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Een onderdeel van DAGnl is het bedrijf GRAS 
Advies, verantwoordelijk voor de disciplines 
sport en spel en flora en fauna. Jan Willem 
Boon is sinds 2011 bedrijfs- en projectleider bij 
GRAS Advies en verzorgt de aanleg en renova-
tie van sportvelden en accommodaties van A 
tot Z.

Jan Willem Boon: ‘Mijn streven is altijd om een 
toekomstbestendige accommodatie creëren. 
Daarbij is er ruimte om in de toekomst meer 
te ondernemen. Je kunt een heel simpel veld 
maken binnen de maatvoering, maar voor mij is 
dat te weinig. Tijdens een project zoek ik altijd 
naar nieuwe mogelijkheden. Ik wil iets maken 
waardoor een club voor langere tijd toonaan-

gevend is. Daarom voeg ik aan het ontwerp 
kleine details toe, zoals een logo in het gras-
veld. Ik zeg altijd: door renovatie moet de club 
weer trots kunnen zijn op zichzelf. Dan kan een 
club overleven, want mensen zijn tegenwoor-
dig veel meer individualistisch bezig dan in een 
teamsport.’

Meer mogelijkheden
Jan Willem: ‘Als ik een keuze maak voor een 
(kunst)grasveld, kijk ik naar wat er in de regio 
ligt. Meestal weet de klant zelf al wat over de 
velden in de buurt. Mensen weten vaak wel 
wat ze fijn én leuk vinden aan een mat; ik denk 
meer mee over de mogelijkheden eromheen. 
Bij DAGnl zijn we allemaal vakidioten,
die zien dat er meer mogelijkheden zijn zonder 
hogere kosten.’

Bij een project in Brummen worden zowel de 
voetbal- als de korfbalvelden van kv Mélynas 
gerenoveerd. Klein detail: deze korfbalclub 
heeft als enige een logo in het kunstgrasveld. 
Jan Willem is projectleider bij dit project: ‘Dit 
project zit nu in de eindfase. GRAS Advies heeft 
eerst samen met CSC Greenfields het voetbal-
veld gerenoveerd; dit jaar wordt ook het korf-
balveld genoveerd. Wij hebben het idee, het 
ontwerp, de kleurstellingen, de contractstukken 
en ook de begeleiding in de uitvoering ver-
zorgd. Hier zijn de velden zo gelegd dat er vier 
jeugdvelden zijn gecreëerd. Er is momenteel 
niet veel jeugd bij de club, maar er kunnen nu 
wel schooltoernooien en korfbalkampen geor-

ganiseerd worden. Naast het clubhuis is nog 
ruimte; daar wordt mettertijd een zandbak van 
gemaakt voor beachvolleybal en beachkorfbal. 
Dan komen die sporten ook naar je toe en heb 
je nog meer reuring in je clubhuis.’

Ruimte creëren
Jan Willem: ‘Het veld is nu verder van het club-
huis gelegen, waardoor een terras met pick-
nickbankjes kan worden gecreëerd. Voorheen 
lag er een onderhoudspad strak tegen het veld 
aan; daar mocht niets staan. De spullen moes-
ten altijd worden opgeruimd en bovendien zat 
je altijd aan de overkant van het speelveld. Nu 
kunnen bezoekers aan het veld zitten en in de 
zon van de wedstrijden genieten. Dit komt ook 
de horeca ten goede.’

Wilt u meer weten over GRAS Advies en DAGnl? 
Bekijk dan de website: www.dagnl.nl. 

DAGnl (De Adviesgroep Nederland) is een 

samenwerkingsverband van verschillende 

adviesbureaus, alle met een eigen specialiteit 

en identiteit. DAGnl is dé partner voor multidis-

ciplinaire projecten in de openbare ruimte. Van-

uit diverse disciplines wordt advies gegeven op 

het gebied van civiele techniek, stedenbouw, 

bodemonderzoek, flora en fauna, archeologie, 

sport en spel, landmeten, asbestonderzoek, 

omgevingsmanagement en duurzaamheid.
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