
Understanding today.

Improving tomorrow.

Allround partner  
in sport

Goede sportvoorzieningen zijn waardevol voor mens 

én omgeving. De ontwikkeling van toekomstbestendige 

voorzieningen is een veelomvattende opgave. Of het nu gaat 

om nieuwe sportsystemen, sportcomplexen of complete 

leisure-accommodaties; Antea Group creëert concepten, 

adviseert, regisseert, realiseert en beheert. Een totaalaanpak 

dus, waarmee we maatwerk, duurzame kwaliteit en optimale 

gebruiksmogelijkheden bieden. Op elk niveau. 

Voor nu en later.

‘Antea Group is bedrijfssupporter 

van de Johan Cruyff Foundation en 

initiatiefnemer van de Spieren voor 

Spierenvelden’

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de 
adviseurs en ingenieurs van Antea Group 
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij 
aan onze leefomgeving. We ontwerpen 
bruggen en wegen, realiseren woonwijken 
en waterwerken. Maar we zijn ook betrok-
ken bij thema’s zoals milieu, veiligheid,  
assetmanagement en energie. Onder de 
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 
allround en onafhankelijk partner voor be-
drijfsleven en overheden. Als Antea Group 
zetten we deze expertise ook mondiaal in. 
Door hoogwaardige kennis te combineren 
met een pragmatische aanpak maken we 
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doel-
gericht, met oog voor duurzaamheid. Op 
deze manier anticiperen we op de vragen 
van vandaag en de oplossingen van de 
toekomst. Al meer dan 60 jaar.  

www.anteagroup.nl
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Landelijk

Gosewin Bos 

(06) 51 60 58 28 

gosewin.bos@anteagroup.com

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, 

Gelderland en Limburg

Aaldert Hooijer

(06) 51 20 03 41 

aaldert.hooijer@anteagroup.com

Flevoland, Utrecht en Noord-Holland

Jaap Schuurman

(06) 53 41 87 47 

jaap.schuurman@anteagroup.com

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland

Floor Groeneveldt

(06) 20 13 45 10 

floor.groeneveldt@anteagroup.com

Meer weten
over Antea Group 
Sport? 

Duurzaam: van grondstof tot eindproduct

Antea Group Sport streeft naar optimale duurzaamheid in de volledige pro-
ductketen. Dus van grondstof tot eindproduct. We analyseren bijvoorbeeld 
alle componenten van onze sportsystemen en meten daarbij de impact op 
het milieu. Deze kennis gebruiken we bij de ontwikkeling van nieuwe syste-
men. Ook op andere vlakken gaan we voor duurzame oplossingen, zoals ons 
streven naar CO₂ reductie. Dit betreft de producten die we leveren en door 
een verantwoorde manier van werken.



Sportcomplexen van a tot z

Hoe vertaalt u de wensen van gebruikers naar een breed gedragen plan en 
een optimale inrichting? Hoe bouwt u toekomstbestendige sportvoorzienin-
gen? De experts van Antea Group Sport ondersteunen u bij het maken van de 
juiste keuzes en het opstellen van onderbouwde, realiseerbare plannen. We 
helpen overheid, bedrijfsleven en non-profit organisaties bij het ontwerpen, 
aanleggen, renoveren en onderhouden van sportcomplexen.

Dit biedt Antea Group Sport:

• Ontwerp en voorbereiding

• Projectmanagement en directievoering

• Aanleg, renovatie en onderhoud

• Herontwikkeling en verplaatsing

Sportsystemen 

Antea Group Sport is marktleider in sportsystemen. Hockey, tennis, voet-
bal, korfbal of atletiek; voor elke sport en situatie hebben we een passend 
sportveld in huis. Ons portfolio bestaat uit kunstgras, natuurgras, atletiek en 
gravelbanen. Op amateur en topsportniveau. Onze velden voldoen aan de 
hedendaagse eisen wat betreft duurzaamheid en kwaliteit. Ook bij de aanleg 
van sportsystemen bieden wij een totaalaanpak. Van advies tot ontwerp en 
van realisatie tot beheer en onderhoud.

Optimale betrokkenheid

Naast een goed resultaat mag u van ons een transparant proces verwachten. 
We maken een helder en overzichtelijk plan van aanpak, betrekken u als 
opdrachtgever bij de voortgang van het project en reageren snel op al uw 
vragen. We gaan voor optimale betrokkenheid.

De juiste professionals

Antea Group Sport heeft alle professionals in huis voor de ontwikkeling van 
totaalconcepten. Of het nu gaat om de aanvraag van vergunningen, contract-
vorming, planologische inpassing of uitvoering. Full service dus, van concept 
tot realisatie. 

Sport en maatschappij

Gezondheid en bewust leven zijn actuele maatschappelijke thema’s. Hoe 
blijven we langer gezond en vitaal? Hoe kunnen we welvaartsziekten preven-
tief bestrijden? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen? Sport en 
beweging spelen hierbij een belangrijke rol. Wij ondersteunen organisaties bij 
een passende invulling van dergelijke vraagstukken. Onze adviseurs hebben 
veel kennis en jarenlange ervaring op het gebied van sport en gezondheid. 
Ook hebben we oog voor de ontwikkeling van sport in de maatschappij.  
Antea Group is bedrijfssupporter van de Johan Cruyff Foundation en initia-
tiefnemer van de Spieren voor Spierenvelden.

Alles in huis voor de ontwikkeling 

van totaalconcepten

Antea Group Sport 

biedt duurzame 

oplossingen
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