GEBRUIKSNORM
Norm voor bestaande kunstgras voetbalvelden
Er wordt al lange tijd gewacht op een norm voor bestaande kunstgras voetbalvelden. Een norm die
aangeeft tot wanneer een veld “veilig” gebruikt kan worden. De KNVB heeft het principebesluit
uitgesproken de gebruiksnorm per 1 juli 2010 te hanteren en per 1 juli 2010 dient dus naar de
gebruiksnorm gehandeld te worden.
Een werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de waarden welke in de gebruiksnorm opgenomen
zouden moeten worden.
De werkgroep heeft bestaan uit:
- KNVB
- Afgevaardigde ISA Sport (geaccrediteerd testinstituut)
- Afgevaardigde Intron (geaccrediteerd testinstituut)
- 2 afgevaardigden Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek
- 2 afgevaardigden WG6 (werkgroep van normalisatiecommissie)
In de gebruiksnorm zijn geen andere sporttechnische eigenschappen en overige eigenschappen
opgenomen als de sporttechnische eigenschappen (en overige eigenschappen) waar ook op gekeurd
wordt tijdens de aanleg van kunstgras voetbalvelden. De belangrijkste kenmerken waar op gekeurd
wordt zijn:

de schokabsorptie (vermogen van het veld om schokken op te vangen waardoor
een speler wordt ontlast);

de stroefheid (Een hoge stroefheid is belastend voor de kniegewrichten);

de hoogteligging (eventueel opgetreden zettingen/nazakkingen)

vlakheid (kuilvorming, drempels)

balstuit

balrol

overige condities (o.a. waterdoorlaatbaarheid)

etc.
De gebruiksnorm zal gaan gelden voor kunstgrasvelden die zijn aangelegd na 1 juli 2010 (lees:
goedgekeurd zijn vanaf 1 juli 2010). De velden die aangelegd zijn voor deze datum zullen niet
verplicht gemeten worden op de gebruiksnorm. Een eigenaar of vereniging van een veld aangelegd
voor 1 juli 2010 heeft natuurlijk wel de mogelijkheid om het veld te toetsen aan de gebruiksnorm, maar
indien de waarden onder de beschreven waarden in de gebruiksnorm vallen heeft dat voor deze
velden geen consequenties vanuit de KNVB.
De consequentie voor velden die na 1 juli 2010 zijn aangelegd is dat op velden waarbij de gemeten
waarden niet meer binnen de gebruiksnorm vallen geen officiële KNVB-wedstrijden meer gespeeld
mogen worden. Trainingen zullen wel plaats mogen blijven vinden op velden met waarden die buiten
de gebruiksnorm vallen. De vraag is echter wel of dit verstandig is (de gebruiksnorm geeft immers aan
tot wanneer een veld veilig gebruikt kan worden).
De gebruiksnorm zal verplicht worden gemeten in het achtste jaar na aanleg van het kunstgrasveld.
De vereniging en eigenaar daar waar het kunstgrasveld is gelegen ontvangt bij aanvang van het
achtste speelseizoen na aanleg kunstgrasveld een schrijven van de KNVB dat het veld aan het eind
van dat speelseizoen goedgekeurd moet zijn op de gebruiksnorm, zo niet dat er geen officiële KNVBwedstrijden meer gespeeld mogen worden op het betreffende veld.
Het is dus verstandig om direct aan het begin van het betreffende speelseizoen het veld te laten
keuren op de gebruiksnorm. Voldoet het veld aan het begin van het seizoen niet aan de gebruiksnorm
dan heeft men een volledig speelseizoen om herstelwerkzaamheden uit te voeren zodat het aan het
eind van het seizoen wel voldoet aan de gestelde waarden van de gebruiksnorm.
Wordt aan het begin van het seizoen voorzien dat het veld aan het eind van het seizoen niet voldoet
aan de gebruiksnorm dan heeft men een volledig speelseizoen om voorbereidingen te treffen voor de
renovatie van het veld. Indien gewacht wordt tot het eind van het speelseizoen met het meten van de
waarden dan kan de uitkomst wel eens zuur zijn.
Ook het tiende jaar zal verplicht gemeten worden op de gebruiksnorm (indien het veld nog niet
vervangen is) en na het tiende jaar zal afhankelijk van de uitkomsten zoals gemeten in het tiende jaar
of het opvolgende jaar weer gemeten moeten worden of na het twaalfde jaar na aanleg.

Dat verplicht gemeten wordt in het achtste jaar wil niet zeggen dat in de tussenliggende jaren niet
gemeten hoeft te worden. Verenigingen en gemeenten (vaak de eigenaren van het veld) doen er
verstandig aan om periodiek het veld te laten meten. Door periodiek te meten en te anticiperen op de
resultaten (het bijsturen van het onderhoud) kan de kwaliteit behouden blijven en ontstaat er
duidelijkheid wanneer een kunstgrasveld moet worden opgenomen op de begroting (garanties
afgegeven bij de aanleg geven niet per definitie aan tot wanneer een kunstgrasveld “veilig” gebruikt
kan worden). Tevens is de eigenaar van het kunstgrasveld vrij om te stellen dat na het vervallen van
het aanlegcertificaat (bij FIFA One Star-velden vervalt dit na 4 jaar en bij FIFA Two Star-velden na 1
jaar) het veld nog moet voldoen aan de aanlegnormen of andere normen zoals overeengekomen.
De introductie van de gebruiksnorm kan zorgen voor meer duidelijkheid. Een aantal voorbeelden die
kunnen leiden tot meer duidelijkheid zijn:
 Het stellen van betere garantievoorwaarden;
 Beter onderhoud kunstgrasvelden;
 Onderzoek naar de effecten van onderhoudswerkzaamheden (komt het onderhoud ten goede
aan de sporttechnische eigenschappen, wordt door onderhoud slijtage toegebracht aan de
kunstgrasmat, met welke frequentie dient een bepaalde onderhoudsmaatregel te worden
uitgevoerd, etc.);
 Het opstellen van betere gebruiksvoorschriften;
 Monitoring van de bespelingsuren ten opzichte van de gestelde uren in de
garantievoorwaarden;
 Ontwikkeling op duurzamere kunstgrasvelden;
 Etc.
Bovenstaande wordt niet direct geïnitieerd door de KNVB, maar de KNVB wil wel participeren in de
onderzoeken.
Dat een gebruiksnorm nu pas geïntroduceerd wordt heeft te maken met de ontwikkelingen op
kunstgrasgebied. Tot voor kort was nog onbekend hoe de sporttechnische eigenschappen van
kunstgrasvelden zich zouden verhouden ten opzichte van de aanlegnorm (door de
kwaliteitzorgprojecten kunstgrasvelden zoals uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009 door de KNVB is hier
enigszins duidelijkheid in verkregen). Tevens was de harmonisatie van aanlegnormen met FIFA een
goede gelegenheid tot introductie van de gebruiksnorm.
De introductie van de gebruiksnorm betekent niet dat de ontwikkelingen stil moeten gaan staan. Een
gebruiksnorm kan leiden tot verdere doorontwikkeling voor kwalitatief hoogwaardigere en duurzamere
kunstgrasvelden.
Mochten er vragen zijn aangaande de gebruiksnorm dan kan contact worden opgenomen met Patrick
Balemans, beleidsmedewerker accommodatiezaken KNVB (patrick.balemans@knvb.nl telefoon:
0343-499272).

