
 

GEBRUIK KUNSTGRAS VELDEN TIJDENS VORST EN/OF SNEEUW 

In de wintermaanden wanneer zich vorst kan aandienen en daarbij mogelijk ook nog 

sneeuw valt, ontstaat er veel onduidelijkheid over het gebruik van een zand / rubber 

kunstgras veld. 

Ter voorkoming van schade aan de kunstgrasvezel adviseren wij deze richtlijnen op 

te volgen om na de vorst en sneeuw weer probleemloos gebruik te kunnen maken 

van het zand / rubber kunstgras veld. 

1. Het veld NIET gebruiken wanneer er sneeuw en / of ijzel op het veld ligt. 

2. Tijdens de dooi (opdooi) het veld ook NIET betreden en laten rusten. 

3. Bij een temperatuur van > - 10 graden het veld NIET meer bespelen. 

4. GEEN strooizout op het veld toepassen. 

5. GEEN verse sneeuw verwijderen. 

Bij een klein laagje sneeuw, waarbij de vezel en de belijning nog volledig in het zicht 

is, kan het veld zonder probleem bespeeld worden en levert dat geen probleem op, 

mits de temperatuur > – 10 graden komt te liggen. 

Bij grotere hoeveelheden sneeuw het veld NIET betreden. Wordt het veld wel 

betreden dan ontstaat er een ijslaagje op het veld tengevolge van het samendrukken 

van de sneeuw. In deze ijslaag komen de individuele vezels opgesloten (in het ijs) te 

liggen waardoor bij betreding en breuk van de ijsschotten ongewenste krachten op 

de vezel komen te staan en kunnen afbreken. Het gevolg is dat er versnelde slijtage 

optreedt. 

Bij opdooi is het advies, zolang de sneeuw aan de kunstgrasvezel plakt en je kan van 

de sneeuw een bal maken, dan kan er NIET gebruik gemaakt worden van het veld. 

Ook geen strooizout gebruiken, in combinatie met zand, op het veld toepassen. Zout 

beïnvloedt in negatieve zin de waterdoorlatendheid van de kunstgrasconstructie. Het 

zand is van een afwijkende samenstelling en niet geschikt voor de 

kunstgrasconstructie.  

 

GEEN verse sneeuw verwijderen. Wanneer de sneeuw wordt geruimd kan ijsvorming 

in de mat plaats vinden, dan duurt het langer voordat de sneeuw en ijs van het veld 

is. Bij het verplaatsen van de sneeuw is de kans groot dat ook de aanwezige infill 

(SBR) verplaatst gaat worden naar de zijkanten en dat heeft nadelige gevolgen voor 

de kunstgrasmat. 
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