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Voorwoord
Op kunstgrasvelden en met name semi-watervelden is het glad worden van de 
velden een herhaaldelijk terugkerend probleem. Voor het bestrijden van deze 
gladheid worden biociden en bestrijdingsmiddelen ingezet en is frequent onder-
houd nodig. In het kader van de Green Deal Sportvelden is afgesproken om vanaf 
2020 het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen maximaal terug te 
dringen. Dat vraagt dus om andere oplossingen!

Daarom lieten de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), het Koninklijke 
Nederlandse Korfbalverbond (KNKV), Gemeente Amsterdam en Branchevereni-
ging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) onderzoek doen naar een zo effectief mo-
gelijk beheerpakket. Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open 
Teelten – ACRRES, onderdeel van Wageningen University & Research, voerde dit 
onderzoek uit. 

Onderzoekers Rommie van der Weide en Koen Beelen brengen in dit rapport de 
veroorzakers van de gladheid in relatie tot de te beïnvloeden omgevingsfactoren in 
kaart. In het rapport is ook een lijst met aanbevelingen voor beheer opgenomen 
die op basis van de ervaringen en in interactie met de 
begeleidingscommissie is opgesteld.

Namens alle opdrachtgevers bedanken we de onderzoekers en de begeleidings-
commissie voor hun inzet. De leden van de begeleidingscommissie zijn Chantal 
Mies (KNHB), Jan Tonny Visser (KNKV), Ben Moonen (BSNC), Ewoud van de We-
tering (Algavelan), Ron Top (gemeente Amsterdam), Theo Verhagen (gemeente 
‘s-Hertogenbosch).

KNHB, KNKV, gemeente Amsterdam en BSNC rekenen erop dat de branche ge-
bruik gaat maken van de uitkomsten van dit onderzoek. Zodat we samen weer een 
belangrijke stap zetten om ervoor te zorgen dat we de doelstellingen van de Green 
Deal Sportvelden realiseren en het gebruik van biociden en gewasbeschermings-
middelen daadwerkelijk terugdringen.

Namens de partners,
Edward van der Geest, voorzitter BSNC
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Samenvatting
Op kunstgrasvelden en met name de semi-watervelden is het glad worden van 
de velden een herhaaldelijk terugkerend probleem. Voor het bestrijden van deze 
gladheid worden bestrijdingsmiddelen ingezet en is frequent onderhoud nodig. In 
het kader van de Green Deal Sportvelden is het gebruik van chemische gewas-
beschermingsmiddelen vanaf 2020 in principe niet meer toegestaan. Om tot een 
zo effectief mogelijk beheerpakket te komen is het belangrijk om preciezer de 
veroorzakers van de gladheid in kaart te brengen in relatie tot de te beïnvloeden 
omgevingsfactoren.

In dit onderzoek werd op zowel gladde als op niet-gladde plekken op kunstgras-
velden monsters verzameld van loszittend materiaal in de mat en van het water. 
Dit gebeurde op met name semi-watervelden in Boekel, De Meern, Groningen, 
Veghel, Schijndel, Tilburg en Wageningen. De monsters werden chemisch geana-
lyseerd op organische stof percentage en de aanwezigheid van de mineralen N 
(stikstof) in verschillende vormen en P (fosfaat). Verder werden de monsters bij 
verschillende vergrotingen onder de binoculair en de microscoop onderzocht, de 
waarnemingen middels foto’s vastgelegd en beschreven wat er aangetroffen werd.

Tijdens het monster nemen bleek het niet mogelijk om goede monsters te nemen 
op de niet-gladde velden. Het ontbrak meestal aan los materiaal en de doorla-
tendheid van het water was zo groot dat er nauwelijks bovenstaand water verza-
meld kon worden. Op de gladde percelen bleken er divers organisch materiaal 
aanwezig: algen, bacteriën en schimmels, zaden van bomen en stukjes blad, los 
organisch materiaal en aarde en vaak ook veel losse kunstgrasvezels. De algen en 
andere aangetroffen soorten werden morfologisch onderscheiden en voor zover 
mogelijk op naam gebracht. Het betrof niet één soort maar diverse soorten. Uit 
de chemische analyses kwam dat de gladde velden gekarakteriseerd werden door 
de aanwezigheid van organische stof en de aanwezigheid van N en P. Op één van 
de locaties waren de concentraties aanzienlijk hoger waarschijnlijk t.g.v. inwaaien 
fijnstof vanuit een nabijgelegen bedrijf. Uit een monster genomen op een andere 
locatie van het water dat gebruikt werd om de velden mee te bevochtigen, bleek 
dit ook P te bevatten. 
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Samenvattend is er niet één veroorzaker van gladheid aantoonbaar. De aanwe-
zigheid van veel organisch materiaal, vaak aanwezigheid van algen en andere mi-
cro-organismen, en het niet goed willen weglopen van vocht op het veld door aan-
wezigheid van veel los vezelmateriaal lijken allen samen te hangen met gladheid 
van kunstgrasvelden.

Algen, (cyano)bacteriën en schimmels verschillen van de meer zichtbare onkrui-
den omdat ze zich veel sneller kunnen vermeerderen wanneer de omstandighe-
den daarvoor geschikt zijn. Daar waar onkruiden vaak maanden nodig hebben 
om van zaadje weer zaadje te worden kunnen algen zich meerdere keren per dag 
delen. Wanneer algen voor 99% bestreden worden, kan vanuit de resterende 1% in 
een week tijd weer een aanzienlijke groene massa gegroeid zijn. 
Daarom is het belangrijk om in te zetten op voorkomen dat groeifactoren voor de 
algen en andere soorten aanwezig zijn. Waarschijnlijk is met name de aanwezig-
heid van fosfaat (en stikstof) door inwaaien van stof, grond en organische materi-
aal, een bepalende factor voor de groei. 

Preventie kan zich richten op het voorkomen dat dit materiaal op het veld komt en 
het afvoeren door schoonmaken en afvoeren. In het rapport is een lijst met aan-
bevelingen voor beheer opgenomen die op basis van de ervaringen en in interactie 
met de begeleidingscommissie werd opgesteld.
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1  Inleiding
Op een flink aantal kunstgrasvelden in Nederland is glad worden een probleem 
(de Boer, 2010-2018). Dit glad worden is merkbaar op vele zogenaamde semi-wa-
tervelden en in mindere mate op vol-water dan wel zandvelden. Ook bij kunst-
grasvelden met andersoortige infills zoals rubber of kurk, of bij andersoortige 
kunststof banen kan dit fenomeen optreden. 
Het probleem lijkt hardnekkig te zijn. Indien onderhoud/bestrijding plaatsvindt, zo-
wel middels gewasbeschermingsmiddelen als mechanisch, lijkt het probleem op 
korte dan welk lange termijn zeer vaak terug te keren. In velden met een mindere 
waterdoorlatendheid lijkt het probleem vaker op te treden en lijkt persistenter.
Indien gladheid voorkomt, wordt nu veelal een oplossing gezocht in bestrijdings-
middelen (de Wit et al, 2018). Vanaf 2020 is in het kader van de Green Deal Sport-
velden (GD189) het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen in principe niet meer 
toegestaan. Sommige gemeenten besluiten gewasbestrijdingsmiddelen al in een 
veel eerder stadium niet meer toe te staan, bijvoorbeeld Gemeente Amsterdam 
per 1 januari 2017.

De oorzaak van het glad worden van kunstgrasvelden wordt veelal gezocht in al-
gengroei. Onduidelijk is of de gladheid inderdaad (mede) veroorzaakt wordt door 
algen. Andere boosdoeners zouden kunnen zijn mos, schimmels, (cyano-) bacte-
riën, biofilms, biologische verontreiniging door bladeren/vuil, etc. Onduidelijk is 
ook in welke laag van een kunstgrasveld de boosdoener zich bevindt en in hoever-
re hij zich ‘verbindt’ of ‘verhoudt’ met het materiaal van een specifieke laag.

Om de problematiek en de oplossingsrichtingen goed in kaart te brengen is on-
derzoek uitgevoerd naar geschikte bemonsterings- en analysemethodiek van met 
name de semi-water kunstgrasvelden en analyse van veroorzakers met differenti-
atie naar variabele factoren. Op basis van de gevonden resultaten worden de ver-
kregen inzichten t.a.v. de oorzaken van gladheid beschreven en de mogelijkheden 
voor preventie en verbetering van beheer op semi-water velden.
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2  Uitvoering
In overleg met de opdrachtgevers is in een tweetal fasen kunstgrasvelden geselec-
teerd om te bemonsteren op biologische organismen en op chemische kwaliteit, 
met de bedoeling om hier een relatie tussen te leggen en de optimale monster-
methode te vinden. In de eerste fase lag daarbij de nadruk op welke analyses goed 
kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen gladde en niet-gladde 
velden. Hiervoor werden velden op 3 locaties bemonsterd in Tilburg, Schijndel en 
Veghel. Omdat de eerste fase onvoldoende duidelijke relatie tussen het voorkomen 
van gladheid en de bepalingen opleverde, werd ook in fase twee de hele bemon-
stering set uitgevoerd bij verschillende velden op de locaties Groningen, Boekel, 
De Meern en Wageningen. Hier werd met nadruk geprobeerd om op zowel gladde 
als niet-gladde velden te bemonsteren. 

Monstername
Op droge velden is met een schone afwasborstel infill bij elkaar geborsteld en met 
een kunststof ‘blik’ (van veger en blik) in een polyethyleen wijdmondfles gegoten. 
Op natte velden is met de gladde kant van een ijskrabber (zoals voor een autoruit) 
waterige massa richting het ‘blik’ geduwd en dan in de polyethyleen wijdmondfles 
gegoten. Indien velden te droog waren voor de natte bemonstering, werd onder-
zocht of het mogelijk was de velden te bevochtigen en dan alsnog ook natte mon-
sters te verzamelen. Monsters werden koel bewaard (4 °C) en een dag later onder 
de microscoop bekeken. Monsters voor de chemische analyse werden bij -20 °C 
bewaard tot aan analyse. 

Analysen
Bij Wageningen Plant Research Open teelten werden de monsters op verschillen-
de manieren beoordeeld op het voorkomen van organismen (zie fig. 1). Allereerst 
werd onder de binoculair gekeken welke structuren en organismen aangetrof-
fen werden. Vervolgens werd een submonster bekeken onder de microscoop bij 
verschillende vergrotingen. Kunstgras vezels, stukjes blad, mos, zaden en gro-
tere organismen konden het beste onder de binoculair beoordeeld worden. Het 
voorkomen van verschillende groenalgen, schimmels en kleine organismen onder 
de microscoop waarbij bij de grootste vergroting ook de cyanobacteriën zichtbaar 
worden. De gevonden organismen werden visueel op naam gesteld. Beeldmateri-
aal van deze bemonsteringen werd vastgelegd in bijlage 1.
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2  Uitvoering
De chemische analyse van de verschillende monsters vond plaats bij het Bodem-
lab (Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem) van Wageningen University & Re-
search (contact Peter Nobels).
Analyses die zijn uitgevoerd zijn: 
- Gehalte droge stof
- Gehalte organische stof
- Fosfaat
- Stikstof (in de vormen Ntotaal, NH4, NO2/NO3)

Figuur 1    Monsters en hun getrapte analyse op voorkomen van organismen onder binoculair en micro-
scoop bij verschillende vergrotingen
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3  Resultaten
Monstername
Bij de bemonstering in de eerste fase bleek het lastig om onderscheid te maken 
tussen gladde en niet-gladde velden. Dit was alleen mogelijk bij het bemonsterde 
korfbalveld in Schijndel. Daar hadden het gladde hoofdveld en het niet-gladde zij-
veld een zeer verschillend onderhoudsstramien. Het niet-gladde veld in Schijndel 
had opvallend veel zwart materiaal tussen het zand.
Alle andere bemonsterde velden in zowel de eerste als de tweede fase waren se-
mi-water velden. In Tilburg was het gladde veld nat en het niet-gladde veld kurk-
droog en kon daardoor ook niet bemonsterd worden. In Veghel was alleen een glad 
veld, geen niet-glad veld. Monstername was lastig bij de semi-water hockeyvelden 
op deze locaties. Er moest enorm veel oppervlak worden geborsteld/geveegd, om 
tot een redelijke hoeveelheid infill te komen. Er kwamen ook erg veel losse kunst-
grasvezels mee.
Daarop werd een tweede fase ingesteld met extra bemonsteringen op locaties met 
wel en niet-gladde semi-watervelden in Groningen, Wageningen, Boekel, en De 
Meern. Bij het bemonsteren bleek dat dit op niet-gladde velden niet of zeer moeilijk 
mogelijk was. Bij de niet-gladde velden in Wageningen en De Meern was het niet 
mogelijk om watermonsters te nemen daar de mat zeer waterdoorlatend was. Ook 
veegmonsters was niet mogelijk omdat er nauwelijks los materiaal leek te zijn. De 
bemonsterde velden op deze locatie die uiteindelijk voldoende materiaal voor ana-
lyse opleverden waren daarmee allen van gladde velden. In Groningen werd met 
veel water opgieten en een zeer groot oppervlak bemonsteren ook een monster van 
een niet glad veld verkregen.

Biologische analysen
De watermonsters zoals die op de verschillende velden genomen werden verschil-
den flink in hun samenstelling (zie figuur 2). Wat in verschillende mate voorkwam in 
de monsters die van de gladde velden afkomstig waren was: losse kunstgrasvezels, 
zand, (blad)materiaal, zaden, algen (groen en blauwalg), bacteriën, schimmels en 
diverse beestjes. Er werden diverse algensoorten aangetroffen waaronder Chla-
mydomonas, Haemotococcus, Chlorella, draadalgen en blauwalgen. De gevonden 
soorten vertonen overlap met de soorten die door Baldwin & Whitton (1992) werden 
gerapporteerd. Baldwin en Whitton meldden ook een breed spectrum van soor-
ten waarbij met name het voorkomen van draadvormige blauwalgen geassocieerd 
wordt met slechte waterdoorlatendheid. In Groningen op de ‘niet-gladde’ velden 
werden geen algen, organische materiaal (blad/zaad) en waterbeestjes aangetrof-
fen; maar op de ‘niet-gladde’ velden van Schijndel zaten deze wel. In Wageningen 
en in De Meern kon zoals eerder gemeld het niet-gladde veld niet bemonsterd 
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Figuur 2 Bemonstering organisch materiaal op verschillende velden.

Chemische analysen
De resultaten van de chemische analysen staan in tabel 1. 

worden omdat er geen materiaal verzameld kon worden behalve een heel klein 
beetje zand en losse kunstgrasvezels.
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Tabel 1. Chemische analysen monsters genomen op kunstgrasvelden

 Veghel

 Schijndel

 Tilburg

 Groningen

 Boekel

 DeMeern1

 DeMeern2

 Wagen-
 ingen

 1 -1
 1-2
 1-3

 1-4
 1-5
 1-6
 1-7

 1-8

 2-1
 2-2
 2-3
 2-4
 2-5

 2-6
 2-7
 2-8

 2-9
 2-10
 2-11

 2-12
 2-13
 2-14

 2-15
 2-16
 2-17

VSWG A 
VSWG B 
VSWG C 

SHG A 
SHG B 
SZNG A 
SZNG B 

T1NG A 

GNG1
GNG2
GG1
GG2
watertank

Boekel1
Boekel2
Boekel3

De Meern1
De Meern2
De Meern3

Fletio1
Fletio2
Fletio3

Wageningen1
Wageningen2
Wageningen3

0.3
0.2
-0.2

0.6
0.3
0.1
0.0

0.2

0.7
0.4
0.4
0.3
-

0.0
1.6
0.4

0.2
0.2
0.2

0.2
0.2
0.1

0.1
0.2
0.1

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.001
0.001
0.001
0.001
0.313

0.004
0.001

-

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.122
0.182
0.010

 

0.9
0.9
0.9

0.7
0.6
2.2
3.5

0.9

0.2
0.3
0.4
0.4
-

38.4
15.2
48.6

0.6
1.6
0.9

0.4
0.9
0.3

0.6
0.4
0.3

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
0.2

0.1

0.0
0.0
0.0
0.0
-

2.4
1.2
3.3

0.0
0.1
0.0

0.0
0.0
0.0

0.1
0.1
0.1

3
3
3

6
5

13
8

3

3
2
3
2
-

278
36

808

2
3
2

2
2
1

2
3
2

 

0.3
0.3
0.2

1.8
1.3
0.8
0.0

0.7

0.7
0.7
0.7
0.7
-

38.4
15.2
48.8

0.6
1.6
0.9

0.4
0.9
0.3

0.6
0.4
0.3

              extractie              Gloei-               Vocht- 
     0,01M             verlies            bepaling
     CaCl2
                               Moffel          droogstoof
             SFA-CaCl2              oven 

             Lab Monster          N-NH4       N-(NO3        Nts            P-PO4  organischest-     vocht  
             +NO2)                                             of (105-550°C)

              code       nr.             [mg/kg]      [mg/kg] [mg/kg]         [mg/kg]            [%] [ %  stoof-
               droog]

             Aantoonbaar-
             heidsgrens
             bij 2e serie     1            0.5         4                 0.4            0.3         0.3
         1            0,5         4   0,02            0,3         0,3
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De concentraties oplosbaar stikstof N (mg/kg of l) liggen tussen 1 en 13 m.u.v. 
Boekel waar ze een factor 10 hoger liggen. De concentraties oplosbaar fosfaat 
P (mg/kg of l) zijn zeer gering en nauwelijks aantoonbaar m.u.v. de monsters uit 
Wageningen en water gebruikt in Groningen
Het organisch gehalte van de droge stof ligt tussen 0.2 en 3.5% m.u.v. Boekel waar 
dit een factor 10 hoger is. Deze metingen laten zien dat de groeicondities voor o.a. 
algen, bacteriën, schimmels t.a.v. nutriënten mogelijk zijn, waarbij P waarschijn-
lijk beperkend kan zijn. Verder is de locatie Boekel opvallend t.a.v. de hoeveelheid 
organische stof en N. Deze locatie ligt dicht bij een grote varkensstal en er wordt 
een grote emissie van fijnstof vermoed. Het water dat in Groningen gebruikt wordt 
voor de beregening van de semi-water velden blijkt ook een bron van fosfaat. In-
dien hiervoor leidingwater gebruikt zou worden zou deze fosfaatbron vermeden 
kunnen worden.
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4  Bespreking resultaten 
  en conclusies

Het bleek moeilijk om op één tijdstip en plek zowel gladde als niet-gladde velden 
te bemonsteren, o.a. omdat op niet-gladde velden zeer moeilijk monsters te ne-
men bleken.  Er lijkt een relatie te zijn tussen gladheid en 1. veel organisch mate-
riaal, 2. algen en andere organismen (niet één specifieke soort), en 3. hoeveelheid 
los vezelmateriaal, maar allen lastig te kwantificeren. Er is vooralsnog geen goede 
relatie tussen chemische analysen (oplosbaar N, P en % organische stof), biolo-
gisch leven en gladheid die gebruikt kan worden voor een simpele monitoring. 

Samenvattend is er dus niet één veroorzaker van gladheid aantoonbaar. De aan-
wezigheid van veel organisch materiaal, vaak aanwezigheid van algen en andere 
organismen, en het niet goed willen weglopen van vocht op het veld door aanwe-
zigheid van veel los vezelmateriaal lijken allen samen te hangen met gladheid van 
kunstgrasvelden.

In vergelijking met hogere planten hebben algen (zoals groene microalgen en 
cyanobacteriën) een veel snellere levenscyclus. Daar het veelal minimaal enkele 
maanden duurt voordat een onkruid vanuit zaad weer nieuwe zaden vormt, kun-
nen de meeste algen bij geschikte groeiomstandigheden zich binnen enkele uren 
delen. Dit geldt overigens ook voor diverse bacterie en schimmelsoorten. Wan-
neer algen commercieel geteeld worden kan men een groot deel van het jaar 
meerdere keren per dag algen oogsten waarbij de algen zich weer snel herstellen. 
Daarom heeft het niet veel zin, om algen en andere micro-organismen te doden 
zonder wat aan hun groeiomstandigheden te doen, omdat de enkele niet gedode 
algen weer snel zullen gaan delen en zo hun oorspronkelijke dichtheid weer snel 
bereiken. Algen andere micro-organismen hebben voor hun groei nutriënten zoals 
P en N en micronutriënten en zonlicht of koolhydraten nodig. De blauw-groene 
algen of cyanobacteriën kunnen de N uit de lucht vastleggen, maar dan is het dus 
wel bepalend dat ze een P bron voor de groei hebben. Deze P en ook andere mi-
cronutriënten zoals ijzer kunnen uit verterend organisch materiaal komen maar 
ook uit ingelopen grond, ingewaaid stof etc. Preventie is voorkomen dat er orga-
nisch materiaal (waaruit N, P, C) en/of verrijkte grond op het veld komt (vuile infill, 
opwaaiend vuil, fijnstof, ..). Verder gebruik schoon water dat geen bron is van P en 
N en geen algen andere micro-organismen bevat. Als het veld slecht waterdoor-
latend is, spoelen de nutriënten ook niet goed uit naar diepere lagen en blijven ze 
beschikbaar voor nieuwe groei van organismen. Het beter doorlatend maken van 
de mat kan daarbij dan ook helpen (bv d.m.v. eggen wat op sommige kunstgras-
velden kan (de Boer, 2010)). Met een goede drainage spoelt de N/P en vezels weg. 
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Wanneer men een veld schoonmaakt, zou men hierbij ook de N en P moeten weg-
nemen om hergroei te voorkomen.

De volgende tips voor het voorkomen en beheersen van gladheid kunnen worden 
gegeven:
1. Aanleg en inrichting 
 a) Kies een open structuur van de kunstgrasmat en goede drainage  
  waardoor nutriënten en eventueel organisch materiaal en vezels  
  uitspoelen
 b) Zorg voor zo weinig mogelijk belasting met organisch materiaal uit  
  directe omgeving 
 c) Schone infill: check of te gebruiken infill schoon is cq. geen minera 
  len bevat
 d) Schoon water: check of te gebruiken water ter beregening schoon  
  is en geen mineralen bevat
 e) Realiseer je dat vervuiling ook kan ontstaat uit depositie fijnstof,  
  vervuild regenwater, industrie uit omgeving, etc.
 
2. Onderhoud bestaande velden
 a) Schoon water: check het water dat gebruik wordt voor de bevochti 
  ging of deze geen mineralen zoals P (fosfaat) bevat
 b) Schone infill: check of de gebruikte infill schoon is cq. geen minera 
  len en organisch materiaal bevat
 c) Zorg dat organisch materiaal en de opgeloste mineralen (P en N)  
  uit de kunstgrasmat regelmatig worden afgevoerd
 d) Zorg dat los vezelmateriaal regelmatig wordt afgevoerd
 e) Bij blazen van velden, werk het materiaal naar buiten het veld en  
  ruim het zo op dat het er niet terug opwaait of weer ingelopen  
  wordt (in tegenstelling tot SBR en andere infills)
 f) Borstelen heeft geen langdurig effect bij gladheid. Diepte-reiniging  
  alleen langdurig effect indien i.c.m. 2a t/m e
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Bijlage 1
Powerpoint presentatie van de resultaten

Presentatie werd gehouden tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties 
op 14 maart 2019 bij stand nr. 1.900
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Bijlage 2
Waarnemingen op de 
afzonderlijke bemonsteringsplaatsen.

Deze bijlage is op te vragen bij rommie.vanderweide@wur.nl en niet standaard 
opgenomen t.g.v. de grootte van bijna 50 MB. 

De bijlage is een xls spreadsheet waarin alle waarnemingen verwerkt staan in 
verschillende tabbladen voor de verschillende locaties:
• Locatiebevindingen
• Beschrijving genomen monsters
• Foto’s van de monsters bij verschillende vergrotingsstappen
• Detailopnamen van waargenomen soorten 
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In 2002 is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek opgericht. De 
doelstellingen van de branchevereniging zijn het uitwisselen en ontwikkelen 
van kennis en informatie over de aanleg en het onderhoud van buitenspor-
taccommodaties en gelieerde producten (zoals graszaden en meststoffen) 
en de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden. 

De vereniging tracht haar doelen te bereiken door regelmatig bijeenkom-
sten en congressen te organiseren en door op te treden als gesprekspart-
ner naar overheden, sportbonden en andere instellingen. De BSNC wil ac-
tief nieuwe ontwikkelingen initiëren en stimuleren, onder andere door het 
(laten) uitvoeren van onderzoek en het bevorderen van normering en certifi-
cering van buitensportvloeren en -terreinen.

Correspondentie adres voor dit rapport:
De Molen 30
3994 DB Houten
T 06 22 52 85 23
www.bsnc.nl


