twee tot drie centimeter. Als er
al milieugevaar zou zijn, is dat totaal te verwaarlozen.” Hoewel Band & Milieu een veldtest gaat
opzetten waarbij getest wordt op velden die al
enige jaren oud zijn, heeft Arcadis feitelijk al een
keuze gemaakt voor alternatieve instrooi materialen. Knottnerus: “Stel dat wij per jaar 20 velden
aanleggen. Dan willen wij over tien jaar niet
geconfronteerd worden met een golf aan claims
omdat wij ooit een veld hebben aangelegd.”
Theo Ceelen ergert zich aan de zwartwit discussie. Ceelen: “Dit gaat niet over de kwaliteit van
kunstgras, maar over de voor- en nadelen van
twee producten. Daarmee moeten we ophouden.
Dit verhaal komt ook de klanten ter ore en die
zeggen op een bepaald moment: ‘gooi maar in
mijn pet’. Deze mensen gaan weer lekker terug
naar het natuurgras en dat kan toch zeker niet
onze bedoeling zijn?!”
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Arjan Knottnerus, Wim Schriemer en Roy van Ryt
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