Veertig jaar kunstgrasontwikkeling
Problemen bij het aanbesteden van een kunstgrasveld
Een sportveld bestaat niet alleen uit de zichtbare toplaag van kunstgrasvezels, maar uit verschillende bouwlagen die
samen het kunstgrassysteem vormen. Deze bouwlagen bepalen hoe een sportveld door de gebruiker wordt
ervaren. Een sportveld dient steeds meer tegemoet te komen aan de wensen van de sporter. Zo moet het veld
perfect spelen, het balgedrag ideaal en de mat milieuvriendelijk zijn. Deze eigenschappen worden niet alleen
bepaald door de kunstgrasvezel, maar door alle gebruikte materialen samen. Fabrikanten en instituten overal ter
wereld zijn druk bezig met de ontwikkeling van de volgende generaties kunstgras. Een nieuw concept dat de
uiterlijke kenmerken van natuurgras nog beter combineert met optimale speeleigenschappen. Maar hoe zagen die
vorige drie generaties er nu precies uit? Een overzicht van 40 jaar kunstgrasontwikkeling.
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Generatie 1
Periode:
Eind jaren ’60
Locatie:
VS
Materiaal:
Nylon (PA: polyamide),
		
geen infill
Toepassing:
American football
Kenmerken: Nylon met als toepassing American

Generatie 2
Tijd:		
Materiaal:
		

football is eigenlijk bij toeval ontstaan. Nylon is
slijtvast en kan dus tegen het ruige spel van de
football spelers. American Football spelers zijn
van top tot teen ingepakt en dus beschermd
tegen het maken van slidings op het stugge
nylon. In de Verenigde Staten waren de

Toepassing:
Hockey en beperkt tennis
Kenmerken:
In Nederland was Kampong
de eerste hockeyvereniging die overging op
kunstgras (1975). De PP velden waren een
betaalbaar alternatief voor nylon. Hockeyspelers
staan niet geheel beschermd op het veld en
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gebruikers erg enthousiast: zij speelden de
gehele competitie op een schitterend groen veld.

Begin jaren ‘70
Polipropyleen (PP), 		
ingestrooid met infill zand

ondervonden dat PP, in combinatie met het zand,
behoorlijk kon schuren. Het duurde dan ook
enige tijd voordat het kunstgras ingeburgerd
was in de hockeysport. Voordeel was dat
kunstgras een voorspelbaar balgedrag opleverde.
Opstuitende ballen zorgden op natuurgras nog
wel eens voor een blessure. De roep om een
huidvriendelijker kunstgrasveld werd luider. Deze
vezel werd gevonden: Polyethyleen (PE).
Tijd:		
Materiaal:
		

Begin jaren ‘80
Polyethyleen (PE), 		
ingestrooid met infill zand
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Toepassing:
Hockey en eerste 		
		
voetbalvelden
Kenmerken:
De eerste PE velden werden
nog met zand ingestrooid. Ook waren er
zogenaamde watervelden. Op deze velden waren
de kunstgrasvezels zeer dicht op elkaar geplaatst.
Voor een wedstrijd werd het veld eerst besproeid.
Hockeyverenigingen verhuurden ’s winters hun
altijd groene velden aan voetbalverenigingen
die niet op hun bevroren natuurgrasvelden
konden spelen. De voetballers wilden graag ’s
winters spelen, maar er moest wel iets aan de
pijnlijke slidings worden gedaan. Ook stuiterde
en rolde de voetbal veel harder in vergelijking
met natuurgras. Er ontstond een roep om
differentiatie. Tennis en hockey worden ‘op het
gras’ gespeeld, terwijl voetbal ‘in gras’ wordt

Volgende generaties kunstgras voor voetbal
Kunstgras voor voetbal moet aan vele
(inter)nationale normen voldoen. De meeste
kunstgrasvoetbalvelden voldoen vandaag
de dag aan deze normen. De acceptatie van
kunstgras, zeker op topniveau, kan echter nog
enorm worden verbeterd. Daarom houden
kunstgrasfabrikanten zich niet alleen bezig met
de ontwikkeling van kunstgrascomponenten,
maar ook met kennisoverdracht en voorlichting
om de acceptatie van kunstgras voor voetbal
op diverse niveaus te vergroten. De grootste
uitdagingen daarbij zijn:

gespeeld. Spelers moeten hun voet onder de bal
kunnen krijgen. Tegelijkertijd moeten zij wel snel
kunnen draaien, zonder dat zij daarbij blessures
oplopen.

- Constantere kwaliteit, met name op lange
termijn;
- Uitbreiding van de multi-inzetbaarheid (indoor–
outdoor, verschillende sporten) en bijvoorbeeld
ook passieve of actieve temperatuurregeling.

Generatie 3
Tijd:		
Eind jaren ‘90
Materiaal:
Polyethyleen (PE), inge
		
strooid met infill zand
		
en rubber
Toepassing:
Voetbal, American football,
		
rugby
Kenmerken:
Eind jaren ’90 werd het
eerste voetbalgras geïntroduceerd dat voorzien
was van infill, in eerste instantie SBR rubber. Een
dergelijk derde generatie kunstgrasveld is niet te
vergelijken met voorgaande generaties. De vezels
zijn langer (≥ 40mm) en worden relatief ver uit
elkaar geplaatst. De voorkeur voor polyethyleen
(PE) komt voort uit het meer huidvriendelijke
karakter van PE ten opzichte van PP. Onderin
de kunstgrasmat wordt nog steeds kwarts zand
gebruikt om de mat en de kunstgrasvezels te
stabiliseren. Bovenop het zand wordt rubber of
thermoplastisch infill gebruikt. De combinatie van
een huidvriendelijke vezel en het infill zorgt voor
een slidingvriendelijk geheel, met name als er
thermoplastisch infill wordt gebruikt. Tevens kan
de voetballer met zijn voet onder de bal komen.
Het infill zorgt ook voor een goede stabiliteit
en de juiste grip. Steeds vaker wordt gebruik
gemaakt van een schokdempende laag onder

- Vergroten slidingvriendelijkheid;
- Verhogen duurzaamheid;
- Verbeteren balrol eigenschappen;

Som der delen
Diverse partijen in de kunstgrasindustrie werken
en denken mee in de verdergaande optimalisatie
van kunstgras. De ontwikkeling van de nieuwe
types kunstgras richt zich op verschillende
aspecten. Een aantal uitdagingen vinden we in de
toplaag van het systeem: vezel, backing en infill.
Andere uitdagingen vinden we in de onderbouw:
schokdempende laag, sport technische laag
en de zandfundering. Uiteindelijk gaat het om
de juiste samenstelling van de verschillende
componenten: een kunstgrassysteem is namelijk
meer dan de som der delen!

Juiste combinatie van componenten
Een correct (op)gebouwd en samengesteld
kunstgrassysteem is te vergelijken met overige
systemen, zoals een huis of een sportschoen.
In het geval van een huis weet iedereen hoe
belangrijk een juiste fundering is. Een juiste
fundering is sterk, afgestemd op de ondergrond
en voorzien van duurzame materialen. Deze
staat als zodanig garant voor vele decennia
woonplezier. De bovenbouw van een huis telt
verschillende verdiepingen, waarbij de kelder
de basis vormt en een zolder de top. Bij een
sportschoen vormen de verschillende lagen
(met name in de zool) alleen een sportschoen
als de lagen in de juiste volgorde op de juiste
manier zijn samengesteld. De parallel met een
kunstgrassysteem is eenvoudig te trekken.
De juiste fundering zorgt voor een stabiele,
drainerende en onderhoudsvrije basis voor
jarenlang sportplezier. De sporttechnische laag
draagt bij aan de vlakheid van het veld en aan
de schokdempende eigenschappen. Indien
een speciale schokdempende laag (shock pad)
toegevoegd wordt, neemt deze een groot deel
van de taken van een sporttechnische laag over.
De toplaag (vezels, infill en backing) waarborgt
een groot deel van de aspecten die de speler
– veld en bal – veld interactie beïnvloeden, maar
tegelijkertijd ook de levensduur van de
kunstgrasmat. Denk aan sliding vriendelijkheid,
balgedrag, look en feel, grip en schokdemping.
Vaak lijken de vereiste tegengesteld: de balrol
vereist een veerkrachtige vezel en de sliding een
meebuigende en zachte vezel. Daarnaast is met
name de vezel erg belangrijk in de duurzaamheid
van het totale veld.

de kunstgrasmat. Daarmee treedt verdergaande
optimalisatie op ten aanzien van schokdemping
en energierestitutie. Een goede schokdempende
laag draagt aan deze eigenschappen bij
gedurende lange termijn.
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Onderhoud en mate van gebruik
Ten aanzien van gebruik en onderhoud is een
parallel te trekken met voorwerpen uit het
dagelijks leven. Een auto heeft bijvoorbeeld
regelmatig onderhoud nodig. Vroeger om
de 5.000km, tegenwoordig elke 20.000 of
zelfs 30.000km. Sommige onderhoudszaken
worden periodiek uitgevoerd, andere zijn
gerelateerd aan de mate van gebruik (het
aantal kilometers). Bij een kunstgrasveld
is de situatie sterk vergelijkbaar. Periodiek
onderhoud omvat bijvoorbeeld het verwijderen
van vuil en het uitvlakken van het infill.
Onderhoudswerkzaamheden zoals borstelen, infill
toevoegen of verversen en de ‘grote beurt’ zijn
sterk gerelateerd aan de mate van gebruik. Bij
auto’s weet iedereen ook dat de bandenslijtage

Blik in de toekomst
Bij een sport als hockey is een
kunstgrasondergrond inmiddels vanzelfsprekend.
Voetballers maken in toenemende mate ook
kennis met kunstgras. Iedere sport stelt echter
andere eisen aan het kunstgrassysteem. Zo
is het voor contactsporten, zoals voetbal,
belangrijk dat de speler stabiel in het gras kan
staan, onder de bal kan komen en uiteraard
veilig kan sliden, keren, starten en stoppen.
Succesvol hockey daarentegen is een optelsom
van balcontrole, snel dribbelen, stabiliteit, snelle
sprints, gecontroleerd stoppen en veilig (voet)
sliden. Toekomstige ontwikkelingen zullen zich
erop richten dat verscheidene (in eerste instantie
totaal verschillende) sporten op hetzelfde
kunstgrassysteem kunnen worden gespeeld.

gaan worden voor meer en meer toepassingen.
Daarbij valt onder meer te denken aan golf, op
luchthavens tussen start- en landingsbanen en
(indoor) ski pistes.

afhankelijk is van de hoeveelheid kilometers
en het rijgedrag. Bij een kunstgrastoplaag
staat de hoeveelheid kilometers gelijk aan de
gebruiksintensiteit en staat het rijgedrag gelijk
aan het spelgedrag, het type schoeisel en in
zekere mate het sporttype.

Dat betekent dat kunstgras nog aantrekkelijker
gaat worden voor scholen, combinatieclubs
en gemeenten. Een andere ontwikkeling die
zich met name zal afspelen op het vlak van
de huidige derde generatie oplossingen is de
integratie van verschillende bekende en nieuwe
componenten in een nieuwe component. Daarbij
valt bijvoorbeeld te denken aan infill-arme
systemen. Daarvoor zijn nieuwe technieken en
materialen nodig. Tenslotte zal kunstgras gebruikt

de sporters zijn daarbij belangrijke elementen.
Door alle lagen van een kunstgrasveld
optimaal op elkaar af te stemmen, wordt een
systeemoplossing op maat gerealiseerd. Daardoor
voldoet deze aan de persoonlijke eisen die de
sport en alle betrokkenen gezamenlijk stellen.

Optimalisatie systeemoplossingen en –concepten
In samenwerking met sportclubs,
onderzoeksinstituten en (inter)nationale
sportbonden, sportveldbouwers en
opdrachtgevers wordt voortdurend gewerkt aan
verdere optimalisatie van kunstgrassystemen. Elke
sportclub of –vereniging, op welk niveau dan
ook, heeft haar persoonlijke gebruikerswensen op
het gebied van sporttechnische eigenschappen,
onderhoudvriendelijkheid, kostenniveau en
milieu. Kwaliteit en levensduur van het sportveld
en natuurlijk de veiligheid en spelbeleving van
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