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Er zijn op dit moment verschillende soorten 
kunstgrasvelden waaruit hockeyverenigingen 
kunnen kiezen. Tussen deze velden zitten 
grote verschillen, bijvoorbeeld als het gaat 
om aanschafkosten en levensduur, maar ze 
hebben allemaal gemeen dat er na het einde 
van de levensduur iets met de kunstgrasmat 
moet gebeuren. Was dit voorheen nog een 
grijs gebied, met GreenMatter worden oude 
versleten kunstgrasvelden nu gerecycled en 
omgevormd tot nieuwe producten voor op en 
rond het sportveld.

Unieke producteigenschappen
De GreenMatter-producten zijn vervaardigd 

uit gerecyclede kunstgrasvezels en zijn glas-
vezelversterkt en uv-resistent uitgevoerd. 
De verwachte levensduur van de producten 
is minimaal 50 jaar en na het einde van de 
levensduur kunnen de producten 100 procent 
worden gerecycled. De producten worden op 
een zorgvuldige wijze ontworpen, zodat metaal 
en kunststof gescheiden in het systeem worden 
toegepast. Hierdoor kunnen de materialen 
eenvoudig worden gescheiden en kunnen alle 
componenten zonder additionele vervuiling en 
CO2-footprint gerecycled worden. Om te garan-
deren dat de GreenMatter-producten veilig zijn 
voor mens en natuur, is er naast een REACH-
statement en grondstoffenverklaring ook een 

Steeds meer hockeyclubs gaan over van een 

lineaire naar een circulaire economie. 

Een circulaire economie volgt de 3R-aanpak: 

reduce, reuse en recycle. Grondstofgebruik 

wordt geminimaliseerd, hergebruik van 

producten en onderdelen wordt 

gemaximaliseerd en grondstoffen worden 

hoogwaardig hergebruikt.

Mogelijkheden tot circulariteit 
op hockeyvelden steeds  
uitgebreider
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ZZS-onderzoek uitgevoerd (ZZS staat voor ‘zeer 
zorgwekkende stoffen’). Door de unieke pro-
ductie- en zuiveringsmethode kan dit resultaat 
worden gegarandeerd voor alle producten. 
Om nog meer zekerheid te bieden, voldoet 
de productie van GreenMatter-producten 
aan het ISO 9001-kwaliteitscertificaat, het ISO 
14001-milieucertificaat en het ISO45001-
certificaat gezond en veilig werken.

De verschillende mogelijkheden
GreenMatter werkt continu aan het verbete-
ren en doorontwikkelen van zijn producten. 
GreenMatter hecht grote waarde aan kwalitatief 
hoogwaardige producten en de invloed hiervan 

op mens en milieu. Daarnaast heeft het bedrijf 
als missie dat alle kunstgrasvezels uit oude 
kunstgrasvelden worden gerecycled en dat 
er nieuwe producten uit worden vervaardigd. 
Hockeyclubs kunnen al uit veel verschillende 
gerecyclede producten kiezen. De slagplanken 
(20 cm hoog), borstelmatten, picknicksets, 
parkbanken, bloembakken, terras- en vlonder-
planken en walbeschoeiing bieden voldoende 
mogelijkheden om iedere kilogram kunstgras-
vezels op een gerecyclede wijze terug te laten 
komen op of rond de sportaccommodatie.

De komende tijd zullen aan dit rijtje nog veel 
producten worden toegevoegd. Nieuw in het 

assortiment zijn de teamtafel en de hockeybalk 
voor zaalhockey. De teamtafel is ideaal voor 
de ‘derde helft’ op de vereniging, de ideale 
mogelijkheid om een training of wedstrijd met 
het team gezellig af te sluiten. Naast de gere-
cyclede kantplank voor veldhockey komt er 
zeer binnenkort een gerecyclede kunstgrasbalk 
voor zaalhockey. Deze is, in tegenstelling tot 
de traditionele balk, vervaardigd uit gerecycled 
kunstgras.

Met GreenMatter worden opdrachtgevers op 
een praktische en transparante manier onder-
steund bij het vinden van een 100 procent 
circulaire oplossing voor versleten kunstgras-
matten.

GreenMatter hecht grote waarde 
aan kwalitatief hoogwaardige 
producten en de invloed hiervan 
op mens en milieu

Praktisch en 
transparant 
bij het vinden van 
een 100 procent 
circulaire 
oplossing voor 
versleten kunst-
grasmatten

www.Greenmatter.nl
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