
Over het bedrijf 

In 2006 startte Joost Sweep het bedrijf KSP vanuit de boerderij van zijn ouders. 
Vanuit zijn eenmanszaak legde hij kunstgras aan in tuinen. Al snel bleek dat deze 
particuliere markt erg arbeidsintensief is en in 2008 maakte hij de stap naar de 
zakelijke markt door een grote opdracht gegund te krijgen vanuit de Gemeente 
Lelystad. De Gemeente wilde de veilige ondergrond voor de speelveldjes in 
de wijken graag lokaal inkopen. Joost investeerde 10.000 euro om zijn eigen 
valdempende systemen te certificeren en kreeg het volledige portfolio aan 
opdrachten om uit te rollen. In 2010 werd KSP Kunstgras B.V. opgericht en kwam 
ook Joosts broer Mart in het bedrijf.

Meer dan kunstgras

KSP gaat verder dan alleen kunstgras. Ze verzorgen de aanleg en het onderhoud van 
complete sport- en speeltuinen voor opdrachtgevers uit heel Nederland. Van het 
vergunningentraject tot het inzaaien van de groenranden rondom de aangelegde 
projecten. Van het creatieve ontwerp tot het storten van betonvloeren, van het 
leggen van kunstgrasmatten tot het installeren van materialen. Als hoofdaannemer 
investeert KSP continue in mensen, machines (inclusief het ontwikkelen van eigen 
machines) en transportmiddelen. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast veel zelf doen, ligt hun focus op samenwerking met Lelystadse partijen en 
andere organisaties waaronder concurrenten. Het motto van Johan Cruijf ‘Alleen kan 
je niks, je moet het samen doen’ dragen ze actief uit. De coronatijd en krapte op de 
arbeidsmarkt versnelde dit nog meer. 

Als official supplier van de Cruyff Foundation zijn ze nauw betrokken bij deze 
stichting en verzorgen Cruyff Courts door het hele land helemaal tot aan de top van 
het VN gebouw in New York. 

Werkgeverschap 

Bij KSP werken vakmensen die van elkaar leren in de praktijk. De medewerkers 
zijn zelfstandig en KSP zet sterk in op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van het 
personeel. Veilig werken staat voorop. Vanuit die gedachte zijn ze ook betrokken bij 
Lelystad Vitaal. De medewerkers krijgen jaarlijkse opleidingstrajecten 
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Inzet op duurzaamheid

KSP zet vol in op duurzaamheid. Ze werken zoveel mogelijk met circulaire producten 
zoals Schmitzfoam. In 2020 zijn ze gestart met de CO2 prestatieladder met als 
doel CO2 te reduceren met alles wat ze doen. KSP zit nu op het hoogste level. 
Zo voeren ze bijvoorbeeld het onderhoud uit met twee elektrische wagens en 
hebben ze geïnvesteerd in een elektrische shovel. Waardoor ze meteen minder 
geluidsoverlast veroorzaken bij de werkzaamheden. Er zijn al standaard recycle 
plants voor kunstgras, waarbij bermpaaltjes of picknicktafels gemaakt worden van 
afgedankt kunstgras. KSP is nu bezig met het nieuwe product ‘Lime Green’ wat 
volledig bestaat uit één materiaalsoort, waardoor het weer volledig te recyclen is 
tot een gelijkwaardig nieuw product, zijnde kunstgras. Ze streven ernaar dat alle 
componenten in te zetten zijn voor nieuw kunstgras.

Innovatiekracht

KSP beschikt over 3 vestigingen met op- en over -slag mogelijkheden. De ruime 
loods in Lelystad, het in 2022 overgenomen Van Vliet Buitenprojecten B.V. in 
Harmelen en het in 2016 overgenomen Van Zijl in Vinkel. Met deze drie locaties 
heeft KSP een optimale logistieke situatie en minder reistijd, waardoor ze heel 
Nederland binnen 1,5 uur kunnen bedienen.
KSP bedenkt regelmatig nieuwe producten zoals de Sprinttracks® die de hele 
wereld overgaan. En doordat ze veel prefab werken, kunnen ze op locatie snel 
plaatsen.

Ook investeren ze in digitalisering. Zo ontwikkelden ze in 2019 een onderhoudsapp 
voor het meerjarig onderhoudsplan van bijvoorbeeld speelveldjes. Dit maakt dat zij 
de ogen en oren kunnen zijn voor de ambtenaren van de gemeente die nu niet langs 
de locaties hoeven, maar hiermee toch de zorgplicht van de gemeente vervullen.

Geef jouw input

Vind jij dat KSP Kunstgras de BKL Trofee verdient? Stuur dan een e-mail naar  
info@bedrijfskring.nl (t.a.v. Arnoud Booij) inclusief jouw motivatie. Alle input wordt 
meegenomen in het definitieve besluit van de jury. 

Meer over KSP Kunstgras lees je op www.ksp-kunstgras.nl. 


