
8 - 201686

Perfect Pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van de 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.

Realisatie bootcamPVeld

Een actieve leefstijl is nodig om geestelijk en fysiek gezond te blijven. De bedrijven Nature's Pride en Royal Boskalis Westminster N.V geven beide het goede  
voorbeeld op. Ze legden beide een grote sportvoorziening aan, waar de werknemers van deze bedrijven voor, tijdens of na het werk kunnen komen sporten. 
Nature's Pride koos voor een bootcampveld met hardloopbaan rondom en Boskalis voor een groot multifunctioneel sportveld waarbij het bedrijfslogo in het 
kunstgras is verwerkt. De faciliteiten werden aangelegd door Yalp en VarioGrass. Bootcamp is momenteel een zeer populaire sport, waarbij met het eigen 
lichaamsgewicht getraind wordt met behulp van minimale apparatuur. Sporten wordt op die manier toegankelijkvoor iedereen. 

Opdrachtgever: Royal Boskalis Westminster N.V. & Nature's Pride
Architect: Yalp 
Contactpersoon architect: Ruben Hartmann
Contactgegevens architect: 0547 289 410 / ruben.hartmann@yalp.nl
Aannemer: Vario Grass
Contactpersoon aannemer: Jasper Eppingbroek
Contactgegevens aannemer: 06-10018416 / j.eppingbroek@variograss.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6349



87www.fieldmanager.nl

VeRwijdeRen inFill ten behoeVe Van RenoVatie 

in sint tRuiden

Het hoofdveld van Sint Truiden (Bel) in stadion Stayen 
was aan vervanging toe. Om dit mogelijk te maken, heeft 
Intergrass de infill uit de mat gehaald, waarna de mat kon 
worden opgerold. Nadat al het kunstgras verwijderd is, heeft 
Intergrass ook in samenwerking met Domo de aanleg van 
het nieuwe voetbalveld verzorgd. Daarmee is de Belgische 
Juper Pro League bespeler een unieke club in de Belgische 
voetbalwereld, want het is de enige betaald voetbal- 
organisatie die al haar thuiswedstrijden op kunstgras speelt. 
Dat past ook goed bij dit bijzondere voetbalstadion, want 
dit stadion kent verder onder meer een restaurant en u kunt 
de wedstrijden van STVV zelfs vanuit een hotelkamer boven 
de tribune bekijken. 

Opdrachtgever: Domo Sports
Aannemer: Intergrass
Contactpersoon aannemer: dhr. Korterink
Contactgegevens aannemer: 0522-463250

PROJECTEN

installatie led VeRlichting VooR eK sKeeleR

Het Europees Kampioenschap Skeeleren vond deze zomer plaats in 
Heerde. AAA-LUX partner Van Gelder plaatste twee lichtmasten op het 
binnenterrein van de baan. De skeeleraars profiteerde zo van optimaal 
licht terwijl toeschouwers op de tribune, en thuis voor de TV, alle 
verrichtingen nauwkeurig konden volgen. Aan het EK Skeeleren namen 
ruim 260 deelnemers uit 18 landen deel. Het toernooi vond plaats op de  
skeelerbaan in Heerde en AAA-LUX partner Van Gelder uit het nabij- 
gelegen Hattem had de opdracht gekregen er voor te zorgen dat de deel-
nemers letterlijk en figuurlijk in het licht werden gezet. Van Gelder plaatste 
2 masten op het middenterrein met elk 5 AAA-LUX LED armaturen. Voor 
de armaturen was gekozen uit een combinatie van WS200 en 
WS250 armaturen. 

Opdrachtgever: Skeelerclub Oost Veluwe
Aannemer: Van Gelder 
Contactpersoon aannemer: Herman van Ommen, 0525 659888
Leverancier: AAA-LUX
Contactpersoon leverancier: Michel van Dooren, 
michel.vandooren@ledexpert.nl
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RenoVatie stadionVeld de KuiP

Renovatie van het stadionveld na afloop van de compe-
titie 2015-2016 en het evenementenseizoen waaronder 
Monster Jam. Opnemen en afvoeren van de oude gras-
mat in De Kuip, prepareren van de onderbouw en de 
aanleg van de nieuwe grasmat voor seizoen 2016-2017. 
In de zomerstop van 2016 zijn tevens de natuurgras 
trainingsvelden van de selectie van SC Feyenoord en het 
hoofdveld op trainingscomplex Varkenoord afgefreesd, 
aangevuld en opnieuw ingezaaid. In oktober 2016 is het 
kunstgras trainingsveld van SC Feyenoord gerenoveerd 
waarbij de oude toplaag is opgenomen en afgevoerd en 
is een nieuwe kunstgras toplaag aangebracht voorzien 
van de FieldTurf Core vezeltechniek.      

Aanneemsom: € 325.000
Opdrachtgever: Stadion Feijenoord NV en Feyenoord AV Rotterdam
Contactpersoon opdrachtgever: de heren R. Salomons en E. Beltman namens 
Stadion Feijenoord NV en mevrouw P. Calicher namens Feyenoord AV  

Aannemer: FieldTurf Benelux BV
Contactpersoon aannemer: de heer A.J. Knottnerus 
Contactgegevens aannemer: www.fieldturfbenelux.com

installatie led VeRlichting VooR 

tennisVeReniging maRKant

TV Markant uit Breda wilde haar verantwoordelijkheid 
nemen door voor haar tennisbanen te kiezen voor duur-
zame Led-verlichting. De banen liggen echter aan de rand 
van een woonwijk en veel bewoners waren bang voor 
extra lichthinder. Optivision Led-verlichting van Philips 
scoort goed op lichthinderreductie en dit is prettiger 
voor de bewoners. Met de keuze voor Optivision Led-
sportveldverlichting profiteert TV Markant namelijk niet 
alleen van minder lichthinder. De lampen hoeven ook niet 
meer op te warmen, waardoor het licht nu alleen brandt 
als er gespeeld wordt. Hierdoor gaat de verlichting langer 
mee en zijn de energie- en onderhoudskosten lager. Ook 
is de verlichting flexibel in te zetten en zijn de spots te 
dimmen.

Opdrachtgever: Tennisvereniging Markant
Plaats: Breda
Adviseur sportverlichting: Komatic/Sportinlight
Accommodatieadvies: KNLTB
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KwaliteitsbeheeRsing sPoRtVelden 

gemeente aRnhem

Vanaf januari 2017 wordt het Sportbedrijf Arnhem verzelf-
standigd. Om vanuit de aankomende regierol de kwaliteit 
van de sportaccommodaties te waarborgen heeft KYBYS 
in opdracht van het gemeentelijk sportbedrijf een maat-
werk kwaliteitsborgingsysteem ontwikkeld waarin het 
beoogd kwaliteitsniveau van de gemeente is vastgelegd. 
Vooruitlopend op deze aankomende verzelfstandiging 
wordt vanaf 2013 invulling gegeven aan het kwaliteitssy-
steem middels jaarlijkse kwaliteitsbeoordelingen van de 
67 sportvelden. 

inFill RenoVatie tennisbaan jamioulx 

Bij de tennisvereniging in Jamioulx (dichtbij Charleroi) heeft Intergrass de infill 
van een tennisbaan gerenoveerd. Het oude zand is er met onze machines 
bijna grotendeels uit gehaald en opgevangen in big bags. Doordat het een 
indoor tennisbaan is, was de oude infill droog, waardoor het makkelijker was 
om het te verwijderen. De mat is daarna van nieuw zand voorzien. Door deze 
infillrenovatie voldoet de tennisbaan weer aan alle sporttechnische eigen-
schappen. Deze oplossing was voor deze tennisvereniging ideaal, want hier-
door konden ze de kosten van een gehele renovatie uitsparen.

Opdrachtgever: Domo Sports 
Aannemer: Intergrass
Contactpersoon aannemer: dhr. Korterink
Contactgegevens aannemer: 0522 463250

etg amsteRdam aiRdome ijbuRg

De Amsterdam Airdome is een nieuw type airdome dat oplossing biedt aan  
de geïntensiveerde sportvraag gedurende de wintermaanden. In dit geval 
voor HC Athena en HC Ijburg als ook de aan de schoolsport van het IJburg 
College. De Airdome is een flexibele structuur die in twee weken is opgezet 
en speelklaar gemaakt. De dubbele membraamconstructie verzekert lagere 
brandstofkosten, een betere isolatie en een zo laag mogelijke gevoeligheid 
tegen vandalisme.  

Aanneemsom: ca. € 65.000 huur per jaar
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever:  Jillard Keizer
Contactgegevens opdrachtgever: 06 14319227
Architect: DUOL
Contactpersoon architect: Grega Valenticic
Contactgegevens architect: 06 83571015
Aannemer: European Turf Group BV
Contactpersoon aannemer: Arnoud Fiolet 
Contactgegevens aannemer: 06 83571015

Aanneemsom: € 75.000,-
Opdrachtgever: Sportbedrijf Arnhem
Contactpersoon opdrachtgever: C. van der Kraan
Contactgegevens opdrachtgever: info@sportinarnhem.nl  026 - 377 5757

Adviseur: KYBYS 
Contactpersoon adviseur: Bart Bongers
Contactgegevens adviseur: bart.bongers@kybys.nl, 0411 - 678 055
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automatische beRegening VooR zes sPoRtPaRKen in 

wijchen

De door de Gemeente Wijchen uitgeschreven aanbestedings-procedure 
“Automatische Beregening Sportvelden” is toegewezen aan Aquaco. 
De aanbestedingsprocedure omvat de automatische beregening van zes 
sportparken in de Gemeente Wijchen: vv AWC Wijchen, vv Alverna Wijchen, 
vv UHC Hernen, vv Niftrik, vv Diosa Balgoy en vv Batavia Batenburg.  
De aanleg van de beregenings-installaties is inmiddels in de afrondende fase.

Opdrachtgever: Gemeente Wijchen
Contactpersoon opdrachtgever: Twan Evers, t.evers@wijchen.nl 
Leverancier: Aquaco 
Contactpersoon leverancier: Denise Peter, d.peters@aquaco.nl

installatie led VeRlichting VooR tennisPaRK sKinlo 

AAA-LUX partner Strago heeft de 12 tennisbanen van Tennispark Skinlo in Schijndel  eerder dit jaar van 
AAA-LUX Led armaturen voorzien. De zes kooien van 2 banen elk worden nu verlicht met 24 AAA-LUX 
WS-100 armaturen. Dankzij de installatie van de AAA-LUX Led armaturen bespaart de vereniging nu 
zo’n EUR 3.000 per jaar aan energiekosten.

Opdrachtgever: Tennispark Skinlo
Aannemer: Strago 
Contactpersoon aannemer: Jan van Leeuwen
Contactgegevens aannemer: 0183 632955
Leverancier: AAA-LUX
Contactpersoon leverancier: Michel van Dooren
Contactgegevens leverancier: michel.vandooren@ledexpert.nl
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automatische beRegenings-installatie VooR twee wateR-

hocKeyVelden in zeist

Elk veld is voorzien van acht sproeiers op standpijp van het type Perrot P2S en elke sproeier heeft 
een bijbehorende Perrot afsluiter. Als watervoorziening is gekozen voor een bron met onder-
waterpomp. De aansturing van de beregeningsinstallatie gebeurt met twee beregeningsauto-
maten van het type Weathermatic SL 1600, voor elk veld een eigen automaat. Elke beregenings-
automaat is gekoppeld aan het Smartlink systeem waarmee 24/7 de automaat geprogrammeerd 
en/of uitgelezen kan worden, zowel op locatie bij de club als daarbuiten. Nabij elk veld zijn ook 
sleutel-schakelaars op paal geplaatst waarmee de beregening in werking kan worden gesteld.

Opdrachtgever: SV Phoenix Zeist
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. B. Mulder Dhr. G. Zandbergen, 
tel: 030-692 248
Aannemer: Fa. Agterberg 
Contactpersoon aannemer: Dhr. F. Agterberg, tel: 030-2201582

RenoVatie buitensPoRtaccommodatie 

Kwiii KazeRne in aPeldooRn 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 
heeft Sallandse United de buitensportaccom-
modatie op de Koning Willem III kazerne in 
Apeldoorncompleet gerenoveerd. De verou-
derde nationale hindernisbaan is vervangen 
door een nieuwe internationale hindernisbaan 
met aanvullende sportvoorzieningen waaronder 
een 20 meter hoge klimtoren voorzien van klim-
wanden, diverse touwkliminstallaties, kunstgras 
Multisportvelden en een beachvolleybalveld. De 
internationale hindernisbaan heeft een lengte 
van 500 meter en bestaat uit 20 uiteenlopende 
hindernissen, waarmee een grote variatie aan 
sporttechnieken beoefend kan worden. Rondom 
de hindernisbaan zijn twee kunstgrasvelden 
aangelegd en gecertificeerd voor multifunctio-
neel sportgebruik (voetbal / tennis / handbal / 
volleybal) die voldoen aan de sporttechnische 
NOC-NSF norm voor universele buitensport. Als 
toplaag is een semi sanded kunstgrassysteem 
toegepast. Met een korte vezellengte en hoog 
aantal steken is de kunstgrasmat zeer dicht, slijt-
vast en van hoge kwaliteit. Dit systeem is uniek 
in Nederland om het (nog) niet veel voorkomt. 

Aanneemsom: € 1.739.000,= 
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf 
Aannemer: Sallandse United BV


