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teenmeel-adviseur Bert Carpay en biogeoloog 
Gino Smeulders doen al jaren onderzoek naar een 
bemestingsstrategie die planten sterker maakt. 
Bij agrarische toepassingen behalen ze daarmee 

opvallend goede resultaten. Na een geslaagde test bij 
voetbalvereniging Velsen bleek dat hun benadering: 
vulkanisch gesteentemeel als basisbemesting ook op 
sportvelden effect sorteert. Carpay: ‘De club is bijzon-
der tevreden over de kwaliteit van de grasmat nadat er 
steenmeel was ingestrooid. Voorheen waren de wed-
strijd- en trainingsvelden al ruim voor de winterstop 
slecht. Vooral de plekken rond de beide doelen werden 
kaal. Het instrooien bij RKVV Velsen is inmiddels al vier 
jaren geleden gestart en sindsdien profiteren ze van 
de verbeterde groei van gras op de 26 velden waar nu 
steenmeel wordt toegepast. Het sportgras is sterker en 
gaat langer mee. De betere beworteling, groei en vitali-
teit van het gras zorgt voor langere speelduur en naar 
verwachting een verlengde levensduur van de velden.’

ALLE PROBLEMEN VERDWENEN
Waar zit hem dat dan in? Biogeoloog Gino Smeulders: 
‘Het huidige beheer is gericht op kunstmest en che-
mische toepassingen om het gras goed te houden. Dat 
staat ver af van de natuurlijke manier waarop de micro-
biologie in de bodem werkt. Als je dat op orde hebt, dan 
zie je de grasmat direct veranderen. Bij RKVV Velsen 
hadden ze last van ‘engerlingen’ (larven van kever, 

red.) en die problemen verdwenen nadat er vulkanisch 
gesteentemeel was gebruikt. Ook merken ze nu bij de 
club dat de velden meer uren ingezet kunnen worden, 
waardoor de bezettingsgraad van de velden een stuk 
beter is geworden.’

NATUURLIJKE PROCESSEN
Vulkanisch gesteentemeel is fijngemalen gesteente dat 
wereldwijd gebruikt wordt als bodemverbeteraar en 
meststof ineen. Geologische mineralen vormen de kap-
stok voor belangrijke bodemprocessen die bepalend zijn 
voor de bodemvruchtbaarheid. De langzame verwering 
zorgt ervoor dat steenmeel langdurig voedsel (hoofd- en 
spoorelementen) levert aan het gras. Toch is deze toe-
passing op sportvelden niet helemaal nieuw. 

Carpay: ‘Al een jaar of tien geleden zocht een sportveld-
deskundige contact met ons over de inzet van steen-
meel. Hij experimenteerde er mee. Als je aansluit bij 
natuurlijke processen, dan werkt dat over het algemeen 
het beste. Dat geldt overigens niet alleen bij voetbalvel-
den, maar bijvoorbeeld ook op golfbanen.  
Gras is gras en de bodem blijft de bodem. Natuurlijk 
worden er van gras op een golfbaan heel andere dingen 
gevraagd dan gras waarop gevoetbald of gehonkbald 
wordt. Maar het principe blijft hetzelfde: gezond gras 
gaat langer mee, zorgt naar onze overtuiging voor lagere 
beheerkosten en is prettiger om op te spelen.’

‘ NATUURGRAS GAAT  
LANGER MEE EN ZORGT 
VOOR MEER SPEELUREN EN 
LANGERE LEVENSDUUR’

Biogeoloog Gino Smeulders (links) en Steenmeel-adviseur Bert Carpay: ‘Gezond gras gaat langer mee, zorgt naar onze
overtuiging voor lagere beheerkosten en is prettiger om op te spelen’

DE SAMENWERKENDE BETAALD VOETBALORGANISATIES (VERENIGD IN DE ECV) BESLOTEN MEDIO NOVEMBER DAT 

ER EEN BONUS VAN DRIEËNHALVE TON WORDT UITGEKEERD ALS CLUBS UIT DE EREDIVISIE NIET OP KUNSTGRAS 

SPELEN. VOORMALIG PROFVOETBALLER ERNEST FABER, TEGENWOORDIG JEUGDTRAINER VAN ZIJN OUDE CLUB PSV, 

VERTELDE OP CONGRAS DAT INTERNATIONALE TOPPERS NIET IN DE NEDERLANDSE COMPETITIE WILLEN VOETBALLEN, 

VANWEGE HET BLESSUREGEVAAR BIJ KUNSTGRAS. EN DAN HEBBEN WE HET NOG NIET EENS OVER DE MOGELIJKE 

GEZONDHEIDSRISICO’S VAN KUNSTGRAS. REDEN GENOEG DUS OM OVER NATUURGRAS TE PRATEN, ZEKER ALS ER EEN 

MANIER BESTAAT OM DE KWALITEIT VAN INTENSIEF GEBRUIKTE SPORTVELDEN EEN SEIZOEN LANG TE HANDHAVEN EN 

DE ONDERHOUDSKOSTEN TE VERLAGEN. 
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SERIEUS ALTERNATIEF
Voor sportbestuurders die van 
kunstgras af willen, maar geen zin 
hebben in allerlei afgelastingen of 
blessures door slechte kwaliteit 
grasvelden zou steenmeel dus een 
goed, betaalbaar alternatief kunnen 
zijn. Smeulders: ‘Ik denk dat het 

zeker goed is om serieus naar deze 
toepassing te kijken. Steenmeel 
haalt enkele belangrijke nadelen 
van het spelen op natuurgras weg. 
Door betere beworteling zijn velden 
na slecht weer sneller bespeelbaar 
en zijn beter bestand tegen intensief 
gebruik. Dat is voor iedere vereni-
ging interessant, omdat het aantal 
afgelastingen terug zal lopen. Voor 
een definitieve uitspraak over de 

exploitatiekosten op lange termijn 
werken wij graag mee aan een ver-
gelijkend onderzoek. Naar verwach-
ting komt onze benadering daar 
positief uit.’ Carpay: ‘Het verschil 
tussen de manier waarop mensen 
denken en de manier waarop de na-
tuur werkt, is de bron van de meeste 

van onze problemen en van kosten 
die we moeten maken.’ 

BETERE GRASMAT EN MEER 
SPELPLEZIER
Het vlammende betoog van Ernest 
Faber tijdens ConGRAS voor het 
gebruik van natuurgras inspireert 
beide mannen ook om het project 
verder uit te rollen in samenwer-
king met sportvelddeskundigen 

en beheerders. Carpay: ‘Faber zegt 
letterlijk dat de Eredivisie niet naar 
een hoger plan getild kan worden 
als we niet overstappen op natuur-
sportvelden. Een neefje van mij uit 
Olst-Wijhe speelt bij VV Heino en 
hij vindt natuurgras ook veel pret-
tiger spelen dan kunstgras, maar 
erkent dat voetballen op slechte 
grasvelden ook niet prettig is. Als er 
sportvelden van natuurgras zijn die 
niet hobbelig of kaal worden, dan 
hebben spelers zelfs op dat niveau 
liever gewoon gras. Want hij komt 
nu regelmatig thuis met brandplek-
ken die hij opliep na een sliding op 
het kunstgras. Steenmeel draagt dus 
niet alleen bij aan kwaliteit van de 
grasmat, maar zorgt ook voor meer 
spelplezier.’

MEER INFORMATIE?
Over vulkanisch gesteentemeel?
Bert Carpay: 
Tel 06 - 2706 0889 
E-mail bert@carpay-advies.nl

Gino Smeulders: 
Tel 06 - 2834 8390 
E-mail Gino@deBiogeoloog.nl 


