
De waarheid over kunstgras 

 

Op zoek naar de waarheid over kunstgras en een positief verhaal gingen we op 
bezoek bij John en Yoni van de Wal van Garden Sense in Spoordonk. Garden Sense 
Kunstgras Brabant houdt zich sinds 2007 bezig met het verkopen en aanleggen van 
hoge kwaliteit kunstgras. Het bedrijf, dat met enthousiasme wordt gerund door John 
en Yoni van de Wal, ademt professionaliteit uit en is de juiste plek voor meer en 
betrouwbare informatie. 

Yoni verteld. ‘Er is helaas door het programma Zembla veel onrust veroorzaakt onder 
de mensen. Onrust die het gevolg is van onwetendheid. Graag willen wij een stukje 
van deze bezorgdheid wegnemen.’ Gaat de discussie nu over alle kunstgras? ‘Nee, 
de discussie gaat eigenlijk alleen over het voetbalgras. En dan niet eens over het 
gras, maar over de rubber korrels. Probleem is dat er iets tussen het gras moet om 
veerkracht te geven aan het speelveld. Daardoor wordt het speelbaar. Het moet iets 
toevoegen voor de sport. Omdat voetbal andere eigenschappen vraagt dan het gras 
van een tuin of van een andere sport, gebruikt men rubberen infill. Dit kan 
verschillende vormen hebben. De demping moet goed zijn, de bal moet goed 
stuiteren en de infill moet goed blijven zitten. Hoe vaker je moet bijvullen, hoe hoger 
de kosten. Inmiddels hebben veel voetbalclubs een kunstgrasveld. Het rubber dat 
gebruikt wordt voor de infill van een voetbalveld is nagenoeg altijd gemaakt van 
autobanden. In onze duurzame maatschappij wordt het recyclen gestimuleerd. Het 
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft gedegen onderzoek 
gedaan en schrijft ook nu, na het bestuderen van de nieuwe informatie, dat de 
toepassing van rubbergranulaat naar verwachting niet zal leiden tot risico’s voor de 
gezondheid van de spelers. In de branche wordt wel gekeken of ze kurk, kokos of 
iets anders kunnen gebruiken.’ 

‘We verkopen wel sportgras maar leggen geen grote voetbalvelden. Dit is een andere 
tak binnen het kunstgras. Bijvoorbeeld wel klein hockeyveldje of een golf green. Wij 
leveren voornamelijk aan particulieren en bedrijven. Hierbij gebruiken wij geen rubber 
infill.’ 



Wat wordt er bij andere toepassingen van kunstgras dan gebruikt? 
‘Tussen hockeygras zit rondgebrand zand. Deze structuur zorgt ervoor, dat het zand 
onderin het gras blijft zitten en het kunstgras minder aan slijtage onderhevig is. Bij 
particulieren gebruiken we ook altijd dit speciale instrooizand. Dit verlengd de 
levensduur van het gras. Het blijft onderin zitten en houd het gras beter op zijn plek. 
Daarnaast geeft het steun aan de kunstgras sprieten en het heeft een verkoelend 
effect. Hoe langer en voller het product, hoe meer zand er nodig is. Bij speelvelden, 
bijvoorbeeld op scholen gebruiken we eerst valdemping, de dikte hiervan is 
afhankelijk van de valhoogte. Daarop wordt het kunstgras aangebracht en dat wordt 
dan ingezand met rondgebrand Silicazand. In verband met de keuring is dit een 
must. Kunstgras moet eigenlijk altijd ingezand worden. In de tuin kun je het gras zelfs 
met een harde bezem vegen. Het zand blijft dan gewoon zitten.’ 

Wat voor advies kan je aan ouders geven als kinderen toch 
gevoetbald hebben op kunstgras met rubbern infill? 

‘De KNVB geeft vooralsnog het advies om gewoon op de velden te blijven spelen en 
om na het voetballen te douchen, dan blijft de kans op een eventueel 
gezondheidsrisico beperkt.’ Nu we hier toch zijn willen we natuurlijk ook iets meer 
horen over jullie prachtige bedrijf. ‘Wij hebben bewust gekozen voor verkoop aan 
particulieren en we voegen positief iets toe aan een tuin. In een paar dagen tijd 
maken we iets heel moois. In plaats van dor gras en gele plekken van de plassende 
hond krijgt men een prachtige groenblijvende grasmat. Het kunstgras is 
tegenwoordig nauwelijks nog van echt te onderscheiden. We leveren nu zelfs aan 
hoveniers, die vroeger natuurlijk heel sceptisch waren. Ook daarmee is de 
samenwerking leuk. 

Er is veel vraag van particulieren, maar ook van bedrijven. Kunstgras is 
onderhoudsarm en laat een bedrijfspand mooi tot zijn recht komen. Grappige, 
bijzondere projecten zijn bijvoorbeeld het project bij de Hutten verspillingsfabriek in 
Veghel, zwart kunstgras als wandbekleding in een modern interieur, de aankleding 
van de Shopping Sunday in Oirschot, de aankleding in een fietsenwinkel of etalage 
of de binnentuin voor werknemers om in een ontspannen sfeer te kunnen lunchen. 
Deze projecten laten een andere kant van kunstgras zien, de decoratieve kant. Dit 
houdt ons werk boeiend’ 

De taken zijn goed verdeeld. John houdt zich bezig met de uitvoering van de 
opdrachten, Yoni doet de verkoop, de offertes en de administratie. Ze doen beiden 
dat waar ze goed in zijn en hiervoor werden ze onlangs beloond met het 5-
sterrenspecialisten keurmerk voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en 
garantie. Een knappe prestatie. Bovendien zijn ze sinds kort een erkend leerbedrijf 
voor stages. 

 


