
GREENMATTER
RECYCLE THE PRESENT, SAVE THE FUTURE!
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over greenmatter

KUNSTGRAS INPUT SCHEIDEN, DROGEN & GRANULEREN
GRONDSTOFFEN ZAND, RUBBER, 

BACKING, VEZELS

GreenMatter of anders gezegd: groen doet ertoe! Kunstgras wordt bij vervanging veelal gezien als afval maar wij zien het als een waardevolle grondstof om te verwerken in nieuwe sportgerelateerde

producten met als streven om met elkaar 100% circulair te zijn. GreenMatter is een joint venture tussen Lankhorst Engineered Products en W&H Sports, die zich ten doel hebben gesteld om de 

afvalberg van kunstgrasvelden aan tepakken door producten te ontwikkelen en te produceren van gerecycled kunstgras. Met onze transparante en vooral praktische visie ondersteunen wij o.a. 

gemeenten in een circulaire aanpak door de kunstgrasvezels in nieuwe producten te verwerken. Met ons leveringsprogramma bieden wij voldoende mogelijkheden om iedere kilogram kunstgrasvezel 

op een andere wijze terug te laten komen op de sportaccommodatie of daarbuiten. Alle producten worden geleverd met een garantieverklaring grondstoffen. Dat houdt in dat het kunstgras 

agglomeraat 100% afkomstig is van versleten kunstgrasvelden.

SAMENWERKING EMPATEC
Voor eventuele bewerkingen en het assembleren van onze GreenMatter producten, maken wij gebruik van de diensten van Empatec. Empatec is een sociaal werkbedrijf voor mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt. 

LID VAN ESTC - EMEA SYNTHETIC TURF COUNCIL
ESTC is de branchevereniging voor de synthetische grasmattenindustrie en heeft zich tot doel gesteld de synthetische kunstgrasindustrie onder de aandacht te brengen, te laten groeien en verder te 

ontwikkelen.  

 

Dit doen zij door nauw samen te werken met alle betrokkenen, zoals leden, eindgebruikers, sportbesturen en bevoegde personen. Zij zijn een internationaal opererende organisatie, maar ESTC werkt 

ook nauw samen met brancheverenigingen op lokaal niveau om haar doelstellingen te bereiken. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij lid zijn van ESTC. 

LABELS

AWARDS

MONITORING RECYCLATES 

FOR EUROPE 
MOnitoring Recyclates for Europe is een Europees erkend label.

Dit is een initiatief van EuPC en wordt beheerd door Polymer Comply. MORE bestaat 

uit een digitaal platform waarop Europese fabrikanten van kunststofproducten 

kunnen registreren hoeveel gerecyclede grondstoffen ze gebruiken.

PLASTICS RECYCLING

AWARD EUROPE 2020
GreenMatter heeft de award ontvangen in de categorie 

‘Building & Construction Product of the Year’. Deze award sterkt ons in onze missie 

om de groeiende kunstgrasafvalberg te verkleinen. Genoeg uitdagingen in het 

verschiet!
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het proces

VANAF DE EEUWWISSELING ZIJN 
ER TALLOZE KUNSTGRASVELDEN 

AANGELEGD ZONDER NA TE DENKEN 
OVER DE VERWERKING.

KUNSTGRASVELDEN WERDEN VOOR HOGE 
VERGOEDINGEN INGENOMEN ZONDER 

DEZE TE VERWERKEN.

NA DE NATIONALE DISCUSSIE ZIJN ER 
NIEUWE INITIATIEVEN TOT RECYCLING 
ONTSTAAN ZODAT KUNSTGRASVEZELS 

WORDEN GERECYCLED MAAR...

OPDRACHTGEVERS DIENEN ZICH BEWUST 
TE WORDEN DAT HET NA RECYCLING 

NIET OPHOUDT MAAR DAT ER EEN 
CIRCULAIRE GRONDSTOFSTROOM OP 

GANG MOET WORDEN GEBRACHT WANT 
ANDERS IS ER NOG STEEDS SPRAKE 

VAN AFVAL. DOOR DE AANSCHAF VAN 
CIRCULAIRE PRODUCTEN VERVAARDIGD 
UIT GERECYCLEDE KUNSTGRASVEZELS 

KAN DIT AFVALPROBLEEM WORDEN 
OPGELOST.



roadmap greenmatter

VISIE
Wij willen graag invulling geven aan de 
circulaire vraagstukken rondom het 
afval van kunstgrasvelden om op die 
manier als aanbieder van circulaire 
oplossingen blijvend het verschil te 
maken.

MISSIE
Het afval uit kunstgrasvelden omzetten 
tot een circulaire grondstofstroom 
door het vervaardigen van gerecyclede 
producten.
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PROBLEEMCIJFERS OPLOSSING

praktijkvoorbeeld

20.000 KG

GREENMATTERS OPLOSSINGEN

12.000 KG

8.000 KG

Sinds de millenniumwisseling zijn er veel 
kunstgrasvelden aangelegd en daarbij is te weinig 
stilgestaan over hoe met de te vervangen velden moest 
worden omgegaan.

Door de media-aandacht kunnen we concluderen dat 
hierin in het verleden tekort is geschoten.

• Versleten kunstgrasvelden met infill; >35.000 velden 
wereldwijd. 

• 9.000 versleten kunstgrasvelden dienen vervangen te 
worden vóór 2022. 

• Een gemiddeld kunstgras voetbalveld is 7,600 m2 en 
weegt 250 tot 350 ton. 

• Een gemiddeld kunstgrasveld bevat 60% zand, 
30% performance (rubber)infill, 5% backing en 5% 
kunstgrasvezel. 

• Meest voorkomende performance infill is SBR infill, 
gegranuleerde autobanden.

Afval per veld

Kunstgrasvezels

Backing



greenmatters
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extra’s

BEKIJK DE INFOGRAPHIC!
Klik hier op de infographic om meer te weten 
te komen over de mogelijkheden.

BEKIJK DE VIDEO!

Klik hier op de video om meer te weten te 
komen over ons aanbod!

INFOGRAPHIC LET’S TALK TRASH
Het grondstoffenbeleid moet in 2030 50% en in 2050 zelfs 100% circulair zijn. Om dit voor elkaar 
te krijgen steunt de overheid circulaire initiatieven. Met GreenMatter hebben wij het voortouw 
genomen om de kunstgrasafvalberg te verkleinen en een circulaire grondstofstroom in beweging 
te brengen door het vervaardigen van producten uit gerecycled kunstgras. In onze infographic 
laten wij zien dat het mogelijk is om iedere versleten kunstgrasvezel op circulaire wijze terug te 
brengen op of rond het sportpark of daarbuiten. 

Voordat we 100% circulair zijn, dienen er de nodige stappen gezet te worden. Het begint allemaal 
bij bewustwording. Verandering start bij de opdrachtgevers. Om hen daarin inzicht te geven én te 
informeren, hebben wij een infographic ontwikkeld.

GREENMATTERS PRODUCTVIDEO
In onderstaande video krijg je een korte impressie van al onze GreenMatter producten. In 
samenwerking met opdrachtgevers proberen wij dit aanbod in de komende jaren steeds verder 
uit te breiden.

(SPORT)OMGEVING?

https://whsports.nl/wp-content/uploads/2020/08/Infographic-GreenMatter.pdf?utm_source=W%26H+Sports+Nieuwsbrief+Lijst&utm_campaign=6604dbf9d6-Nieuwsbrief_nr1_2016_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bfbfe0deed-6604dbf9d6-1285495474
https://www.youtube.com/embed/XVCV1Xq0QWI
https://whsports.nl/wp-content/uploads/2020/08/Infographic-GreenMatter.pdf?utm_source=W%26H+Sports+Nieuwsbrief+Lijst&utm_campaign=6604dbf9d6-Nieuwsbrief_nr1_2016_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bfbfe0deed-6604dbf9d6-1285495474
https://www.youtube.com/embed/XVCV1Xq0QWI
https://whsports.nl/wp-content/uploads/2020/08/Infographic-GreenMatter.pdf?utm_source=W%26H+Sports+Nieuwsbrief+Lijst&utm_campaign=6604dbf9d6-Nieuwsbrief_nr1_2016_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bfbfe0deed-6604dbf9d6-1285495474
https://www.youtube.com/embed/XVCV1Xq0QWI
https://www.youtube.com/embed/XVCV1Xq0QWI
https://www.youtube.com/embed/XVCV1Xq0QWI


nederland

100% circulair


