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Antea Group Sport hamert op goed sportveldonderhoud. ‘Productiematerialen en aanleg worden perfect genormeerd en gekeurd. Maar nadat het lintje 

bij de opening is doorgeknipt, ligt het veld niet langer onder de loep’, aldus directeur sport Gosewin Bos. ‘Terwijl het gebruik, beheer en onderhoud wél 

veel invloed hebben op de levensduur van het veld.’
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‘Onderhoud is minstens zo 
belangrijk als aanleg’
Antea Group Sport wil meewerken aan schoonhouden leefklimaat

Daar wil Antea Group Sport op inspelen. Bos legt 
uit: ‘Om die reden heeft Antea Group Sport een 
serieus onderhoudsprogramma en een serieuze 
onderhoudspartner en verstrekken we onder-
houdsinstructies en log- en handboeken aan de 
klant. We willen ons verder onderscheiden met ons 
onderhoudsniveau door alle verschillende onder-
houdsmedewerkers dezelfde ‘taal’ te laten spreken. 
Tot nu toe kwam het soms voor dat zij de staat van 
het veld verschillend interpreteerden.’

App voor standaardisering van onderhouds-
waarnemingen
Met een zelfontwikkelde app heeft Antea 
Group deze interpretaties geobjectiveerd. 
Onderhoudsspecialist J&E Sports werkt met deze 
app, met als doel eenduidig advies aan de vereni-
ging en of gemeente. Senior adviseur Henk Kool 
legt uit: ‘Onderhoudsmedewerkers voeren al hun 
waarnemingen in de app in volgens een checklist. 
Bijvoorbeeld: lijnen liggen los, er ligt veel blad, er 
staat onkruid op het veld, het veld is vervuild door 

alg, de penaltystip is niet meer gevuld met infill, 
noem maar op. Alle mogelijke waarnemingen zijn 
bovendien gestandaardiseerd in de vorm van een 
waardebepaling, zoals hoeveelheid, intensiteit, 
locatie of kleur. Alle feitelijke constateringen wor-
den opgeslagen in het app-programma, waarna 
er automatisch een advies uit komt rollen. Het 
kan niet meer voorkomen dat de één het veld er 
goed bij vindt liggen maar de ander niet. Door het 
werken met de app verloopt een inspectie sneller; 
de gegevens zijn inzichtelijk voor alle onderhouds-
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medewerkers en worden direct digitaal verwerkt. 
Voor de opdrachtgever hopen we hiermee ons 
steentje bij te dragen aan levensduurverlenging 
van de mat. Binnen ons partnerschap dienen de 
onderhoudsgegevens ook als feedback over de 
verschillende typen kunstgrasmat, wat input vormt 
voor de R&D-afdeling van Edel Grass. 

CO2-neutrale aanleg
Antea Group Sport wil actief meewerken aan het 
schoonhouden van het leefklimaat. In 2017 intro-
duceert het bedrijf Carbon Fix. De CO2-binding 
gebeurt door een gesteente dat een deel van 
de lava in de sporttechnische laag vervangt. Het 

gesteente gaat een verbinding aan met CO2, wat 
resulteert in de vorming van onoplosbare carbona-
ten zoals kalk. In de vorm van deze kalk wordt de 
CO2 onomkeerbaar vastgelegd. Kool: ‘Met Carbon 
Fix leggen wij een hoeveelheid CO2 vast die gelijk 
is aan de hoeveelheid CO2 die wij als bedrijf bij de 
veldaanleg hebben geproduceerd.’ 
De investering bij de CO2-neutrale aanleg van een 
kunstgrasveld ligt rond de tienduizend euro. Kool: 
‘Dat is niet hoog, gezien de waardevolle bijdrage 
die Carbon Fix levert aan een goede omgang met 
ons natuurlijk milieu. Het liefste zouden wij alle vel-
den standaard met Carbon Fix aanleggen, maar de 
voorwaarde daarvoor is een duurzame benadering 
door gemeenten.’

Veldrenovatie in vijf dagen
Anno 2017 richt Antea Group Sport haar pijlen op 
het beheersen van de jaarplanning. Er valt veel 
winst te behalen uit een betere werkspreiding: 
traditioneel gebeuren de meeste renovaties en 
de aanleg van sportvelden in het zomerse groei-
seizoen. Deze piek resulteert in een fikse tijdsdruk 
voor de makende partijen. ‘Wanneer een aantal 
renovaties wordt doorgeschoven naar het speel-
seizoen, haalt dat flink wat druk van de ketel en 
dat komt de kwaliteit ten goede’, zegt Bos. ‘Aanleg 
tijdens het speelseizoen was tot nu toe niet wen-
selijk, omdat clubs willen doorspelen op hun te 
renoveren veld. Maar Antea Group Sport maakt 
het mogelijk om in het competitieseizoen binnen 
vijf dagen een veld te renoveren. We beginnen op 
maandagochtend en op zaterdagochtend is het 

veld weer speelklaar. Het prikken van de startda-
tum is daarbij wel aan Antea Group Sport, omdat 
het succes van deze werkmethode sterk afhangt 
van de verwachte weersomstandigheden.’

Brede focus op sport
De drijfveer van Antea’s innovaties voert zichtbaar 
verder dan louter commercieel belang, volgens 
Bos. ‘Antea Group Sport streeft ernaar om de sport 
in de breedste zin van het woord van dienst te zijn. 
Deze ambitie komt terug in alles wat wij doen.’

 ‘De output van onze 

onderhoudsspecialist vormt 

waardevolle input voor de 

productontwikkeling van 

onze tufter’

Henk KoolGosewin Bos
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