
EC0-REVITALISATIE VERBETERT DE 
SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Veiligsportveld is uw partner voor keuring, advies en eco-revitalisatie van de 
kunstgras sportvleden. Het bedrijf is al bekend als Veiligesportvloer met het 
revitaliseren en keuren van vloeren in gymzalen en sporthallen. Deze technische 
onderhoudsbeurt verwijdert de verzadigde laag van de sportvloer. Hierna voldoet 
deze weer aan de juiste sporttechnische eigenschappen.  
 
Ditzelfde concept heeft Veiligsportveld voor de buiten sportvelden ontwikkeld. 
Met onze eco-revitalisatie hebben we een absolute blikvanger. Op een speciale 
manier reinigen we de kunstgras voetbalvelden. Tijdens dit proces  wordt het 
afvalwater opgezogen en gefilterd. Naast het nat reinigen van sportvelden, biedt 
Veiligesportveld.nl ook droogreinigingen aan van verschillende sportondergronden. 

Voor en na elke revitalisatie meten we de sporttechnische eigenschappen van de 
ondergrond. Deze moeten voldoen aan de juiste waardes en gestelde eisen. Na een 
revitalisatie zien we verbetering van deze sporttechnische eigenschappen. Alle 
gegevens komen in een overzichtelijk rapport te staan. Deze verslagen zijn in de 
portal terug te vinden. 

HET FILTEREN VAN AFVALWATER 
Reinigen van een kunstgras voetbalveld is slechts één stap in de  eco-revitalisatie 
van Veiligsportveld. Het filteren van het vervuilde water en het vuil uit de mat zoals 
haarspeldjes, organische resten of losse vezels, behoort ook tot het proces. Dit 
gebeurt met een speciaal ontwikkelde mobiele unit, die tijdens de revitalisering 
naast het veld staat. Maar liefst 7 verschillende filters, die steeds fijner worden, 
zorgen voor volledige reiniging van het vervuilde water. Een uniek systeem waarvan  
wetenschappelijk is bewezen dat 99,996% van de microplastics achterblijft in dit 
filter. Maar ook zink, lood en chroom - respectievelijk 99%, 98% en 80%-  worden 
door de filtratie tegengehouden. Er is geen andere dieptereinigingsmethode die 
deze percentages haalt.  
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SPECIALISTISCHE APPARATUUR 
De juiste apparatuur en specialistische kennis zijn belangrijk 
voor goed onderhoud. De experts bij Veiligsportveld 
kennen de verschillende type machines en borstels die 
er op de markt zijn. Ze weten wat de beste machine en 
procedure is voor elke onderhoudsklus. Veiligsportveld zet 
alleen machines in die net iets dieper, minder hard en/of 
effectiever reinigen voor een geslaagd resultaat.

Omdat de zijkanten van het sportveld vaak het meeste 
natuurlijke vuil bevat, krijgt dit deel extra aandacht. 
Veiligsportveld maakt gebruik van meerdere type borstels 
om het zand of andere infill naar boven werken. Een 
goed droogproces en filteren maakt de aanwezige alg 
onschadelijk.

TARTAN EN ASFALT 
Het niet tijdig reinigen van tartan of andere rubberen 
ondergronden kan ervoor zorgen, dat er scheuren ontstaan. 
Vervuiling in de bovenlaag zorgt er namelijk voor dat het water niet 
weg kan zakken. Bij temperaturen onder de nul graden bevriest het vuil 
en het water. De mat zet hierdoor uit en er ontstaan scheuren. Ook bij 
ondergronden die van asfalt zijn, treedt dit probleem op. Daarom adviseert 
Veiligsportveld om voor de winter een revitalisatie uit te laten voeren. 
      
De prijzen voor het reinigen van tartan en asfalt lopen erg uiteen. Bij het 
vergelijken van de prijzen raden wij aan niet alleen naar de hoeveelheid 
waterdruk en het opzuigen van het water te kijken, maar ook naar de ingeplande 
tijd. Er zijn namelijk aanbieders die een lage prijs afgeven en vervolgens met een 
hoge snelheid over de baan rijden. Hierdoor wordt niet al het vuil verwijderd en 
komen de problemen snel terug. Daarnaast zijn er ook aanbieders, waaronder 
Veiligsportveld die handzame apparaten kunnen inzetten om de moeilijke 
plekken, zoals rondom de verspringbak, te bereiken. 

SCHADEREPARATIE 
Op kunstgrasvelden komen we verschillende type schades tegen. De meest voorkomende 
zijn de kuiltjes bij de strafschopstippen, losse naden en hobbels. Deze laatste zien we 
vaak op hockeyvelden. Door de temperatuur wisseling krimpt het veld, maar de lijmband 
onder de naad doet dat niet. Hierdoor ontstaan er op het veld  hobbels - vaak aan de 
buitenkant en om de vier meter. 

Het wegsnijden van deze hobbels en het repareren van schades draagt bij aan de 
veiligheid van uw sportveld. Het voorkomt bovendien het ontstaan van nog grotere 
schades. Veiligsportveld adviseert daarom om beschadigingen snel te laten repareren. 



DROOGREINIGING  
Meten is weten. Dat geldt ook bij droogreinigingen die Veiligsportveld uitvoert. 
Voor en na elke revitalisatie meten we de sporttechnische eigenschappen 
van het kunstgrasveld. Deze moeten voldoen aan de juiste waardes. We zien 
verbetering van deze eigenschappen na een droogreiniging. Goed onderhoud 
van een kunstgrasmat betekent niet alleen een veilige sportomgeving, maar 
ook een langere levensduur van de sportondergrond. Behalve dat we mos, alg 
en andere producten uit de natuur buiten de mat willen houden, is het tijdig 
aanvoeren van de juiste infill en het repareren van de schades ook onderdeel 
van goed onderhoud. 

Met gemeentes, universiteiten en verenigingen hebben we langlopende 
onderhoudscontracten. Dit garandeert een veilige sportondergrond.

HET FILTEREN VAN AFVALWATER 
Op een milieuvriendelijke wijze zorgt een eco-revitalisatie 
voor een schoon en beter bespeelbaar veld. Daarnaast 
voorkomt het, dat op lange termijn deze milieubelastende 
stoffen zich in de bedding onder de mat ophopen. Wanneer 
een nieuwe mat geplaatst moet worden, is de kans groot 
dat de bedding niet afgegraven hoeft te worden. Dit 
bespaart kosten en tijd. Eco-revitalisaties besparen op 
lange termijn kosten en verlengen de levensduur van uw 
kunstgras sportveld.

“De filosofie van gemeente Huizen is dat een toplaag van een kunstgras 
voetbalveld minimaal 15 jaar mee moet gaan. Er wordt veel tijd en 
energie gestoken bij de aanschaf van een veld, maar door duidelijke 
afspraken te maken met de verenigingen en het aanbieden van 
specialistisch reinigen zoals Veiligsportveld doet, verleng je de levensduur 
van de mat. De kunstgrasvelden van SV Huizen en HSV Zuidvogels 
zijn nu 14 jaar oud. Na de eco-revitalisatie van Veiligsportveld op de 
kunstgrasvelden van SV Huizen en HSV Zuidvogels zagen en merkten we 
dat de sporttechnische eigenschappen flink waren verbeterd. We kunnen 
nu tot de uitvoering van de renovatieplannen, deze velden aanhouden.”

REFERENTEN
In Duitsland, Frankrijk en Zweden zijn eco-revitalisaties van 
kunstgras voetbalvelden al jaren succesvol. Veiligsportveld 
voert in Nederland de eco-revitalisaties van kunstgras 
voetbalvelden en het droog reinigingen van andere 
kunstgras sportvelden uit. Na de eerste eco-revitalisatie in 
Oldenzaal volgden tal van andere plaatsen, bijvoorbeeld in 
Zwolle, Oss, Ronde Venen, Boskoop, Beek, Huizen, Houten, 
Haarlem, Renkum, Enschede, Renswoude, Eindhoven, Leiden, 
Rijpwetering, Zuidplas en Tilburg (Willem II). Binnenkort 
worden de eerste velden in België gerevitaliseerd en 
gekeurd. Wenst u onze klanten over onze methodes te 
spreken? Laat het ons gerust weten!

Aan het woord... Frans Elbers (gemeente Huizen)

Aan het woord... Tiemen Eskes (Universiteit Leiden)
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‘‘We kenden Veiligsportveld al van hun activiteiten voor 
het revitaliseren van onze sportvloeren. Sinds anderhalf 
jaar onderhouden zij ook onze tennisbanen, hockey- en 
voetbalveld. Dit laatste doen ze met de eco-revitalisatie. 
Goed voor het milieu en onze gebruikers merken duidelijk 
verschil! Net als bij de sportvloeren ontvangen wij bij elke 
revitalisatie een duidelijk rapport waar alles onderbouwd 
wordt met foto’s. Deze rapporten staan in de portal, 
waardoor we alles op één punt bij elkaar hebben staan.’’

GESCHIKT VOOR 
VERSCHILLENDE INFILL.
Het toepassen van eco-revitalisaties van 
Veiligsportveld op velden die SBR, kurk, 
TPE en EPDM infill hebben is onder bijna 
alle omstandigheden mogelijk. Alleen veel 
regenval, sneeuw en strenge vorst beperken 
de uitvoering. De werkzaamheden duren 
gemiddeld één dag. Op velden die alleen 
zand infill hebben -zoals hockey-, tennis- 
en padelvelden- adviseren we een 
droogreiniging.

HET KLANTENPORTAAL 
WAAR DATA EN INFORMATIE 
SAMEN KOMEN! 
De portal van Veiligsportveld biedt een veilige en overzichtelijke 
plek waarin al uw data en gegevens over de velden staan opge-
slagen. De portal is ook geschikt om bijvoorbeeld uw meerjaren 
onderhoudsplanning, oftewel uw MOP’s nauwkeuriger op te stellen. 
Dit maakt schakelen met de diensten die verantwoordelijk zijn voor 
de veiligheid, kwaliteit en het onderhoud van de velden makkelijker. 

De rapporten kunt u downloaden en uitprinten en de data uit 
de rapportages onderbouwen uw argumenten. Ook de data en 
rapporten van uw binnen-sportvloeren zijn aan uw portal toe 
te voegen. 
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