
BSNC Studiedag

Gras of kunstgras 
maak een  
verantwoorde keuze!

Studiedagen
 Vakkennis gegarandeerd!
   –



Doel
Deelnemers ontwikkelen kennis en inzicht in de verschil-
lende typen sportvelden voor voetbal. Dit voor wat betreft 
de opbouw, de beleving bij het gebruik, de milieubelasting 
gerelateerd aan de aanleg, het onderhoud en de renovatie 
van de velden en de totale exploitatiekosten. Zo kunnen zij 
een verantwoorde keuze maken voor het type sportveld 
dat het beste bij hun situatie past.

Programma
09.00 - 09.30 uur Welkom
09.30 - 10:30 uur Typen sportvelden voor voetbal

• Sportgrasveld op zand, klei of veen
• Hybryde velden: versterkte  

grasmat en/of toplaag
• Kunstgras velden: typen, opbouw, 

gebruik en multifunctionaliteit
10.30 - 10.45 uur Pauze
10.45 - 12.00 uur De milieubelasting 

• Sportgrasvelden: aanleg, onderhoud 
en renovatie

• Kunstgrasvelden: aanleg, onderhoud, 
renovatie en recycling van de mat

12.00 - 12.45 uur Lunch
12.45 - 13.45 uur De beleving

• Het spel op gras en kunstgras
• De gezondheid en de relatie met 

het veld
• De leefomgeving en de relatie met 

het veld
13.45 - 14.45 uur Investering en exploitatiekosten
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.00 uur Casus uit de praktijk

Sprekers

Kosten en inschrijven
Voor bij BSNC aangesloten organisaties geldt dat de kosten per 
persoon € 195,- (excl. BTW) bedragen. De prijs voor niet-leden  
bedraagt € 295,- (excl. BTW). Lunch, consumpties en studiemate-
riaal zijn inbegrepen. De groepsgrootte is maximaal 20 personen.

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
BSNC is het kennis- en innovatieplatform voor buitensportvoor-
zieningen. Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over aanleg, 
onderhoud en beheer van buitensportvelden en -terreinen is de 
kern van BSNC. Naast de studiedagen organiseert BSNC diverse 
evenementen, doet praktijkgericht onderzoek en biedt ze samen 
met HAS en IPC Groene Ruimte de doorlopende leerlijn sport- 

veldenbeheer aan (zie: www.bsnc.nl).

Meer informatie
BSNC HAS KennisTransfer
T 06 22 52 85 23 T 088 - 890 36 91
I www.bsnc.nl  I www.has.nl 
De Molen 30 Postbus 90108 
3994 DB Houten 5200 MA ’s-Hertogenbosch  

Onze Studiedagen zijn ideaal om u in één dag bij te scholen over een specifiek onderwerp. Studie-

dagen hebben een praktische insteek en sluiten aan bij de praktijk van de deelnemers. Zij krijgen 

kennis en inzicht in de verschillende typen sportvelden voor voetbal. Dit voor wat betreft de opbouw, 

de beleving bij het gebruik, de milieubelasting gerelateerd aan de aanleg, het onderhoud en de 

renovatie van de velden en de totale exploitatiekosten.

Voor wie DataThema

Studiedagen
 Vakkennis gegarandeerd!
   –

24 november 2015
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 
Onderwijsboulevard 221, 5223 DE te ‘s-Hertogenbosch

2 december 2015
Bondsbureau KNVB
Woudenbergseweg 56, 3707 HX te Zeist

Accountmanagers van aannemers en 
leveranciers, beleidsmedewerkers en 
beslissers bij de overheid, bestuurders 
en beslissers bij sportverenigingen en 
beheerorganisaties.

Gras of kunstgras:  
maak een verantwoorde keuze

Jochem Knol   Rutger Schuijffel Seth van der Wielen  
Grontmij  SC Woezik / Polytan KYBYS 

Sjaak Groen   Patrick Balemans Gert-Jan Kieft  
HAS  KNVB Kiwa ISA Sport 

VOOR INSCHRIJVINGEENNN

zie: www.bsnc.nl
http://www.bsnc.nl/inschrijfformulier-bijeenkomsten/

