Perfect Pitches Part VI
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere
projecten van afgelopen periode zien
Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest
bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade. Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij zenden u
alle info.

Aanleg Hockeycomplex de Roskam in Hoorn
Verplaatsing van de Westfriese hockeyclub naar een andere locatie. Het
project omvat: de aanleg van 2 zand ingestrooide kunstgrasvelden, 2 watervelden en de bouw van een clubhuisaccommodatie, inclusief veldverlichting,
parkeerplaatsen en overige infra. Verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld
bijzondere technieken): De sporttechnische laag van de watervelden bestaat
uit ns-coral. Een van deze velden is als pilot uitgevoerd met alleen ns-coral
en geen zand in de opbouw. Voor de beregening van de watervelden wordt
hemelwater afkomstig van gebouw en velden gebruikt. Dit water wordt
opgeslagen in aparte kelders die hiervoor zijn aangelegd. Tevens wordt
water uit een watergang gepompt en gefilterd en gebruikt voor de beregening. Het ontwerp van het gebouw is duurzaam door het gebruik van veel
glas, grote dak overstekken, toepassing van vloerverwarming, led-verlichting
met bewegingsmelders. Het aantal kleedkamers is afgestemd op de behoefte van het gebruik en niet op de richtlijnen. In plaats van 16 kleedkamers
zijn er nu 8 grotere kleedkamers gerealiseerd. De kantine kan door de afmeting multifunctioneel worden gebruikt.
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Aanneemsom: € 3.3 miljoen.
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw Hinke Zoodsma
Contactgegevens opdrachtgever: h.zoodsma@hoorn.nl
Architect: Gee Jansen
Contactpersoon architect: Jan de Haas
Contactgegevens architect: Architectenbureau Perree bv
Landsteinerlaan 9a 5644 DA Eindhoven www.perree.nl
Aannemer: BAM-Nooteboom Sport voor de velden
BAM Utiliteitsbouw voor het gebouw
Contactpersoon aannemer: Sportvelden: Eddy Nederveen
Gebouw: Mark van der Mast
Contactgegevens aannemer: Sportvelden: Eddy Nederveen
e.nederveen@nootenboom-sport.nl 06-22529509
Gebouw: Mark van der Mast
mjp.vd.mast@bamutiliteitsbouw.nl 06-51849472

Herindeling Sportpark Couwenhoek in
Capelle aan den IJssel
AH Vrij heeft onlangs werkzaamheden uitgevoerd voor de herindeling
van het Sportpark Couwenhoek in Capelle aan den IJssel. Doordat er
met de sloop van de voormalige kantine van voetbalvereniging CVV
De Zwervers ruimte is ontstaan tussen veld 3 en 4, was het mogelijk
om de twee natuurgrasvelden op elkaar laten aansluiten. Daarmee is
deze hoek van het sportpark toegankelijk gemaakt. Voor de herinrichting van het park heeft AH Vrij alle inrichtingsmaterialen, waaronder
dug-outs en hekwerken, verwijderd en de omliggende verharding
opgebroken. Het braakliggende terrein, voorheen de plek van de
oude kantine, is aangevuld en geprofileerd met zand. Vervolgens is
het klaargemaakt voor de aanleg van een natuurgrasveld. Waar de
toplaag van veld 3 is gerenoveerd, kent veld 4 een geheel nieuwe
opbouw. Daarom is het veld in zijn geheel ontgraven, opgebouwd
en opnieuw aangelegd. Ook legde AH vrij de nieuwe drainage aan
voor beide sportvelden. Rondom de velden zijn grote betonplaten
geplaatst, een verharding die visueel strak oogt. Op 1 mei zijn de
velden ingezaaid. En op 15 mei 2015 heeft AH Vrij het totaalproject
opgeleverd.
Aanneemsom: rond € 450.000,Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel

Contactpersoon opdrachtgever:
De heer P. Leijten
Naam architect: (advies, voorbereiding, directie en toezicht) Middelkoop Advies
Contactpersoon architect: Jacques van Middelkoop, 0651065544,
j.vanmiddelkoop@middelkoopadvies.nl
Naam aannemer: AH Vrij
Contactpersoon aannemer:
Richard Lange Projectleider AH Vrij

Aanleg kunstgrasvelden Alkmaar
Alkmaar Sport NV beheert voor de gemeente Alkmaar
een aantal buitensportaccommodaties. HB Adviesbureau is
één van de vaste partners die Alkmaar Sport NV adviseert
en ondersteunt bij de voorbereiding van sporttechnische
projecten. In de gemeente Alkmaar zijn de afgelopen jaren
diverse soorten kunstgrasvelden aangelegd. Bij voetbalvereniging sv Koedijk en vv Kolping Boys zijn recentelijk
kunstgrasvelden aangelegd die zijn ingestrooid met kurk.
Alkmaar Sport NV wil ervaring opdoen met het infill materiaal kurk. Kurk is een duurzaam product en heeft goede
sporttechnische eigenschappen. De komende jaren wordt
er nauwgezet gemonitord hoe de kwaliteit, onderhoud en
levensduur van dit materiaal zich manifesteert.
Het veld bij sv Koedijk is aangebracht op het asfalt van een
voormalig tennisveld. Op de asfaltlaag is eerst een drainmat aangelegd en daarop de kunstgrasmat ingestrooid
met zand en kurk. Het kunstgrasveld ligt onder dakprofiel
en watert af naar de zijkanten in een drainagesysteem.
Bij het veld van vv Kolping Boys is de sporttechnische laag
opgebouwd met Granulight. Hierop is de kunstgrasmat
aangebracht en ingestrooid met zand en kurk. Meerdere
kleuren belijning maakt het mogelijk het sportveld voor
meerdere doelgroepen bespeelbaar te maken.
Opdrachtgever: Alkmaar Sport NV
Architect: HB Adviesbureau BV
Aannemer: Antea Group
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Herinrichting Sportpark Rooswijk Velsen-Noord
De velden op sportpark Rooswijk in Velsen-Noord waren verouderd en voldeden niet meer aan de sporttechnische eisen. HB Adviesbureau heeft in
opdracht van de gemeente Velsen de gehele engineering verzorgd, en tijdens
de realisatie de directie gevoerd en dagelijks toezicht gehouden. Het ontwerp
geeft invulling aan een aantal belangrijke doelstellingen van het project. Deze
waren: het optimaliseren en herschikken van de sportvelden, het verbeteren
van de uitstraling van het park als geheel, het verhogen van de (sociale) veiligheid, het toevoegen van openbare- (paden, e.d.) en recreatieve functies in
het sportpark. In het nieuwe ontwerp zijn een aantal verenigingsgebouwen
samengevoegd in bestaande accommodaties. Het project bestond uit de
realisatie van een volledig honk- en softbalveld, een handbalveld in asfalt, de
verlichting van de voetbalvelden en de openbare ruimte en het vervangen van
hekwerken en ballenvangers op het terrein. Op één van de vier bestaande
natuurgrasvelden is een geheel nieuw parkeerterrein aangelegd inclusief ontsluitingsweg. De overige drie natuurgrasvelden bleven gehandhaafd.
Opdrachtgever: Gemeente Velsen
Architect: HB Adviesbureau
Aannemer: Ceelen Sport Constructies

Herontwikkeling Olympiapark te Waalwijk
Aannemersbedrijf Van Wijlen heeft de infrastructuur aan de sportpromenade op sportpark Olympiapark te Waalwijk gerealiseerd. Het betreft een
directe verbinding van het sportpark naar de scholen, de tennisverenigingen, de atletiekvereniging, de hockeyclub en de nieuwe sporthal ‘De Zeine’.
Tevens zijn er parkeerplaatsen aangelegd, 700 meter infiltratieriool gelegd,
een tribune gemaakt en diverse straatmeubilair geplaatst. De totale oppervlakte van het project is ca. 11.000 m2.
Aanneemsom: € 733.400,00
Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk
Aannemer: Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.
Contactpersoon aannemer: Alex in ‘t Hout

Installatie Lumosa led verlichting Hockey Club
Tilburg
Hockey Club Tilburg heeft sinds kort alle velden verlicht met Lumosa led verlichting. Nadat Lumosa in 2011 één veld (500 lux) mocht verlichten met hun led
sportlampen werd er een tijdje geleden besloten om alle velden te verlichten
met Lumosa led armaturen. Er zijn nu 5 velden met 250 lux, 2 velden met 500
lux en nog 2 minivelden. Door het hoge lichtniveau (500 lux) was het mogelijk
om een hockey oefen- interland Nederland – België te spelen. Het licht was
dusdanig goed dat deze wedstrijd op televisie uitgezonden kon worden. De
bediening is voorzien van het LumosaTouch systeem. Dit houdt in dat men de
led verlichting kan bedienen via een PC, tablet of smart Phone.
Opdrachtgever: HC Tilburg
Aannemer: Firma Heijmans
Leverancier led verlichting: Lumosa led - www.lumosa.eu
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Realisatie atletiekaccommodatie in Hoogeveen
De Gemeente Hoogeveen had tijdens de planvorming de ambitie om binnen
het Bentinckspark een top sport atletiekaccommodatie te realiseren. Met de
aanleg van een 8-laans volkunststof atletiekbaan moest deze ambitie in 2014
kracht bijgezet worden. Tijdens de selectie heeft Amerikaans marktleider
Beynon samen met zusterbedrijf FieldTurf Benelux een TOP volkunststoftoplaag geïntroduceerd bij de Gemeente Hoogeveen: De Beynon BSS 1000
toplaag. HAC’63 traint inmiddels al de gehele winter op de baan. De leden
zijn dolenthousiast over de snelheid van de atletiekbaan. Zaterdag 25 april is
de 8-laans baan officieel in gebruik genomen door . Nederlandse selecties en
topatleten zullen snel een uitnodiging krijgen om op deze top atletiekbaan te
komen trainen!
Aanneemsom: Beynon BSS 1000 Toplaag: 300.000,-Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen
Contactpersoon opdrachtgever: Gradus van Goor

Architect: MTD Landschapsarchitecten
Aannemer: FieldTurf Benelux
Contactpersoon aannemer: Arjan Knottnerus
Contactgegevens aannemer: Rob Heusinkveld

Renovatie atletiekbaan in het Olympisch stadion
Als onderdeel van de voorbereidingen voor het EK Atletiek 2016 is de atletiekbaan
in het Olympisch stadion gerenoveerd. De atletiekbaan is nu gereed om wedstrijden
op internationaal niveau te hosten. Kragten heeft voor dit project voor de gemeente
Amsterdam de aanbesteding verricht op basis van Best Value.
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever: de heer E. Derksen
Contactgegevens opdrachtgever: E.Derksen@amsterdam.nl
Architect: Kragten
Contactpersoon architect: Christiaan ter Bogt
Contactgegevens architect: ctb@kragten.nl, 088-3366333
Aannemer: Antea
Contactpersoon aannemer: Jaap Schuurman
Contactgegevens aannemer: Jaap.Schuurman@Anteagroup.com

Installatie Optivision LED-verlichting Sportas
Amsterdam
‘De Sportas’ is de thuisbasis van voetbalvereniging ASV Arsenal. De lichtmasten op het sportcomplex zijn uitgerust met Optivision LED-verlichting
van Philips. Het bestuur van ‘de Sportas’ is naar eigen zeggen tevreden over
de nieuwe LED-verlichting van Philips. De lichtmasten zijn zó geplaatst dat
de velden los van de atletiekbaan kunnen worden aangelicht of de velden
onafhankelijk van elkaar. Bovendien is de verlichting meteen op volle sterkte
en blijft het lichtniveau gedurende de levensduur gehandhaafd. Op voetbalvelden is LED-verlichting al aan een voorzichtige opmars bezig, maar een
atletiekbaan met LED dat is een primeur in Nederland.
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam , Sportclub ASV Arsenal,
Atletiek Unie
Aannemer: Oostendorp

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5218

