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Imago Kunstgras



Aanleiding



Huidig imago 
kunstgras

• Rubber in onderbouw

• Gezondheid voor spelers 
(voetbal)

Kunstas

• Ruimte tot verbetering

• Capaciteitsproblemen

Recycling

• Sport wil minder 
associatie met 
verspilling

Hockey
Nederland Nederland Wereldwijd



RECYCLING



Kunstgrasrecycling

GBN



Hergebruikte
materialen



Hergebruikte
materialen

• Slagplanken van kunstgras

• Dug-out banken van 
kunstgras

• Hergebruik zand

• RTA



Recycling
Ecocept en kunstgras recycling

• Realistische en uitvoerbare 
kunstgras recycling methode 

• Kunstgras wordt ontdaan van 
zoveel mogelijk infill (zand en 
rubber)

• Geen restafval na dit proces.



Ecocept



Ecocept
Overige voordelen

• Tot 4 oude velden

• Stoot minder CO2 uit
per project

• Hoog waterbergend 
vermogen

• End-of-life reuse

Milieu

• Minder 
transaportbewegingen

• Vervangt andere
funderingslagen

• Zeer stabiele fundering

Ontwrichting

• Betere prestaties
hockeyvelden

• Maatwerk voor
prestaties mogelijk

• Impact absoptie maakt 
veld veiliger voor 
hoofdletsel

Sport



Velden stikken



Waterbergende
velden



Watergebruik
Mogelijkheden tot minderen?



Keuze kunstgrasmat

TX PRO TX PRO+ TX ELITE
• 1,2 miljoen filamenten / m2 

• Driedubbele backing 

• Slijtvaste duurzame vezel 

• Zachtheid voor comfort 

• Economische oplossing 

• 1,5 miljoen filamenten / m2 

• Hoge dichtheid vezels voor 
extra vlak oppervlak 

• Hoger watervasthoudend 
vermogen 

• Extra sterke Estex laag als 
derde backing 



Werking van 
watervasthoudend 
vermogen 

• Meest efficiënt water gebruik door 
capillaire werking

• Meer vezels zorgt voor langer 
vasthouden van water



Watergebruik
Hoe verminder je dit?

• Keuze voor toevoer

• Moderne sproeiersystemen

• Water terugwinning

• En…



Wat scheelt
dat dan?

Optie
Kuub per 
week

Kuub per 
seizoen

kuub per 
levensduur

Kosten water per 
seizoen

Kosten 
levensduur

Standaard sproeier (1x 
per wedstrijd) 162 4860 48600 € 4.374,00 € 43.740,00

Standaard sproeier (2x 
per wedstrijd) 234 7020 70200 € 6.318,00 € 63.180,00

Sector scout sproeier (1x 
per wedstrijd) 81 2430 24300 € 2.187,00 € 21.870,00

Sector scout sproeier (2x 
per wedstrijd) 117 3510 35100 € 3.159,00 € 31.590,00

Weken hockey per jaar 30

wedstrijden zaterdag 7

wedstrijden zondag 5

trainigen week 15

m3 Standaard sproeier 6

m3 Sector scout sproeier 3

Levensduur waterveld 10

Kosten kuub water € 0,90



Horizontale beregening

Voordelen

• Waterverbruik

Speelomstandigheden

Nadelen

Uitdagende constructie

Kosten



Horizontale
beregening
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Ombouw van een
Hockeyveld


