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Opstellen bestek kunstgrasveld achilles ’12 in hengelO

V.v. Achilles ’12 kan vanaf september beschikken over een met kurk ingestrooid 
kunstgrasveld. Sweco heeft samen met de vereniging een ontwerp voor het 
sportveld gemaakt, waarbij ook voorzieningen worden aangebracht om de  
verspreiding van microplastics en infill te voorkomen. Vergrote inlooproosters, 
een kolkensysteem met slibvang/afscheider, borstels en een duidelijke instructie 
voor de beheerders en gebruikers moeten voorkomen dat ons milieu onnodig 
wordt belast.

Aanneemsom voor de aanleg van het veld: € 370.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Contactpersoon opdrachtgever: Mark Oude Bennink
Architect: Sweco Nederland B.V.
Contactpersoon architect: Jochem Knol, jochem.knol@sweco.nl

vervanging kunstgras pOlman stadiOn heracles almelO

In het Polman Stadion in Almelo is binnen 48 uur het kunstgrasveld dat 
er lag vervangen door de nieuwe GreenFields MX Elite. Het team van CSC 
heeft samen met GreenFields binnen 48 uur het veld vervangen, wat een 
bijzonder korte periode is voor een dergelijk project. De huidige grasmat 
werd in de zomer van 2012 gelegd en in oktober datzelfde jaar na de wed-
strijd tegen Sparta Rotterdam (2-0) feestelijk geopend. Na vijf jaar wordt 
deze mat vervangen. Inmiddels zijn de vorderingen van het verwijderen van 
de oude en het aanleggen van de nieuwe mat goed zichtbaar. Deze mat, 
de Greenfields MX ‘Elite’, wordt, in samenwerking met Koninklijke Ten Cate, 
GreenFields en CSC Sport aangelegd. De toplaag bestaat uit een shockpad 
(foam), het geweven kunstgras en een invulling van stabilisatiezand en 
kunststof TPE korrels.

Opdrachtgever: Heracles Almelo
Contactpersoon opdrachtgever: Rob Tousaint,  
R.Toussaint@heracles.nl, 06 41 16 71 38
Architect: Design & construct door CSC Sport Zeewolde  
(onderdeel Ten Cate Grass)
Contactpersoon design: Theo Ceelen, Directeur CSC Sport Zeewolde,
t.ceelen@cscsport.nl, 06 51 18 82 53
Aannemer: CSC Sport Zeewolde
Contactpersoon aannemer: Andre Ceelen,
a.ceelen@cscsport.nl, 06 22 52 48 94

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.
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renOvatie hOOFdveld Quick ’20 in Oldenzaal

Sallandse United heeft in de zomer van 2017 het hoofdveld van Quick ’20 
Oldenzaal gerenoveerd. Nadat de bestaande veldinrichting en grasmat 
is verwijderd is er een nieuw drainagesysteem en beregeningsinstallatie 
aangebracht. Vervolgens is het veld verschraald, voorzien van meststof-
fen, toplaag geprofileerd en ingezaaid. Naast de renovatie hoofdveld is de 
bestaande sta tribune gesloopt. Hiervoor is een geheel nieuwe sta tribune 
gerealiseerd welke bestaat uit betonnen liggers en daar tussen betontegels. 
Ook de verharding rondom het hoofdveld is geheel vernieuwd.

Aanneemsom: € 185.000,- 
Opdrachtgever: Stichting trainingsfonds R.K.S.V “Quick ’20”
Contactpersoon opdrachtgever: J. Damink
Stichting trainingsfonds R.K.S.V “Quick ’20”, Postbus 242, 7570 AE Oldenzaal
Architect: Sallandse United
Contactpersoon architect: X. Straathof 
Sallandse United, Bloeme-Weide 23, 7448 PX, 06-23 80 02 17,  
x.straathof@sallandseunited.com
Aannemer: Sallandse United
Contactpersoon aannemer: A. Emaus
Sallandse United, Bloeme-Weide 23, 7448 PX, 06-50297899,  
a.emaus@sallandseunited.com

renOvatie vOetbalveld Friendship spOrts centre  

in amsterdam

Bij het Friendship Sports Centre in Amsterdam heeft De Ridder het voet-
balveld gerenoveerd. Het Friendship Sports Centre, waar veelal kinderen 
met een beperking sporten, was niet tevreden met het huidige veld en 
wilde een veld van topkwaliteit hebben. De Ridder heeft onder meer de 
drainagestrengen vervangen en iets ondieper aangebracht. Bij hoge  
grondwaterstand wordt er zo nog steeds voldoende overtollig water vanuit 
de toplaag van het sportveld afgevoerd. Om de bespeling van het veld te  
optimaliseren is er ook een verschraling in de toplaag aangebracht. 
Poseidon Beregeningssystemen heeft een beregeningsinstallatie  
aangebracht, waarbij zo min mogelijk sproeiers in het speelveld zitten en 
rondom het veld in de uitloopstrook extra sproeiers zijn aangebracht.  
Naast het beregenen van het voetbalveld is ook gekozen om de trainings-
hoeken die buiten het veld liggen apart te kunnen beregenen. 

Aanneemsom: € 80.000,-
Opdrachtgever: Friendship Sports Centre
Contactpersoon opdrachtgever: Etienne Spee, www.friendsjipsc.nl
Aannemer: De Ridder BV
Contactpersoon aannemer: Frank de Ridder, www.jderidderbv.nl

hOllandsche spOrtveldOnderhOuds maatschappij aan de 

slag Op de spOrtparken in venlO

Hollandsche Sportveldonderhouds Maatschappij (HSM) heeft de aanbesteding 
onderhoud sportparken en renovatiewerkzaamheden gewonnen. Het betrof 
een Europese openbare aanbesteding waaraan 6 bedrijven deelnamen. Op de 
sportparken Hagerhof, Maassenhof, 't Witland en Vreijenhoek zullen door HSM 
diverse renovaties worden doorgevoerd, zoals het aanbrengen van nieuwe 
drainage en bezanding van de toplaag. Het betreft in totaal werkzaamheden 
aan 21 sportvelden. 

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 
- Regulier en groot onderhoud van natuurgrasvelden 
- Onkruidbeheersing 
- Bemesting en grondbewerking van natuurgrasvelden 
- Renovatiewerkzaamheden  

‘We kijken uit naar de komende samenwerking met de gemeente Venlo’, aldus 
Hans Schaap van HSM. Ondanks dat de scope van de opdracht meerdere 
sportparken betreft, zijn de uit te voeren werkzaamheden van deze opdracht 
één logisch samenhangend geheel die op een eenduidige en logische wijze 
bijdraagt aan efficiënte communicatie en werkwijze met HSM.  Bovendien is 
Venlo een goed bereikbare stad die graag een voorbeeldfunctie wil vervullen 
op het cradle tot cradle-principe.  

Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Aannemer: Hollandsche Sportveldonderhouds Maatschappij
Adresgegevens aannemer: Oudendijk 94, 4285 WL Woudrichem, 
info@hsmsport.nl 

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

Rubbergranulaat in 
kunstgras scoort!

www.bandenmilieu.nl

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. 
Alle gebruikte autobanden worden in Nederland door RecyBEM 
ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. 

Toepassing vanrubbergranulaat van gerecyclede autobanden in kunstgrasvelden isveilig voor mens en milieu.
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PROJECTEN

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6909

inFillrenOvatie bij F.c. herderen-millen 

Intergrass heeft voor de eerste maal een infillrenovatie uitgevoerd bij de 
Belgische voetbalvereniging F.C. Herderen-Millen. Ondanks dat de "rubber-
discussie" alweer iets naar de achtergrond is verdwenen, wilde deze 
gemeente toch graag het zekere voor het onzekere nemen. Daarom hebben 
ze besloten om het rubber uit de kunstgrasmat te laten halen en dit te ver-
vangen door kurk. Intergrass gebruikt voor een infillrenovatie een speciale 
machine die al het rubber eruit haalt en waarbij het zand toch nog in de mat 
blijft zitten. Hierdoor hoeft er aan de zandinfill niks meer gedaan te worden, 
waarna er nieuw kurk overheen kan worden aangebracht. Dit project was 
de eerste testcase voor deze machine en hij is daar ruimschoots voor 
geslaagd. Het veld is nadien goedgekeurd en voldoet weer helemaal aan de 
eisen. 

Opdrachtgever: F.C. Herderen-Millen
Aannemer: Intergrass
Contactpersoon aannemer: H. Korterink, info@intergrass.nl  

realisatie Waterbestendig spOrtveld

In opdracht van gemeente Hof van Twente realiseerde Happy Feet sports 
systems een klimaatbestendig en water-robuust sportveld. Het veld ligt in 
zogenaamde Wadi, deze plek is vaak heel nat en kan bij hevige neerslag 
ook onder water komen te staan. Het terrein werd al intensief gebruikt door 
de buurt en kinderen van de naast gelegen basisschool, maar was vaak 
niet te gebruiken door waterproblemen. Op initiatief van de school Erve 
Hooyerinck is het plan ontstaan voor een waterbestendig sportveld. De 
gemeente Hof van Twente heeft dit idee omarmd. Het veld heeft een holle 
fundering (ruim 90% hol) en wordt voorzien van een dempende laag met 
kunstgras. In de fundering kan makkelijk 80mm water worden opgevangen, 
zodat zelfs extreme buien kunnen worden opgevangen. Ondertussen kan 
het veld gewoon gebruikt worden. Het water wordt geleidelijk weer geloosd 
in de naastgelegen watergang als het waterpeil daar weer voldoende 
gedaald is.

Aanneemsom: ruim 50 duizend euro ex BTW
Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
Contactpersoon opdrachtgever: Bas Schuite, b.schuite@hofvantwente.nl
Ontwerper: Happy Feet sports systems bv
Contactpersoon ontwerper: Henk Breunissen, henk@happyfeetsports.nl
Aannemer: Happy Feet sports systems bv
Contactpersoon aannemer: Henk Breunissen, henk@happyfeetsports.nl

aanleg O2-veld in almere

Op sportpark De Marken in Almere is De Ridder gestart met de aanleg van een 
O2-veld. Dit veld gaat gebruikt worden voor American Football. In 2016 is het 
O2-natuurgras concept ontwikkeld om onze grasvelden op een hoger kwali-
teitsniveau te brengen en te houden. Door het concept kon het werk door de 
gemeente Almere zonder een aanbestedingsprocedure worden gegund aan 
De Ridder. Het O2-concept zorgt voor een natuurgrassportveld dat tenminste 
300 uur kan worden bespeeld. Dit komt door het verhogen van de capaciteit 
van lucht- en waterberging in de bestaande toplaag van sportvelden, omdat er 
een speciaal type lava wordt toegepast. Met de huidige klimaatveranderingen, 
waarbij we vaak grotere hoeveelheden regen in korte tijd zien (hoosbuien), is 
een snelle en adequate waterafvoer, maar toch een stabiele toplaag gewenst. 
Bij American Football is juist een stabiele toplaag een vereiste. De Ridder werkt 
binnen dit project nauw samen met DCM Nederland en KYBYS. Na ingebruik-
name zorgt de commitment van deze drie partijen ervoor dat het juiste onder-
houd wordt uitgevoerd. Naast het bijhouden van een onderhoudslogboek, 
vindt twee keer per jaar een gezamenlijke inspectie plaats, waarbij de kwaliteit 
van het veld wordt vastgelegd en eventueel het onderhoud kan worden bijge-
steld. 

Aanneemsom: € 50.000,-
Opdrachtgever: Sportbedrijf Almere/ gemeente Almere
Contactpersoon opdrachtgever: Bob den Hoed, www.sportbedrijf.almere.nl
Aannemer: De Ridder BV
Contactpersoon aannemer: Frank de Ridder, www.jderidderbv.nl


