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Het aantal kunstgrasvoetbalvelden is de laatste jaren gestaag toegenomen tot ruim boven de tweeduizend. De concurrentie is stevig, met vier grote  

bedrijven die het grootste deel van de markt in handen hebben. Wie is momenteel marktleider? En wie is de laatste drie jaar het sterkst gegroeid?  

Vakblad Fieldmanager zocht het uit en zette de statistieken op een rij.
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Consolidatie troef op de 
kunstgrasmarkt

In Nederland liggen ruim tweeduizend kunstgrasvelden.

Combinatie CSC-Greenfields is de grootste, maar concurrentie zit op de hielen

Wie de markt voor kunstgrasvoetbalvelden  
analyseert, kan een onderscheid maken op 
basis van het aantal velden dat door aannemers 
is gerealiseerd of op basis van de fabrikanten 
waarvan velden zijn gelegd. Dit onderscheid is 
de laatste jaren steeds kleiner geworden door 
partnerships, zoals van CSC Sport en Greenfields 
en van Antea Sport en Edel Grass. Fieldturf-
Tarkett en Domo Sports Grass hebben geen 
exclusieve samenwerking: zij bouwen zelf velden 
als hoofdaannemer, maar laten ook matten 
aanleggen door andere partijen.

CSC marktleider
Kijkend naar het aantal kunstgrasvoetbalvel-
den dat aannemers realiseren, blijkt dat CSC 
Sport, onderdeel van Tencate Grass, al jarenlang 
marktleider is. Dat blijkt ook uit de cijfers op de 
sportvloerenlijst. CSC realiseerde de laatste drie 
jaar consequent de meeste kunstgrasvoetbal-
velden: 214 in totaal. Het hoogtepunt was 77 
velden in 2019; het afgelopen jaar realiseerde 
CSC 65 voetbalvelden. Op de tweede plaats 
staat Antea Sport, met 132 velden in de laatste 
drie jaar. Antea Sport realiseerde in 2018 en 
2019 nagenoeg evenveel velden, maar groeide 

in 2020 naar de aanleg van 59 velden. Domo 
Sports Grass heeft de laatste drie jaar 99 velden 
gebouwd als hoofdaannemer, waarvan de helft, 
50 velden, in 2020. Fieldturf-Tarkett realiseerde 
82 velden, waarvan 45 in 2020. Andere grote 
aannemers zijn Topgrass, met 47 kunstgras-

voetbalvelden in de laatste drie jaar, Van Wijlen 
(24 velden) en Sallandse United (22 velden).  
Van Kessel realiseerde de afgelopen drie jaar  
9 velden, Krinkels 8 en AH Vrij 5.

Tabel 1. Aantal gerealiseerde velden per aannemer (met minimaal drie velden) in 2018, 2019 en 2020

Aannemer  2018  2019  2020 Totaal
Traas en Ovaa   1  3  0 4
Van Wijlen   11  7  6 24
AH Vrij    3  0  2 5
Antea Sport  36  37  59 132
CSC   72  77  65 214
Domo Sports Grass 19  30  50 99
Edel Grass  3  0  0 3
FieldTurf Tarkett   24  13  45 82
Greenfields  1  2  1 4
Krinkels    1  4  3 8
Nootenboom Sport 1  1  1 3
Rolugro    0  3  0 3
Sallandse United  18  1  3 22
Sweco   3  1  0 4
Top Sport en Groen  1  1  1 3
Topgrass   10  21  16 47
Van Kessel  4  4  1 9
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Grote vier
Ondanks de vele samenwerkingsverbanden is 
het patroon bij de aannemers niet helemaal 
gelijk aan dat bij de fabrikanten/leveranciers. 
In de statistieken hebben we voor 2018, 2019 
en 2020 gekeken welke fabrikanten de meeste 
kunstgrasvoetbalvelden leverden. Greenfields 
is zoals verwacht marktleider: van dit merk wer-
den de afgelopen drie jaar 218 kunstgrasvelden 
aangelegd, hoewel dat er in 2020 minder waren 
(65) dan in 2019 (80) en 2018 (73). Nagenoeg alle 
velden zijn door zusterbedrijf CSC geïnstalleerd.

Na Greenfields leverde Domo Sports Grass de 
meeste kunstgrasvelden: 147 in de afgelopen 
drie jaar. Domo legde ongeveer twee derde van 
deze velden zelf aan; het overige deel werd door 
collega-aannemers geïnstalleerd. Het aandeel 
van Domo Sports Grass is sterk gegroeid: in 2020 
legde Greenfields slechts één veld meer aan dan 
Domo. Van Fieldturf werden de laatste drie jaar 
138 kunstgrasvelden aangelegd, iets meer dan 
de helft door Fieldturf-Tarkett zelf. Ook Fieldturf-
Tarkett leverde in 2020 meer matten dan in de 
voorgaande jaren: 61, slechts een handvol  
minder dan marktleider Greenfields. De vierde 
grote leverancier is Edel Grass, dat 128 velden 
leverde in de afgelopen drie jaar. Edel Grass 
leverde in 2020 56 kunstgrasvoetbalvelden en is 
daarmee de vierde partij van Nederland.

Stevige concurrentie
Over de laatste drie jaar hebben de ‘grote 
vier’ een gezamenlijk marktaandeel van 93%, 

waarvan Greenfields het grootste deel (32,2%), 
gevolgd door Domo Sports Grass (21,7%), 
Fieldturf-Tarkett (20,4%) en Edel Grass (18,9%). 
Ook in 2020 heeft Greenfields het hoogste 
marktaandeel met zijn kunstgrasvoetbalvel-
den: van de 254 aangelegde kunstgrasvelden 
betrof het in 25,6% van de gevallen een mat 
van Greenfields, op de voet gevolgd door Domo 
Sports Grass (25,2%), Fieldturf-Tarkett (24%) en 
Edel Grass (22%). In 2020 ging het zelfs bij 97% 
om een kunstgrasveld van één van de grote 
vier merken. Slechts incidenteel werd voor een 
ander merk gekozen, zoals CC Grass (2 velden), 
Act Global, Condor Grass en Polytan (allemaal 
1 veld). Dat verschil is groter dan voorgaande 
jaren. In 2018 werd bijvoorbeeld nog 13 keer een 
veld van CC Grass aangelegd en 3 keer een mat 
van Lano Sport. Ook in 2019 hadden CC Grass 
en Limonta Sport met elk 5 velden een groter 
aandeel dan in 2020.

Aandeel kunstgras blijft 
groeien
Kunstgras wint nog elk jaar  
terrein op de Nederlandse voet-
balvelden. In 2018, 2019 en 2020 
werden respectievelijk 72, 66 en 
77 nieuwbouwkunstgrasvelden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld ter 
vervanging van natuurgras of 
op een geheel nieuw sportpark. 
In 2018 werd 27 keer een veld 
omgebouwd tot een kunstgras-
veld, vaker dan in 2019 (18 keer) 
en 2020 (19 keer). Het merendeel 

van de aangelegde kunstgrasvelden bestaat 
echter uit renovatiewerk: zo’n 60 procent van 
de projecten. Het aantal gerenoveerde kunst-
grasvelden dat gemeld werd, nam de afgelopen 
drie jaar toe. In 2018 werden 114 velden gereno-
veerd, in 2019 127 velden en in 2020 158 velden. 
Of die trend doorzet, valt te betwijfelen. Vanaf 
2021 is de invloed van de coronacrisis waar-
schijnlijk zichtbaar in de statistieken.

ACTUEEL
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Leverancier  2018  2019  2020 Totaal
ACT Global Sports  7  1  1 9
CC Grass   13  5  2 20
Condor Grass  1  1  1 3
Domo Sports Grass 36  47  64 147
Edel Grass  38  34  56 128
FieldTurf Tarkett  39  38  61 138
Greenfields  73  80  65 218
Italgreen   1  0  0 1
Lano Sports  3  0  0 3
Limonta Sport  1  5  0 6
Polytan   1  0  1 2
   213  211  254* 1036

Tabel 2. Aantal gerealiseerde velden per kunstgrasleverancier in 2018, 2019 en 2020

*In 2020 was drie keer de leverancier onbekend, waardoor het totaal aantal leveranciers marginaal verschilt 

van het totaal op de sportvloerenlijst.

Lijst gecertificeerde sportvloeren
De statistieken in dit artikel komen van de openbare lijst 
‘gecertificeerde sportvloeren’ op sportvloeren.sport.nl. Op 
deze lijst staan sportvloeren die gecertificeerd zijn voor 
competitiewedstrijden en toernooien onder auspiciën van 
de voetbalbond. Een opgeleverd project wordt gewoonlijk 
met een kleine vertraging op de lijst van gecertificeerde 
sportvloeren geplaatst. Daardoor kan het voorkomen  
dat een veld dat eind 2019 opgeleverd is, wordt meege-
nomen in de statistieken van 2020. Omdat dit echter voor 
alle projecten geldt, geven de statistieken wel een goede 
indicatie van de ontwikkeling van de kunstgrasmarkt in de 
afgelopen drie jaar. In dit overzicht zijn alle velden mee-
genomen die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 
op de lijst gecertificeerde sportvloeren zijn geplaatst.

Het aantal kunstgrasvelden neemt nog elk jaar toe.
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