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Sportsfi ll Eco+: 
groen licht voor 
de sterren van 
morgen
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morgen

Jong geleerd, oud gedaan. Veel jeugdteams spelen op 

Sportsfi ll Eco+, een SBR rubber infi ll. Het perfecte een- 

tweetje tussen  sportieve prestaties én duurzaamheid. 

De certifi caten van ISA sport en Milieukeur zijn hét 

bewijs. Sportsfi ll Eco+ is niet duurder dan regulier 

SBR rubber infi ll. Aan het eind van de levensduur van 

uw kunstgrasveld nemen wij Sportsfi ll Eco+ bovendien 

zonder kosten terug en maken er andere 

duurzame rubberproducten van. Sportsfi ll 

Eco+, de duurzame basis voor sportieve 

topprestaties. Nu én in de toekomst.

Duurzaam rubber infi ll

• Voorzien van milieukeur

• 100% gerecycled

• Uitloging conform DIN- 18035-7

•  Perfecte sporttechnische 
eigenschappen

•  Verkrijgbaar in zwart, 
groen en bruin

Today black, tomorrow 
green solutions.
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Tal van onderzoeken hebben al aangetoond dat natuurgrassportvelden zowel qua duurzaamheid (allerlaagste carbon footprint)  

als qua spelersbeleving het summum zijn. Maar hoe wordt dit bezien vanuit de positie van de sportveldbeheerder? 

Auteur: Job Steunenberg namens Plantum

Huib van den Heuvel is als beheerder sportvelden 
en recreatiegebieden onder meer verantwoordelijk 
voor 70 sportvelden in de gemeente 
Haarlemmermeer. Met een team van drie mensen 
stuurt hij het veldonderhoud aan. ‘Gras is een 
prachtproduct: de geur, de kleur en het natuurlijke 
zorgen voor veel beleving.’

Vooroplopen
Huib loopt met zijn team graag voorop als het gaat 
om innovaties in het sportveldbeheer en - 
onderhoud. ‘De potentie van gras is enorm.  
Door innovaties halen we er steeds meer uit;  
volgens mij is de grens wat betreft speeluren nog 

lang niet bereikt.’ Bij de introductie van gecoat 
graszaad, bijvoorbeeld, en meer recentelijk bij  
de innovatieve Vredo DDS doorzaaitechniek was  
Huib een van de eerste gebruikers. Hij heeft  
deze machine dan ook aangeschaft.

Ballpark
Uniek wat betreft onderhoud bij de gemeente 
is het prestigieuze honk- en softbalpark Ballpark 
Vaessen Pioniers. Hier ligt op het hoofdveld een 
unieke grasmat van 100% veldbeemdgras, waarop 
eind deze zomer het EK honkbal gespeeld zal 
worden.

Sterke, gesloten zode
Ook voor de toekomst ziet Huib het maken en 
behouden van sterke, dichte grasmatten als de 
meest duurzame strategie, zowel voor het milieu 
als wat het budget betreft. ‘Er wordt veel  
gesproken over de Green Deal, maar ik heb nog 
nergens gelezen wat dit nu precies gaat inhouden. 
Een sterke, gesloten graszode met goede grassen 
heeft minder last van onkruid en heeft minder 
beregening en kunstmest nodig. Daar werken we 
al jaren aan en volgens mij is dat de juiste richting’, 
zo besluit hij.

‘Natuurgras is een 
prachtproduct’
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