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Cursussen Kunstgras 2022 
 

‘Alles wat je moet weten over kunstgras en de laatste ontwikkelingen!’ 
 

Algemeen 

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en Kiwa ISA Sport, het kennisinstituut voor 

kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties organiseren samen een eendaagse 

Basiscursus en eendaagse Masterclass Kunstgras.  

 

De Basiscursus en de Masterclass zijn twee afzonderlijk  te volgen cursussen.  

1. In de Basiscursus Kunstgras is er veel aandacht voor het inzichtelijk maken van de 

verschillende normen, vormen van kunstgas, infill-materialen,  en de daarbij horende 

ontwikkelingen en trends. Bovendien is er aandacht voor actueel onderzoek vanuit het RIVM 

m.b.t. materialen en milieukundig onderzoek naar SBR, en PFAS etc. 

2. In de Masterclass Kunstgras ‘Trends en ontwikkelingen’ is er veel aandacht voor het 

inzichtelijk maken van de zorgplichtmaatregelen en de bijkomstigheden van het vervangen 

van een kunstgrasveld. Natuurlijk is duurzaamheid en de laatste ontwikkelingen m.b.t. 

microplastics een belangrijk onderwerp. Verder kijkend in de toekomst wordt natuurlijk ook 

het duurzaam aanbesteden besproken. 

 

Bij deelname krijgt de deelnemer een bewijs van deelname.  

 

Doelstelling 

Het doel is om kwalitatief hoogstaande, duurzame en veilige kunstgrasvelden voor de gebruiker te 

bewerkstelligen door het organiseren en faciliteren van een onafhankelijke en hoogwaardige cursus 

voor beleidsmedewerkers sport van gemeenten en sportbedrijven, bedrijven en andere directe 

stakeholders. 

 

Primaire doelgroep 

Gemeentelijke beleidsmedewerkers van de afdeling sport, verantwoordelijken voor onderhoud aan 

kunstgras sportvelden (fieldmanagers, groundsmen), met HBO denk- en werkniveau. Er wordt in 

overzichtelijke groepen gewerkt (max 20 per cursus). Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt er een 

extra cursus aangeboden in dezelfde periode. 

 

Kosten 

 

Basiscursus of Masterclass: 

• BSNC-leden; € 525,- 

• Niet-leden; € 625,- 

 

Basiscursus & Masterclass (combi): 

• BSNC-leden; € 950,- 

• Niet-leden; € 1.150,- 
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Basiscursus Kunstgras  

 
Locatie 

Hotel van der Valk Arnhem/Papendal, waarbij één onderdeel in het laboratorium van Kiwa ISA Sport 

plaatsvindt. 

Adres: Amsterdamseweg 505, 6816VK Arnhem / Papendallaan 7 6816VD Arnhem 

 

Datum    

Donderdag 3 november 2022 

 

Leerdoelen  

• Inzicht hebben in de normen aangaande kunstgrasvelden en hun meerwaarde  

• Inzicht hebben in de verschillende soorten producten/kunstgrasvelden  

• In staat zijn een beoordeling te maken tussen verschillende kunstgrasvelden op basis van 

verworven kennis tijdens de cursus 

• In contact zijn geweest met praktijkvoorbeelden van verschillende soorten kunstgras en infill-

materialen 

• Inzicht hebben in de laatste ontwikkelingen & trends t.a.v. materialen en sportconstructies 

(sporttechnisch en duurzaamheid) 

• Inzicht in de stand van zaken m.b.t. het nieuwe Kwaliteit Zorg Systeem (KZS) 

• Inzicht in de laatste ontwikkelingen m.b.t. SBR, PFAS en Microplastics 

• Inzicht in hoe een laboratorium er uit ziet en welke methoden/appratuur er worden gehanteerd 

 

Programma 

09.30 uur  Inloop: Koffie & Thee 

09.45 uur Start Cursus Kunstgras – Welkom & Introductierondje 

09.50 uur Kunstgras, Infill en Shockpads – Gert-Jan Kieft (Kiwa ISA Sport) 

10.45 uur Korte pauze 

11.00 uur Normen Kunstgras – Erik van Swinderen (Kiwa - ISA Sport) 

12.00 uur  Lunch 

12.45 uur Ontwikkelingen & Trends (systemen en materialen) - Gert-Jan Kieft 

13.45 uur Laatste stand van zaken KwaliteitsZorgSysteem - Wilko Zuidema (NOC*NSF) 

14.30 uur Verplaatsing naar het laboratorium en kunstgrasveld  

14.45 uur  Bezoek aan het lab voor praktijkvoorbeelden kunstgras en infill-materialen -  

   Gert-Jan Kieft  

15.45 uur Verplaatsing naar cursusruimte 

15.55 uur Pauze 

16.05 uur Actueel: onderzoek (SBR, PFAS en Microplastics) – Charles Bodar (RIVM) 

16.45 uur Afsluiting/Certificaat uitreiking  

 

Masterclass Kunstgras 

 
Locatie 

KNVB Campus  

Adres: Woudenbergseweg 56 Zeist. Locatie op campus n.t.b.  
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Datum    

Donderdag 24 november 2022 

 

Leerdoelen 

• Inzicht hebben in de belangrijkste aspecten van onderhoud op kunstgras 

• Inzicht hebben in de processen die verbonden zijn bij het opruimen van een kunstgras mat 

(renovatie kunstgrasveld)  

• Inzicht in de bijkomstigheden van het renoveren van een kunstgrasveld 

• Inzicht hebben in hoe duurzaamheid t.a.v. sportaccommodaties kan worden geborgd. (LCA/EPD) 

• Inzicht in het zorgplicht document aangaande de bouw en onderhoud van kunstgrasvelden 

• Inzicht in het document hoe ruim ik een kunstgrasveld op 

• Inzicht in mogelijkheden om duurzaam aan te besteden (voorbeeld Amsterdam) 

• Inzicht in stand van zaken aangaande wetgeving (Europees) m.b.t. microplastics 

 

Programma 

09.30 uur  Inloop: Koffie & Thee 

09.45 uur Start Cursus Kunstgras – Welkom & Introductierondje 

10.00 uur Zorgplicht document – Marcel Bouwmeester (Gemeente Utrecht) 

11.15 uur korte pauze   

11.25 uur Renovatie kunstgrasveld, hoe pak ik dit aan? – Joris van der Cammen (Kybys) 

Milieu, hergebruik/recycling etc. 

12.45 uur  Lunch 

13.30 uur  Duurzaamheid/LCA/EPD etc. – Gert-Jan Kieft (Kiwa ISA Sport) 

14.30 uur  Microplastics (ECHA) laatste ontwikkelingen – Erik van Swinderen (Kiwa – ISA Sport) 

15.15 uur Korte pauze 

15.30 uur Duurzaam aanbesteden – (gemeente Amsterdam) 

16.30 uur Afsluiting/Certificaat uitreiking 

 

 


