Koninklijke Ten Cate introduceert Royal Grass
Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) biedt via haar
dochter Ten Cate Thiolon verschillende types kunstgrasvezels aan voor specifieke
sporttoepassingen. De onderneming loopt voorop in de technologische ontwikkelingen
met betrekking tot de introductie van kunstgras in topvoetbal. Royal Grass® is een
spin-off, gebaseerd op de 35-jarige ervaring van Ten Cate Thiolon. De nieuwe activiteit
zal binnen Ten Cate een zelfstandige positie innemen, los van Ten Cate Thiolon, en zich
uitsluitend richten op toepassing van kunstgras buiten de sportwereld.
Belangrijkste doel van Royal Grass® is kunstgras te introduceren dat zich leent voor
tuininrichting en andere toepassingen, waarbij een zo natuurlijk mogelijke uitstraling wordt
gecombineerd met onderhoudsvriendelijk gebruik.
Royal Grass® geeft naast het geringe onderhoud een veilige en schone ondergrond, waardoor
het een beter alternatief is dan verharde ondergrond of gras. Het is denkbaar dat Royal
Grass® tevens zal worden toegepast in openbare ruimtes, zoals speeltuinen, speelveldjes,
dakterrassen en/of dakbedekking.
Royal Grass® zal worden aangeboden via gecertificeerde hoveniersbedrijven en installateurs.
Kunstgras wordt vooral gezien als alternatief voor kleinschalige toepassingen op moeilijk te
onderhouden particuliere en openbare ruimtes waar gras niet wil groeien of intensief wordt
gebruikt. Gras vraagt water en relatief veel meststoffen. Besproeiing met leidingwater is niet
onder alle omstandigheden vanzelfsprekend. Kunstgras is een milieuvriendelijk alternatief
voor zowel gras als verharde ondergrond. Regenwater wordt op een natuurlijke wijze in het
grondwater opgenomen. Kunstgras heeft een levensduur van minimaal 10 jaar. Het is niet
aangemerkt als chemisch afval en kan daardoor worden verbrand voor energiewinning.
Aan de introductie van Royal Grass® is een marktstudie voorafgegaan. Deze heeft
aangetoond dat er veel behoefte is aan een alternatief voor zowel bestrating in tuinen als
voor gras, aangezien er geen hoogwaardig product met een natuurlijke uitstraling
voorhanden is. Tuinen zijn in belangrijke mate een verlengstuk van het huiselijk leven. Veel
aandacht wordt daarbij geschonken aan design en gebruiksmogelijkheden. Bij de inrichting
wordt gelet op gemak en onderhoud. Bij openbare ruimtes wordt naast een natuurlijke
uitstraling gekeken naar onderhoudskosten.
Om aan de gebruikerswensen tegemoet te komen, werd een zo natuurlijk mogelijk ogend
kunstgras ontwikkeld. Ook wordt bruin gecoat zand geleverd, waarmee het grastapijt wordt
ingestrooid en verzwaard. Het eindresultaat vertoont een sterke gelijkenis met gras, maar
blijft onder onder alle condities het aanzien waard. De prijs zal concurrerend zijn met
hoogwaardige bestratingsvormen.
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