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De Hollandsche Sportveldenonderhouds 
Maatschappij, bekend als HSM, is een zuster-
bedrijf van HGM. HGM onderhoudt golfbanen 
en kreeg steeds vaker de vraag of de machines 
ook op sportvelden ingezet konden worden. 
Zo werd HSM opgericht, met een vestiging in 
Woudrichem, oorspronkelijk als specialist in 
onderhoud van natuurgrasvelden. Sinds 2016 
verzorgt HSM ook onderhoud van kunstgras. 
‘Wij zijn uitgegroeid tot een sportveldenbe-
drijf dat zowel natuurgrasvelden als kunstgras 
onderhoudt, en dat doen we van A tot Z’, vertelt 
bedrijfsleider Roelof Scherff. ‘We doen aanleg, 
onderhoud, renovatie en kunnen ook helpen  
bij speciale vraagstukken.’

Lijn doortrekken
Scherff merkt dat certificeringen in de huidige 
markt steeds belangrijker worden. ‘In de aanbe-
stedingsmarkt moet je aan allerlei eisen voldoen; 
je moet gecertificeerd zijn om te kunnen blijven 
meedoen. Wij hebben ons bedrijf zo opgezet 
dat we voor alles gecertificeerd zijn. Die lijn 
blijven we doorzetten.’ Zo kwam HSM ook met 

Groenkeur in aanraking, legt Scherff uit. ‘Vooral 
in het westen van het land wordt in bestekken 
steeds meer naar Groenkeur-certificering 
gevraagd. Gemeenten moeten natuurlijk aan-
besteden en hebben niet veel invloed op de 
uitkomst. Dus kaderen ze het met certificeringen 
zo goed mogelijk af om het juiste bedrijf te  
kunnen selecteren.’

Bevestiging
Het certificeringstraject verliep bij HSM 
volgens het boekje. Het bedrijf was al ISO-
gecertificeerd en moest voor Groenkeur vol-
doen aan aan vullende eisen rond duurzame 
kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en 
groenkennis. Scherff: ‘Zij kijken of je aan de 
eisen voldoet en komen een audit afnemen 
om te controleren of je dat ook kunt aantonen. 
Binnen en buiten is alles doorgespit. Gelukkig 
paste Groenkeur bij ons en hoefden we niets 
te veranderen om aan de eisen te voldoen. 
Kennelijk doen we het dus best wel goed. 
Een mooie bevestiging, want de Groenkeur-
certificering is niet iets wat ieder bedrijf 

zomaar krijgt. Juist daarom heeft het  
certificaat toegevoegde waarde.’

Constante kwaliteit
Met de Groenkeur-certificering op zak kan HSM 
vanaf dit jaar voor nog meer aanbestedingen 
inschrijven. ‘Je kunt je ermee onderscheiden’, 
zegt Scherff. ‘En maatschappelijk gezien voelt 
het ook goed. Als ik tegen een leek zeg dat 
we Groenkeur-gecertificeerd zijn, begrijpen ze 
meteen in welke hoek ze moeten denken. Bij 
ISO hebben ze totaal geen idee. Met Groenkeur 
is die link makkelijker te leggen.’ Volgens Scherff 
zijn certificeringen als Groenkeur mede de 
reden dat Nederland bekendstaat als koploper 
op het gebied van sportvelden. ‘Nederland 
loopt voorop in sportveldonderhoud. Het is een 
mooi vak om in werkzaam te zijn. Dat is iets wat 
Groenkeur natuurlijk wel stimuleert: de kwaliteit 
wordt steeds naar een hoger niveau getild.’

HSM heeft certificaat op zak

In aanbestedingen voor sportvelden wordt steeds vaker naar Groenkeur-certificering gevraagd. Voor HSM reden om het traject aan te gaan en zich in 

2020 te laten certificeren. ‘Groenkeur-certificering is niet voor elk bedrijf weggelegd. Juist daarom heeft het certificaat toegevoegde waarde.’
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Uitreiking van het 
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(Groenkeur) aan Hans Schaap 

en Roelof Scherff (beiden HSM).
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