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Ongekende groeikracht en winterperformance!

• jaarrond supersnel resultaat, zelfs in 
zachte winter/vroege voorjaar 

• snel een gesloten mat bij extremen, 
calamiteiten of uitzonderlijke tijdsdruk 

• behoud van hoge grasbezetting en 
groen veld in de ‘moeilijke’ maanden

4-season sportveldherstel
mét de nieuwe grassoort  

tetraploïd Engels raaigras grasveldtype
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B
V Deelnemers kregen die dag een goed beeld van 

hoe de verschillende gerecyclede producten uit 
het leveringsprogramma worden vervaardigd, 
door middel van een presentatie van de CEO 
van Lankhorst en een rondleiding door de  
productie. Hierbij waren de GreenMatter-
producten te zien. Er stond een kantplank van 
gerecycled kunstgras opgesteld in een beton-
plaat met uitsparing. Deze nieuwe innovatie is 
bedoeld om de infill te behouden en ter voor-
koming van de verspreiding van microplastics. 
Verder stond er een picknicktafel van  
gerecycled kunstgras. Er werd ook uitgebreid 
stilgestaan bij Empatec, de sociale werkvoor-
ziening, die nauw betrokken is bij de bewer-
king en de assemblage van de GreenMatter-
producten. In het laboratorium kregen de 
bezoekers een indruk van de kwaliteitsnormen 
die Lankhorst hanteert. Ook een eindgebruiker 
van de GreenMatter-producten kwam aan het 

woord. Marcel Bouwmeester van de gemeente 
Utrecht / VSG, die eerder gerecyclede kant-
planken heeft besteld, gaf een verdiepende 
presentatie over circulariteit en hoe hiermee om 
te gaan. Kortom: het was een zeer geslaagde 
kennisdag, waarbij de deelnemers werden 
uitgedaagd tot circulair denken om zo de 
afvalstroom te kunnen omzetten in nieuwe 
producten. 

Vakbeurs Sportaccommodaties 
De Vakbeurs Sportaccommodaties op  
donderdag 14 maart staat voor W&H Sports 
dan ook voor een groot deel in het teken van 
GreenMatter. Is uw interesse voor de gerecy-
clede sportgerelateerde producten ook gewekt, 
kom W&H Sports dan bezoeken in stand 1.805. 

Toelichting GreenMatter
GreenMatter verwijst naar green matters, anders 
gezegd: groen doet ertoe! Kunstgras wordt bij 
vervanging veelal gezien als afval. Wij zien het 
als een waardevolle grondstof om te verwerken 
in nieuwe sportgerelateerde producten, met  
als streven om 100 procent circulair te  
worden. Wij hebben ons ten doel gesteld om de 
afvalberg van kunstgrasvelden aan te pakken 
door producten van gerecycled kunstgras te 
ontwikkelen en te produceren. Met onze trans-
parante en vooral praktische visie ondersteunen 
wij onder andere gemeenten bij een circulaire 
aanpak, door kunstgrasvezels in nieuwe sport-
gerelateerde producten te verwerken. Met ons 

leveringsprogramma bieden wij verschillende 
mogelijkheden om iedere kilogram kunstgras-
vezel op een andere wijze terug te laten komen 
op de sportaccommodatie. Alle producten  
worden geleverd met een garantieverklaring 
voor grondstoffen. Dat houdt in dat het kunst-
gras-agglomeraat voor 100 procent afkomstig  
is van versleten kunstgrasvelden. Het gerecy-
clede materiaal dat GreenMatter gebruikt, is  
afkomstig van het bedrijf Re-Match, dat  
gespecialiseerd is in het recyclen van kunstgras.

W&H Sports en Lankhorst Recycling Products 

hebben een geslaagde en druk bezochte 

kennisdag georganiseerd die in het teken stond 

van GreenMatter. Het was een zeer gemêleerd 

gezelschap, van aannemers en gemeenten tot 

ingenieurs- en adviesbureaus. Het is inmiddels 

duidelijk dat het onderwerp sterk leeft in de 

markt en er veel interesse voor is. 

www.whsports.nl

Initiatief GreenMatter leeft 
in de markt 
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