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Bodemkwaliteit maar ook 
BodemKWANTITEIT

Streefdoel:
Optimale bodem (kwaliteit en kwantiteit) voor:

-grasgroei??

-voor bespeelbaarheid van de toplaag?



GRASGROEI?

Natuurgras

Gras op het veld is niet 
noodzakelijk!!....

Maar wel gewenst!



Kunstgras(sport)veld

vereiste: 
er moet gras op het veld 

staan!!!!
Indien niet??



INDIEN NIET????



Wanneer is een veld (toplaag) 
‘bespeelbaar? ‘niet bespeelbaar’??



Volgens de KBVB
We vroegen het aan de KBVB

(Koninklijk Belgische Voetbalbond)



Wat zegt Frank De Bleekere?
Ex-internationaal

Belgisch scheidsrechter

De bal moet 
rollen!!!!

De Scheidsrechter beslist!!!



Wat zegt het ‘reglement’  
van de KBVB???

Niet bespeelbaar = afgelasten?







Wat zegt de KNVB???

Wij hebben een 
commissie!!!!
En richtlijnen!

Wij hebben WETRA 
velden



BAL BOTST NIET...en DRIJFT ook NIET



Terrein van FC DRIJFNAT





NL: Lutumgehalte: > 25%: klei,  >50%: zware klei!!

Silt: 2-63µm





























Vraag het ook aan:  LABOSPORT International 







Gecompacteerde toplaag

GKB heeft een oplossing!

ECODRESSER



Te weinig zand?

GKB heeft een oplossing:

verticuteren

sandfiller



Toevoegen van zand van goede 
kwaliteit en kwantiteit

volgens de GANDA Criteria en 
volgens het beschikbaar budget 

en... met GKB



Commentaar uit NL op de Ganda-
criteria

- Wij kunnen nog wat leren van onze 

zuiderburen
- Ganda-criteria komen vrij goed overeen 
met de NOCNSF-KNVB2.a. Normen
(daarenboven: de dikte van de toplaag is 
gerelateerd aan de doorlaatbaarheid van de 
onderbouw)

doorlaatbaarheid: hoe te meten?? 
(Labosport International??)



Commentaar uit NL op de Ganda-criteria

- Erwin Beltman (groundsman Feyenoord): de 
toplaag van De Kuip zit heel dicht bij de 
Ganda-criteria

- Tip vanuit NL voor hun zuiderburen: 

In NL liggen er geaggregeerde velden die 60% 
klei of leem of veen bevatten...ze liggen er 
uitstekend bij!!



Wil je meer weten? 
Wil je meer meten?

Kom o.a. naar de Sportveldendag  in NL

En: kom ook bij ons in Gent (B)

22- 23 juni 2017



Symposium on
natural and artificial grassfields 

WELCOME in the WEEK OF PRACTICE

(Meten is weten) 

measuring is knowing
www.gandapubliproductions.be




