
NAT REINIGING: DE ECO-REVITALISATIE

Met de eco-revitalisatie van Veiligsportveld.nl tillen wij de 
term ‘veilig sporten’ naar een ongekend niveau. De kunstgras 
voetbalvelden krijgen met een aangepaste waterdruk een 
intensieve dieptereiniging, waardoor de sporttechnische 
eigenschappen verbeteren en de levensduur van de mat wordt 
verlengd. En dat allemaal op een milieuvriendelijke manier. 
Microplastics, zware metalen en overige ongewenste vervuiling 
worden namelijk voor het grootste gedeelte uit het afvalwater 
gefilterd. Een revolutionaire onderhoudsmethode die zich 
in Duitsland, Frankrijk en Zweden al heeft bewezen, zelfs in 
regenachtige omstandigheden!

DROOGREINIGING

De met zand ingestrooide sportvelden dienen goed te worden 
onderhouden om problemen als hardheid en gladheid te 
voorkomen. Algengroei en vuil die zich in de mat nestelen, zijn de 
grootste boosdoeners die de sporttechnische eigenschappen van 
de mat aantasten. Met o.a. onze verticale veegmethode worden de 
kleinste vuildeeltjes naar bovengehaald. Wij borstelen niet alleen 
de bovenlaag, maar vegen helemaal tot de backing. Uiteraard vindt 
zowel voor als na de revitalisatie verschillende metingen plaats en 
worden deze, inclusief een onderhoudsadvies, gepubliceerd in een 
keuringsrapport.
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VOOR MEER INFORMATIE OF DEMONSTRATIES: 
VEILIGSPORTVELD.NL 

Het uitgangspunt is de nulmeting, die voor de 
revitalisatie plaatsvindt. Meerdere plekken op het 
kunstgrasveld worden dan gekeurd op factoren als 
balrol, balstuit, torsie en schokabsorptie. 

Met onze kennis en unieke apparatuur zorgen wij
vervolgens ervoor dat de kunstgrasvelden niet alleen 
zeer schoon worden, maar dat ook de sporttechnische 
eigenschappen sterk verbeteren, waardoor de 
levensduur van een mat wordt verlengd. De resultaten 
van de metingen die wij voor en na de revitalisatie 
verrichten, leggen wij vast in een keuringsrapport.

Bij het revitaliseren van kunstgrasvelden hanteert 
Veiligsportveld hetzelfde principe als in de binnensport: 
de sportoppervlakte moet niet alleen schoon, maar ook 
veilig zijn. 



WWW.VEILIGSPORTVELD.NL 
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NET DAT STAPJE EXTRA 

Net als Veiligesportvloer.nl zet ook Veiligsportveld.nl een stapje 
extra. In de Benelux is er geen beter reinigingsprogramma voor 
kunstgrasvoetbalvelden te vinden, dat ook nog eens 99,996 % 
van de microplastics uit het afvalwater filtert. 

Bij de droogreiniging hebben al veel opdrachtgevers kennis 
gemaakt met onze expertise en materiaal. De sporttechnische 
eigenschappen worden flink verbeterd en daarnaast zijn wij niet 
beroerd om de kleine open naden weer dicht te lijmen en plooien 
zover mogelijk glad te strijken.

Kortom, veilig sporten beperkt zich volgens ons niet tot 
voorkomen van blessures. Maar door een stapje extra te zetten, 
werken we ook aan een langere levensduur van de mat, een 
betere gezondheid en het schoner milieu!

UW PARTNER VOOR KUNSTGRAS ONDERHOUD 
EN MEER

We richten ons voornamelijk op de veiligheid en duurzaamheid 
van kunstgrasvelden zoals voetbal, korfbal, hockey en tennis. 
Maar ook voor atletiekbanen, padel, miniveldjes, speelveldjes en 
andere kunststof sportondergronden kunnen wij u van advies en 
duurzame oplossingen voorzien.

OBJECTIEVE KEURINGSRAPPORTEN 

Voor aanvang en na afloop van de revitalisatie keuren wij de mat. 
Voor de buitensport hebben wij de volgende meetapparatuur: 
balrol, balstuit, schokabsorptie, energierestitutie, verticale 
deformatie, infill diepte, vezellengte, rotation, vlakheid 
en lichtsterkte. De resultaten komen in een objectieve 
keuringsrapport, dat continu via onze portal op te vragen 
is. Uiteraard kunnen wij ook de velden keuren zonder een 
revitalisatie uit te voeren. U vindt ook dan het rapport in onze 
portal. Elke keuring kan na behoefte worden uitgevoerd.


