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Domo Sports Grass is al jaren een bekende 
naam in de Nederlandse kunstgrasmarkt. De 
Belgische kunstgrasfabrikant heeft immers 
verspreid over heel Nederland kunstgrasmatten 
liggen, zowel voor voetbal, hockey, korfbal als 
multisport. De tijd dat Domo Sports Grass uit
sluitend als producent en leverancier van kunst
gras opereerde, is echter voorbij. Het bedrijf 
heeft zijn werkzaamheden de laatste jaren 
stapsgewijs uitgebreid. Eerst door de instal
latie van kunstgrasmatten in eigen beheer te 
nemen, later door renovaties te gaan uitvoeren. 
Door de groei in de organisatie en het binnen
halen van de juiste mensen staat Domo Sports 
Grass nu ook klaar om volledige projecten op 
te pakken.

Vijf specialisten
Domo Sports Grass is niet langer enkel pro
ducent van kunstgras, maar ondertussen zelfs 
volledig aannemer. ‘Opdrachtgevers kunnen 
bij ons terecht voor advies en voor realisatie en 
onderhoud van kunstgrasvelden, in de breed
ste zin van het woord. Wij bieden een volledig 
pakket aan en ontzorgen onze klanten van A 
tot Z. In alle kunstgrasgerelateerde projecten 
kan Domo Sports Grass de klant bedienen’, ver

telt Bas Reinds, de hoofdverantwoordelijke bij 
Domo Sports Grass in Nederland. Reinds stapte 
in 2013 over van Arcadis naar Domo Sports 
Grass in Nederland en deed dat werk in het 
begin nog vanuit huis. Tot een jaar geleden was 
hij zelfs de enige werknemer van Domo Sports 
Grass in Nederland.

De groei van het bedrijf is echter in korte tijd 
in een stroomversnelling geraakt: inmiddels 
werken er vijf mensen fulltime voor Domo 
Sports Grass Nederland. Voor elke opdracht in 
de kunstgrasmarkt heeft het bedrijf een speci
alist. Naast Reinds bestaat het team uit hoofd 
bedrijfsbureau Bart Broekhuis, projectleider 
Wilbert Hogeweij, uitvoerder Sjouk Fluit en 
projectmanager Peter Verhoeven, die er sinds 
april werkzaam is. Reinds is ervan overtuigd dat 
hij met deze vijf een goede basis heeft om door 
te groeien. ‘Ik geloof in de visie dat je als team 
beter kunt presteren. Bij Domo Sports Grass 
relateren we onze visie aan sport, het domein 
waarin we actief zijn. Daarin moet je immers 
ook samenwerken om te presteren. Ik geloof 
niet zo in de ouderwetse “baas”; iedereen kent 
zijn of haar verantwoordelijkheid en taken.’ Dat 
de medewerkers het goed met elkaar kunnen 
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vinden, blijkt wel bij ons bezoek aan het nieuwe 
kantoor, waar de sfeer ontspannen is.

Veel mogelijkheden
Met de Apeldoornse vestiging, waar Domo 
Sports Grass sinds maart is gehuisvest, is het 
team klaar om de Nederlandse markt verder te 
ontzorgen. Er zit een duidelijk plan en vooral 
veel ambitie achter deze overstap. Dit kan 
ook worden opgemaakt uit het feit dat Domo 
Sports Grass een onderdeel is van de kunstgra
salliantie die begin dit jaar opgezet werd. ‘Onze 
intentie is om klanten van A tot Z te ontzorgen 
bij hun projecten’, legt Reinds uit. Dit betekent 

overigens niet dat de samenwerking met 
bestaande partners stopt. ‘De partners blijven 
we gewoon voorzien, maar dat combineren we 
met ons eigen werk als aannemer.’

Doorgroeien
Groei is dus het sleutelwoord voor Domo 
Sports Grass Nederland. De eerste stap in het 
meerjarenplan is de doelstelling voor 2019. 
‘Dit jaar willen we vooral de organisatie in 
Nederland goed opzetten’, aldus Reinds. ‘Dan 
zijn er de mooie projecten die we hopen te 
doen, waarbij we de nadruk leggen op een 
juiste uitvoering van die projecten. Verder 
hopen we stappen te zetten met kunstgras
recycling en willen we onze kennis op het 
gebied van onderhoud uitbreiden.’ Het ligt 
daarbij voor de hand dat Domo Sports Grass 
zijn team nog verder zal uitbreiden. ‘Per stap 
blijven we mensen werven die passen bij onze  
organisatie.’

De vestiging van Domo Sports Grass in 
Nederland staat niet op zichzelf. Volgens 
Reinds gaat de kunstgrasfabrikant ook in ande
re landen kijken naar mogelijkheden. ‘Met de 
ambitie om door te groeien’, benadrukt Reinds. 
Als de groei van de afgelopen jaren doorzet, is 
de kans op slagen groot.

‘Dit jaar willen we 
de organisatie in 
Nederland goed op 
poten zetten’
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Verhuizing sportpark in Lingewaard
Een mooi voorbeeld van Domo Sports Grass’ werk als volledig aannemer is het sportpark van 
Jonge Kracht in de gemeente Lingewaard. De club verhuist en krijgt daarom een compleet nieuw 
sportpark. Domo Sports Grass heeft de aanbesteding gewonnen en is aannemer voor de velden. 
Domo Sports Grass is daarbij verantwoordelijk voor de aanleg van twee kunstgrasvelden en twee 
natuurgrasvelden. Het sportpark wordt naar verwachting in het derde kwartaal opgeleverd.

De vestiging van Domo Sports Grass aan de Wilmersdorf in 

Apeldoorn
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