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Puzzelen, maar dan in 3D en 
zonder een goed voorbeeld! 
CSC Sport renoveert BMX-baan op Nationaal Sportcentrum Papendal

Normaal is dit magazine vergeven van de gangbare sporten: voetbal, hockey, korfbal. Prima natuurlijk, maar je zou bijna vergeten dat er ook nog 

andere sporten zijn, die op het gebied van aanleg heel bijzondere competenties vragen. De aanleg of eigenlijk de renovatie van de BMX-baan op het 

Nationaal Sportcentrum Papendal is daarvan een perfect voorbeeld.  
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Uw redacteur is inwoner van het Gelderse dorpje 
Horssen, dat in 2014 bijna  beroemd werd door 
Laura Smulders. Deze Laura Smulders leek bijna in 
haar uppie verantwoordelijk voor een plotselinge 
opleving van BMX-fietscrossen als vrouwensport, 
toen zij in 2014 totaal onverwacht een bronzen 
medaille op het wereldkampioenschap fietscross 
scoorde. Maar ook de mannen hebben inmiddels 
een aantal toppers in hun gelederen die kans 
maken op een Olympische medaille. In de media 
mag het lijken alsof dit bijna toevallig van de 

prestaties van één individuele topsporter afhangt. 
Onzin natuurlijk. Op dit niveau is winnen alleen 
mogelijk als je er met een groot team keihard aan 
werkt. Daar hoort ook bij dat er goede trainingslo-
caties beschikbaar zijn. In het geval van BMX was 
er al langer een volwaardige trainingslocatie op 
Papendal beschikbaar. Deze baan was in 2011 
gebouwd om de BMX-crossers zich optimaal te 
kunnen laten voorbereiden op de Olympische 
Spelen van Londen in 2012. Het ontwerp van deze 
baan was gekopieerd van de Olympische BMX-

baan in Londen. Omdat in Rio de Janeiro weer een 
grotendeels andere baan is gebouwd, moest deze 
baan compleet op de schop. 
Na een aanbesteding werd deze uitdagende klus 
gegund aan CSC Sport. Joost de Bree was pro-
jectverantwoordelijk voor de renovatie en Gerard 
Engelbertink was betrokken bij de klus als uitvoer-
der. 

Kaart
Het bouwen van een BMX-baan is geen alledaags 

Joost de Bree en Gerard Engelbertink (r) op 

'hun' BMX-baan in wording.
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werk. En specialisten op dit gebied zijn er niet. 
In 2011 werd de baan gebouwd door Heijmans 
Sport en Groen, maar omdat Joost de Bree enige 
tijd geleden een andere klus mocht uitvoeren op 
Papendal, werd ook de naam van CSC toegevoegd 
aan de meervoudig onderhandse aanbesteding. 
De Bree: ‘Volgens mij was ik de enige die tijdens 
de procedure heeft geopperd om de bochten in 
beton uit te voeren. Ik heb in mijn Arcadis-tijd 
gewerkt op de Floriade en daar allerlei constructies 
gemaakt met beton. Het grote voordeel daarvan is 
dat je veel mooier kunt werken. We hadden net als 
Heijmans in 2011 voor asfalt kunnen gaan, maar 
dat moet je veel sneller verwerken. En als er een-
maal oneffenheden in een bijna rechtopstaande 
wand zitten, krijg je die er niet meer uit.’

Asfalt versus beton
De Bree: ‘Ik hoor nu al van de sporters dat ze nog 
nooit zulke mooi glad afgewerkte bochten hebben 
gezien. Theoretisch kan dit met asfalt wellicht ook, 
maar beeld het je maar eens in. We beginnen hier 
‘s ochtends te werken als het bijna nul graden is. 
Asfalt is dan in no time keihard. Met beton gaat 
dat makkelijker. Dat laten we kant-en-klaar aan-

voeren, bijna zo droog mogelijk. Normaal zou je 
dit van beneden naar boven verwerken. Dat lukt 
niet, omdat je dan op het kant-en-klare werk moet 
staan. We werken dus van boven naar beneden. 
De enige meevaller die we moeten hebben, is dat 
het af en toe even droog is.’ En dan met een brede 
smile: ‘Maar gelukkig regent het in Nederland 
nooit.’

Bultjes 
De Bree laat mij in de keet de tekening zien die hij 
aangeleverd heeft gekregen. De tekening lijkt voor 
een amateur redelijk gedetailleerd, maar De Bree 
noemt in hoog tempo een groot aantal ondui-
delijkheden op die in het werk moesten worden 
opgelost. De makkelijkste optie zou zijn om met 
een 3D scanner naar Rio af te reizen, daar het werk 
vervolgens exact op te nemen en dat dan na te 
bouwen. Daar is niet voor gekozen. Dat hield in dat 
veel van de precieze details in het werk zijn gede-
finieerd en dat een groot deel van het werk van 
De Bree en Engelbertink bestond uit overleg met 
de bondscoach Bas de Bever van het Nederlandse 
BMX-crossfietsteam en de sporters. Vooral de naam 
van wereldkampioen Niek Kimmann noemt De 
Bree een aantal keren als een belangrijk ijkpunt. 
CSC Sport had daarnaast het geluk om in onder-
aanneming een shaper van loonbedrijf Van Den 
Broek uit Boekel aan het werk te hebben die erva-
ring heeft als fietscrosser.

Grondwerk 
CSC Sport heeft niet de complete baan aangepakt. 
Twee van de bochten uit de baan van 2011 konden 
gelukkig worden behouden. 
De baan zelf is technisch niet uitsproken complex. 
Hij bestaat uit een zandlichaam, dat is afgewerkt 
met een dikke laag betongranulaat met daarover 
weer tien centimeter gralux of dolomietenzand. 

Dit is een halfverharding die bestaat uit een mix 
van stenen en leem. De klus van CSC Sport houdt 
op bij het in profiel brengen van de baan. Een 
medewerker van Papendal zorgt dan zelf dat de 
baan met een trilplaat wordt afgewerkt. De Bree: 
‘De fietsers zorgen vervolgens zelf voor het dage-
lijkse onderhoud. Zij harken de baan bij en zorgen 
dat deze steeds gladder wordt.’

Opmeten
Ik ben ongeveer vier dagen voor het opleveren 
van de baan op Papendal. Naar mijn inschatting 
moet er nog heel veel gebeuren, maar De Bree en 
Engelbertink verzekeren mij dat dit geen probleem 
is: ‘De bochten zijn klaar en we hoeven nu alleen 
nog een paar stukken af te werken met gralux. Dus 
dat komt allemaal goed.’

5 min. leestijd INTERVIEW

Afwerken van de baan is vooral harken, heel veel harken en weer aftrillen.Overzicht over baan in aanleg vanaf de top van de ramp.

Originele tekening uit Rio.
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