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'IJskappen smelten sneller 

dan ooit' 

Vrijdag 23 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl 

Wij streven voor 100% circulaire verwerking van de 
kunstgrasmatten. GBN

Gekoeld kunstgrasveld een succes: scheelt 26 graden 
Een nieuw experiment met het koelen van kunstgrasvelden blijkt 
succesvol. Dat is niet alleen fijn voor oververhitte sporters, maar 
ook goed nieuws in de strijd tegen de oververhitting en 
verstening van de stad. 
Het Parool, 30 juli 2020

Eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld in Emmen 
RTVDrenthe, 23 juni 2021

'Non-infillkunstgrasvelden van de nieuwste generatie hebben 
alles in zich om te slagen'
dinsdag 8 maart 2022, Fieldmanager

Hoe kun je warmte winnen uit een kunstgrasveld?
Duurzamesportsector.nl, Praktijkvoorbeeld, 1-12-2021



Routekaart Duurzame Sport Infrastructuur

• Ontstaan uit 
• Klimaat akkoord (CO2 Reductie op energie), 

• het Sport akkoord (punt 2 Duurzame Sport infrastructuur) en 

• de Green Deal Milieuvriendelijke Sportvelden (beschermingsmiddelen 
gebruik).

• Officieel ondertekend door BSNC, NOC*NSF, POS, VSG, VWS en 
diverse andere partners zoals provincies, gemeenten, bedrijven en 
sportorganisaties op 21 januari 2020.

• Geeft doorkijk met handelingsperspectief naar betaalbare en 
duurzame sportsector in 2050.



Totaalcijfers voor energie - sportvastgoed

2018 2019 2020 2021

Aantal accommodatiesA 10.530 10.471 10.426 10.331

Totaal oppervlak accommodaties (x 1000 m2)B 7.083 7.028 7.003 6.947

Totaal gaslevering (x 1000 m3) 178.235 168.481 144.848 152.554

Gemiddelde gaslevering per accommodatie (x 1000 m3) 17 16 14 15

Totale elektriciteitslevering (x 1000 kWh) 1.000.757 942.758 802.733 755.562
Gemiddelde elektriciteitslevering per accommodatie (x 1000 
kWh) 95 90 77 73

Tabel 1 Totale energieleveringen sportaccommodaties in 2018, 2019, 2020 en 2021
A. Het gaat hier om sportaccommodaties geïdentificeerd in 2018, gecorrigeerd voor leegstand/sloop in het 
desbetreffende jaar. Nieuwe sportaccommodaties zijn niet meegenomen.

B. Het gaat hier om het oppervlak van sportaccommodaties in 2018, gecorrigeerd voor leegstand/sloop in 
het desbetreffende jaar. Nieuwe sportaccommodaties zijn niet meegenomen.

Bron: Centraal Bureau van de Statistiek, 2022. Bewerking: Mulier Instituut. 



Circulaire Sport

•Inname en opslag van alle
materialen uit de 
sportsector.

•Geschikt maken voor 
hergebruik op hetzelfde 
niveau of opname in de 
biologische kringloop.

•Circulair in ontwerp 
bevordert hergebruik

•Directe fossiel gedreven energie-
voorziening vervangen 
(aardgasvrij)

•Maximale eigen duurzame 
energieopwekking en warmte 
terugwinning bv 
douchewaterwarmte.  

•Energiehub voor wijk door groot 
energieopslag op of naast 
sportaccommodatie terrein

• Intelligente verlichting, 
sportvelddata en lcihtsturing.

• Sportmateriaal: Omslag 
nodig naar minder 
verschillende materialen en 
naar biobased

• Modulaire 
sportaccommodaties klaar 
voor klimaat mitigatie

•Biobased mens- en 
dierveilige 
onderhoudsmiddelen

•Gemeentelijk 
Innovatieplatform duurzame 
sportaccommodaties

•Buyergroup Circulaire 
sportaccommodaties

•Kunstgras LCA-Tool / 
Duurzaamheidslabel

• Integrated Pest Management Inkoop Gebruik

RecyclingEnergie



Circulaire Sport – toekomst

• Biobased polymeren

• Non infill velden of bio-infill.

• Hybride velden, alleen biobased en biologisch afbreekbaar

• Energieleverende kunstgrasveldsystemen

• Kunstgrasveldsysteem als energieopslag/voorziening in de wijk. 

• Multisportvelden.

• Modulaire 100% herbruikbare kunstgrasveldsystemen.

• Innovatiechallenges voor integrale circulaire oplossingen



Routekaart vanaf 2022

• Inzet op een actiegestuurde organisatie structuur

• Ideeën ophalen en omzetten in projecten 
(2 events in het jaar)

• Nieuwe en lopende initiatieven ondersteunen 

• Innovaties stimuleren met ondersteuning

• Inspirerende projecten delen met de hele sportsector en 
daarbuiten

• Volgende evaluatie in 2025.



Circulaire Sport – extra informatie
• Beleid:

• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/25/aanbiedingsbrief-verduurzaming-van-kunstgrasvelden
• EU Proposal for a restriction, micro plastic infill

• Materiaal:
• https://www.gbn-agr.nl/ (kunstgrasrecycling) 
• https://www.bsnc.nl/knvb-onderzoek-nonfill/

• Energie:
• https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/2115662.aspx?t=PAW-in-de-praktijk-Vlieland
• https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/warmteopslag
• https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2020/06/24/is-deze-basaltbatterij-de-oplossing-voor-grootschalige-energieopslag
• https://www.tno.nl/nl/duurzaam/duurzame-ondergrond/geo-energy-research/grootschalige-opslag-duurzame-warmte/
• https://www.bsnc.nl/warmteopwekking-onder-kunstgrasvelden-bron-van-energie/
• https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/zwolse-sportvelden-dragen-bij-aan-de-energietransitie

• Inkoop:
• https://www.change.inc/circulaire-economie/circulaire-bouwers-krijgen-per-2023-voorrang-van-het-rijksvastgoedbedrijf-38865
• https://www.change.inc/energie/gemeenten-gaan-duurzame-stroom-inkopen-op-alternatieve-marktplaats-38832
• https://www.duurzamesportsector.nl/nieuws/innovatieplatform-duurzame-sportsector-presenteert-eerste-plannen/

• Klimaatmitigatie en modulair:
• https://blauwesportparken.nl/
• https://www.bouwnatuurinclusief.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/25/aanbiedingsbrief-verduurzaming-van-kunstgrasvelden
https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720
https://www.gbn-agr.nl/
https://www.bsnc.nl/knvb-onderzoek-nonfill/
https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/2115662.aspx?t=PAW-in-de-praktijk-Vlieland
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/warmteopslag
https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2020/06/24/is-deze-basaltbatterij-de-oplossing-voor-grootschalige-energieopslag
https://www.tno.nl/nl/duurzaam/duurzame-ondergrond/geo-energy-research/grootschalige-opslag-duurzame-warmte/
https://www.bsnc.nl/warmteopwekking-onder-kunstgrasvelden-bron-van-energie/
https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/zwolse-sportvelden-dragen-bij-aan-de-energietransitie
https://www.change.inc/circulaire-economie/circulaire-bouwers-krijgen-per-2023-voorrang-van-het-rijksvastgoedbedrijf-38865
https://www.change.inc/energie/gemeenten-gaan-duurzame-stroom-inkopen-op-alternatieve-marktplaats-38832
https://www.duurzamesportsector.nl/nieuws/innovatieplatform-duurzame-sportsector-presenteert-eerste-plannen/
https://blauwesportparken.nl/
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/

