
 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 
Datum Ref. Contactpersoon Onderwerp 

4 februari 2021  E.H. van der Geest Verduurzaming van kunstgrasvelden 

 

 

Geachte voorzitter, leden van de kamercommissie 

 

 

Graag bied ik u, namens de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, de branche-

organisatie voor buitensport vloeren), deze reactie aan op de kamerbrief van de staatssecre-

taris van Infrastructuur en waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven – Van der Meer, met gelijk-

luidend onderwerp (IENW/BSK-2021/11355). 

 

Het betreft een belangrijk thema, waar naast de effecten voor de sector, ook de maatschap-

pelijke impact niet te ontkennen is, daar waar het gaat om duurzame, veilige en betaalbare 

buitensportaccommodaties, meer specifiek sportvelden. 

 

Wij omarmen, als branche, van harte de voorgenomen beleidsdoelen om te komen tot duur-

zame kunstgrasvelden in 2030, middels het laten meewegen van duurzaamheidscriteria voor 

inkoop, aanbesteding en aanleg/ beheer van (kunstgras) sportvelden.  
Wij zijn daarom content met de geboden mogelijkheid betrokken te worden bij de uitwerking 

van deze doelstellingen, in overleg met de ministeries van I&W, VWS, VSG en sportbonden. 

Dit past naadloos in een trits aan lopende initiatieven binnen onze branche. 

Ook volgen wij, met u, in dit kader, de advisering van ECHA (European Chemical Agency) op 

de voet. Het is in het belang van sportend Nederland, dat de uitkomsten uitvoerbaar zijn en 

de overgangstermijn realistisch is. 

Helaas zien wij ons wel genoodzaakt een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij het 

aan de brief ten grondslag liggende rapport van CE-Delft, met de titel “Naar een verduurza-

ming van kunstgras. Welke voorwaarden in subsidieregelingen SPUK en BOSA?” 

In de eerste plaats valt er het één en ander aan te merken op de inhoudelijke onderbouwing 

en bijbehorende conclusies van het rapport, te weten:  

• Onze kritiek richt zich vooral op de, in onze ogen te negatief geschetste, verliezen van 

infill bij het juist toepassen van de zorgplichtmaatregelen.  



 

 

• CE-Delft àlle infill-materialen als niet-duurzaam bestempelt (in tegenstelling tot ECHA 

die  spreekt over polymere infill (rubber en kunststofkorrels)).  

Wij vinden daarmee de conclusie in het rapport, dat non-infill per definitie milieu-

technisch beter “scoort”, te voorbarig. 

• De inzet van de LCA-tool als duurzaamheidsindicator. 

Het is goed om te vernemen dat ons initiatief om als branche te komen tot een duur-

zaamheidslabel, op basis van de LCA (Levenscyclusanalyse) (milieukostenindicatoren) 

van kunstgras wordt omarmd. Op dit moment is deze LCA-tool in de ontwikkelings-

fase  en is er tijd nodig om ervaring op te doen met deze tool (“pilotfase”). 

We laten ons hierbij ondersteunen door de externe deskundigheid van SGS-intron en 

Kiwa ISA sport. De verwachting is, dat de eerste uitkomsten voor de zomer van 2021 

bekend zullen zijn. 

In de tweede plaats leggen we de vinger bij de totstandkoming van het rapport. 

Ten onrechte wekt CE-Delft de indruk, dat er sprake zou zijn van een brede marktconsultatie, 

waarin de huidige stand van zaken rond kunstgras sportvelden wordt beschreven en dat dit 

tot stand gekomen zou zijn in (nauwe) samenwerking met de gehele branche en de BSNC. 

Helaas is dit maar ten dele het geval en hebben veel van de door ons ingebrachte nuancerin-

gen en opmerkingen niet geleid tot aanpassing van het definitieve rapport.  

Ons inziens zijn daardoor een aantal aannames en conclusies onvoldoende onderbouwd. 

Tot slot benadrukken wij graag dat de (sport-)branche (gemeenten en sportverenigingen) ge-

baat is bij rust en duidelijkheid aangaande de inzetbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid 

en uitvoerbaarheid van veilige kunstgras sportvelden, zonder dat de noodzakelijke investerin-

gen stagneren en het (buiten) sporten in het gedrang komt (“tijdens de verbouwing is de win-

kel wel open”).  

Graag willen wij ons als branche, in samenwerking met alle partijen, maximaal (blijven) inzet-

ten voor deze verduurzamingsopgave! Het is hierbij van belang dat ook de sportbonden  

betrokken zijn, daar waar acceptatie en draagvlak nodig is voor de ontwikkeling van innova-

tieve, duurzame kunstgras sportvelden die, mogelijk, andere speeleigenschappen hebben dan 

de bestaande systemen.  

Te allen tijde bereid tot nadere toelichting dan wel kennismaking met de BSNC,  

  



 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, 

 

 

 

 

 

 

Edward van der Geest      

Voorzitter    

 

  

   

   

 

Goof Rijndorp 

Voorzitter platform Aannemers   

  

  

 

  

  

Mark de Jong 

Voorzitter platform Adviesbureaus & Kennisinstellingen 

 

 

 

 

 

 

Bas Visser    

Voorzitter platform Leveranciers & producenten  


