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Het is een groot project voor de gemeente 
‘s-Hertogenbosch, dat nu bijna op zijn einde 
loopt. Bij vijf voetbalclubs worden in totaal acht 
kunstgrasvelden aangelegd of gerenoveerd. 
Het interview vindt plaats bij OJC Rosmalen, 
de locatie waar het meeste is uitgevoerd: drie 
kunstgrasvelden zijn gerenoveerd en het sport-
complex wordt uitgebreid met een tiende veld. 
Op de andere locaties, FC Engelen, Emplina 
en Wilhelmina, zijn de nieuwe Edel Soccer 
Diamondblade-kunstgrasvelden van Edel Grass 
met TPE-infill inmiddels gereed. Tegelijk met 
de velden worden door Antea Sport riolering 
en drainagesystemen aangebracht, evenals 
elementenverharding, terreininrichting en 
verlichting. Er is een onderhoudscontract voor 
vijf jaar afgesloten. De werkzaamheden aan de 
nieuwe velden verliepen als een soort treintje: 
elke week werd gestart met de aanleg van een 
nieuw veld. ‘Er moeten bij OJC Rosmalen altijd 
drie kunstgrasvelden bespeelbaar zijn. Met 
deze werkwijze kan Antea Sport dat garande-
ren’, vertelt Henrie Bekkers, beheerder van de 
buitensportaccommodaties in de gemeente. 
Hij is de persoon die het meeste op de velden 
aanwezig is en overal kennis van heeft. ‘Ik 
ben aanspreekpunt voor de verenigingen en 
de aannemer.’ We spreken ook met Ellian van 
Geloven-Siemers, beleidsmedewerker en pro-
jectleider sport en recreatie van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. Zij is projectleider bij de 
aanleg en renovatie van de acht kunstgrasvel-
den en wordt daarbij ondersteund door Kybys 
ingenieurs en adviseurs.

Romeinse nederzetting
Het project verloopt over het algemeen vlot, 
maar bij voetbalclub EVVC in Vinkel waren 
er bijzondere omstandigheden die vertra-
ging gaven. Van Geloven-Siemers: ‘Daar zijn 
archeologische vondsten gedaan. Er werd een 
Romeinse nederzetting gevonden met vijftien 
fundaties van woningen, zes waterputten en 
een meloenkraal.’ De vondsten wijzen op bewo-
ning in de eerste en tweede eeuw na Christus. 
Deze periode wordt in Nederland aangeduid 
als de Romeinse tijd, omdat er toen sprake 
was van Romeinse overheersing. Archeologen 
hebben alles opgegraven tot een bepaalde 
diepte. Na bijna achttien eeuwen in de bodem 
te hebben gelegen, zijn de houten constructies 
van de boerderijen alleen nog herkenbaar als 
bruine vlekken die duidelijk afsteken tegen 
het gele zand. De meeste sporen dateren uit 
de Romeinse tijd, maar er lijken ook sporen uit 
het einde van de bronstijd aanwezig te zijn. 
‘Volgens archeologen is het een unieke vondst.’ 
Van Geloven-Siemers is blij dat ze weer aan de 
slag kunnen met het aanleggen van het kunst-
grasveld. ‘Voor de gemeente is het vooral een 
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mooi verhaal, maar het is in ons belang dat het 
project geen verdere vertraging oploopt. Het 
werk moest acht weken stilgelegd worden. We 
kunnen nu gelukkig weer verder en volgens de 
planning is het veld op tijd klaar voor het nieu-
we seizoen in september.’ Bekkers: ‘Gelukkig 
heeft Antea Sport goed meegedacht en heb-
ben ze alles gedaan wat binnen hun macht ligt 
om het project toch zo vlot mogelijk te laten 
doorgaan.’

Onvoldoende capaciteit
Het project kwam tot stand doordat een aantal 
clubs te maken had met ondercapaciteit op de 
trainingsvelden. ‘Er waren te weinig voetbal-
velden. Middels een raadsbesluit en in overleg 
met de clubs is toen de knoop doorgehakt: vijf 
natuurgrasvelden werden omgebouwd naar 
kunstgras en drie kunstgrasmatten die versle-
ten waren werden vervangen. Daarmee hebben 
de clubs meer trainingscapaciteit. Bij natuur-
gras zit er een limiet aan het aantal speeluren; 
bij kunstgras heb je veel meer mogelijkheden. 
Je kunt vaker gebruikmaken van zo’n veld’, 
legt Van Geloven-Siemers uit. Bekkers vult aan: 
‘Kunstgras is ook minder weersgevoelig. De 
laatste jaren verandert het weer; we hebben 
steeds meer last van hoosbuien. Hierdoor lig-
gen de velden er sneller uit voor de gebruikers. 
Nu zijn we flexibeler.’

Kunstgras hergebruiken
Antea Sport heeft de opdracht gekregen 
middels een gewonnen aanbesteding. De 
aannemer werd beoordeeld op een aantal 
punten, waaronder het plan van aanpak, de 
veiligheid, de prijs en de verwerking van de 
oude kunstgrasmatten. Bekkers: ‘Het recyclen 
van kunstgras is een hot item op dit moment. 
We hadden voorgeschreven dat de mat naar 

een erkend verwerker moet. Mede op basis 
daarvan heeft Antea Sport de aanbesteding 
gewonnen.’ De oude matten zijn ingenomen 
door de alliantie AGR, waarvan Antea Sport 
deel uitmaakt. ‘We vinden het een goede zaak 
dat de alliantie bestaat uit meerdere samen-
werkende partijen. Ook dat leveranciers en aan-
nemers hun verantwoordelijkheid nemen voor 
de oude matten is een positief geluid.’ De eerste 
mat is twee weken geleden meegenomen om 
gerecycled te worden. In 2020 moet de fabriek 
gaan draaien; nu ligt de kunstgrasmat nog in 
een opslagplaats in Hoorn. Bekkers kan te zijner 
tijd precies volgen wat er met de mat gebeurt. 
‘Ze moeten aantonen hoe het gerecycled wordt 
en waar het product blijft. We vinden het als 
gemeente erg belangrijk om te weten dat de 
mat of de infill hergebruikt wordt.’ 

Vertrouwen
Alle nieuwe kunstgrasvelden in de gemeente 
krijgen TPE-infill, behalve de uitbreiding van 
veld 10 bij OJC Rosmalen. ‘Dat is een non-
infillveld. We wilden op deze locatie aannemers 
en leveranciers de mogelijkheid bieden om te 
innoveren. De ontwikkelingen op het gebied 
van non-infill staan niet stil en we bieden graag 
de gelegenheid om nieuwe dingen uit te pro-
beren.’ J&E Sports installeert alle kunstgrasmat-
ten; zij komen iedere keer met dezelfde ploeg. 
‘Het voordeel is dat we heel vroeg in het jaar 
konden aanbesteden. De aannemer zat nog 
niet helemaal vol met andere projecten en dat 
kwam de kwaliteit hier ten goede. De velden 
die tot nu toe gekeurd zijn, hebben geen enke-
le negatieve opmerking gehad. Dat vind ik een 
groot voordeel’, zegt Bekkers. De samenwerking 
met Antea Sport werkt volgens hem heel goed. 
‘Er zijn korte lijnen. Het is voor ons een groot 
project en dat geven we niet zomaar weg. We 

vertrouwen Antea Sport helemaal. Ze hebben 
te maken met vijf voetbalclubs en vijf besturen 
die allemaal een mening hebben. Daar gaan ze 
goed mee om.’
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