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Antea Group Sport is een van Nederlands grootste bedrijven op het gebied van sportvelden. Het streeft ernaar om voorop te lopen op het gebied van 

ontwikkeling, kwaliteit en milieu. Het bedrijf heeft, ook recentelijk, heel wat waardevolle innovaties van de band laten rollen.
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‘Wij ambiëren sportfacilite-
ring over de hele breedte’ 
Antea Group Sport zet creativiteit vol in

Antea Group Sport onderscheidde zich tien jaar 
geleden al door een conceptbenadering bij de 
aanleg van kunstgrassportvelden. Het bedrijf 
brengt dit streven in de praktijk in zijn deelgenoot-
schap met kunstgrasleverancier Edel Grass en 
met aanleg-, onderhouds- en afvoerspecialist J&E 
Sports. ‘Goede afstemming over de hele keten is 
een voorwaarde voor rust, hoge kwaliteit en tijdige 
oplevering. De systeemoplossingen die we met 
ons partnerschap leveren, zorgen voor algehele 
ontzorging’, verklaart directeur sport Gosewin Bos. 
‘Bovendien heeft onze samenwerking een comple-
mentair effect, waardoor alle partijen hun kennis 
verbreden en verdiepen. De output vanuit het aan-
leg- en onderhoudswerk door Antea Group Sport 
en J&E Sports levert het Edel Grass-laboratorium 
input voor productontwikkeling. Deze synergie 
leidt voortdurend tot innovatie.’

Procescertificaat aanleg
Constructie-, locatie- en bodemkundig onderzoek, 
ontwerp en inrichting, bouw, aanleg en gespeciali-
seerd onderhoud vallen allemaal binnen de totaal-
dienst die Antea Group Sport levert. Het bedrijf 
bezit de competenties om het hele sportcomplex 
in te richten. Om haar proces- en kwaliteitsbe-
heersing op het gebied van kunstgrasaanleg 
aantoonbaar te maken, liet de onderneming zich 

in 2012 certificeren voor het hele werkproces door 
kennis- en keuringsinstituut Kiwa Isa Sport. Antea 
Group Sport wil niet voor verrassingen komen te 
staan op het moment van keuring. Senior adviseur 
Henk Kool legt uit: ‘Wij zijn intrinsiek gemoti-
veerd om de hoogst haalbare kwaliteit te borgen, 
maar gunnen ook de klant optimale gerustheid. 
Procescertificering houdt in dat wij in staat zijn om 
bij de aanleg zelf de kwaliteit te meten en onder-
bouwd te registreren. Dat levert zekerheid op voor 
alle partijen voordat de keuring plaatsvindt. Het 
resultaat is dat het aantal tussentijdse afkeuringen 
aanzienlijk is verlaagd.’ Op dit moment is Antea 
Group Sport de enige partij die werkt onder pro-
cescertificering.

Droge voeten in de wijk
Met het oog op het veranderende klimaat, dat 
extremere droge en natte periodes laat zien, legt 
Antea Group Sport de focus op waterretentie 
onder kunstgrasvelden. Begin 2016 trad de onder-
neming naar buiten met Store Floor. Het systeem 
is niet nieuw: een kunstgrassportveldonderbouw 
met een dikke laag grove natuursteenblokken, met 
daarop een dunnere laag fijnere stenen, als egalise-
rende ondergrond voor het kunstgras. ‘Store Floor 
heeft een opslagcapaciteit van circa 1000 kuub. 
Het is de bedoeling dat het sportpark zijn regen-

water zelf kan opvangen en tijdelijk vasthouden 
onder een of meerdere sportvelden’, vertelt Bos. 
‘Die hoeveelheid kan behoorlijk oplopen, zeker bij 
grote sportcomplexen met meerdere velden, grote 
stukken verharding, bebouwing en uitgebreide 
parkeergelegenheid. De afvoer van regenwater 
verloopt op een sportpark snel. Deze waterbulk 
stevent met hoge snelheid af op het openbaar 
afvoerkanaal en draagt bij aan overbelasting van 
het afwateringsstelsel tijdens natte pieken. Store 
Floor houdt het hemelwater tijdelijk vast. Pas wan-
neer het water uit de wijk weg is, komt het water 
uit de waterberging langzaam vrij.’ Kool legt uit 
hoe een veldeigenaar deze waterberging het beste 
kan realiseren: ‘Store Floor kan onder het veld 
worden gebouwd op het moment dat het toe is 
aan renovatie. Gemeenten mogen ervan uitgaan 
dat Store Floor het afwateringsprobleem oplost 
van het sportpark, maar ook van een deel van de 
omliggende wijk.’
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