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TenCate Grass introduceert Field in a box, een compleet sportveld dat in slechts 
één container geleverd wordt

Op veel plaatsen in de wereld kan er niet worden gesport doordat er simpelweg geen faciliteiten zijn. Door middel van het innovatieve concept Field in 

a box wil Tencate die landen helpen en mensen op een gemakkelijke manier laten sporten. Met Field in a box wordt de aanleg van sportgelegenheden 

eenvoudiger en tegelijkertijd levert het ook een bijdrage aan de oplossing van problemen rondom werkgelegenheid en watervoorziening.
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‘Er is een grote behoefte aan geïntegreerde duur-
zame sportsystemen in de markt’, vertelt Hein 
Heerink, sales- en productmanager bij TenCate. 
‘Er wordt gezocht naar een totaaloplossing, een 
systeem dat een breed publiek aanspreekt en dat 
kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling biedt. 

Die oplossing is er met Field in a Box.’ Afhankelijk 
van de klantkeuzes kunnen alle componenten voor 
een compleet sportveld van 20 bij 40 meter in 
slechts één container van 84 m³ worden geleverd, 
zoals een kunstgrasmat, ondergrond, omheining, 
verlichting en boarding. Het veld is op vrijwel iede-

re ondergrond te installeren en dankzij de keuze 
tussen drie modulaire onderbouwsystemen kan er 
worden ingespeeld op de lokale omstandigheden. 
Het multi-sportveld is geschikt voor diverse spor-
ten, zoals voetbal, cricket en hockey.

Alles wat je nodig hebt voor 
een compleet sportveld in 
één container
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TenCate werkt al dertien jaar voor de Johan Cruijff 
Foundation en was verantwoordelijk voor de aan-
leg van ongeveer 200 Cruyff Courts in binnen- en 
buitenland. Heerink: ‘Dankzij onze jarenlange 
ervaring is het aanleggen van sportvelden niet 
nieuw voor ons. De vraag is alleen hoe we dit 
proces nog efficiënter kunnen maken. Daar kun-
nen we voor zorgen met Field in a box.’ Binnenkort 
levert TenCate de eerste Field in a box in New Delhi 
(India), in opdracht van de Nederlandse overheid. 
De aanleg is een onderdeel van de samenwer-
kingsovereenkomst die Nederland met India heeft. 
Juist in India is er een grote behoefte aan het 
sportsysteem, volgens Heerink. Het wordt daar 
vroeg donker en het ontbreekt er vaak aan moge-
lijkheden om na zes uur ‘s avonds sport- en educa-
tieve activiteiten te organiseren. Gebrek aan ver-
lichting is er vaak een probleem. Daarnaast heeft 
het merendeel van de bevolking in India geen 
structurele toegang tot schoon drinkwater. ‘Voor 
al die problemen biedt Field in a box de oplossing,’ 
vertelt Heerink. ‘Wat dat betreft is India voor ons 
een prachtige showcase voor het systeem.’

Meer dan alleen een sportveld
Field in a box is niet slechts een sportveld in een 
container. De container zelf kan omgebouwd 
worden tot sportkantine, ontmoetingsruimte, 
leslokaal of kantoor. Door de geprefabriceerde 
deuren en ramen is dit eenvoudig te realiseren. 
Met dat gemeenschapscentrum is er ruimte voor 
diverse activiteiten, voorlichting en onderwijs. 
Daarnaast levert TenCate ook aanvullende opties 
bij het sportveld. Een watermanagementsysteem 
of een overkapping tegen de zon zijn voorbeelden 
daarvan. In landen als India, waar het vroeg donker 
is, kan het gemeenschapscentrum door middel van 

de ledverlichting 24/7 open zijn voor activiteiten. 
‘Field in a box is een outdoorsysteem, maar dankzij 
de speciale lichtgewicht uv- en weersbestendige 
overkapping en de afrasteringen zijn de spelers 
altijd beschermd op het veld’, vertelt Heerink. 
Ook is Field in a box uit te breiden met een eco-
logisch watermanagementsysteem, genaamd 
Greensource. Dit systeem vangt regenwater op dat 
na zuivering gebruikt en hergebruikt kan worden 
voor sanitaire voorzieningen en de besproeiing 
van het veld of tuinbouw. Greensource is voorzien 
van een filtratiesysteem, waardoor het schoon 
drinkwater levert zonder risico’s voor de gezond-
heid. ‘Dankzij het watermanagementsysteem kan 
een land als India, waar de meeste mensen geen 
toegang hebben tot drinkwater, voorzien worden 
van schoon water’, aldus Heerink.
Behalve dat het een plek biedt waar sport- en edu-
catieve activiteiten kunnen worden georganiseerd, 
versterkt het Field in a box-systeem de lokale 
gemeenschap ook op een andere manier. Door 
het faciliteren van infrastructuur voor educatie en 
gezondheidszorg, ontstaat er lokaal werkgelegen-
heid. Er is meer ruimte voor docenten, coaches, 
trainers, maatschappelijk werkers en zorgverleners. 
Ook de aanleg van het sportveld biedt ter plekke 
werkgelegenheid. Al direct bij de aanleg worden 
lokale partners betrokken bij het nieuw aan te leg-
gen sportveld. Na de aanleg van het veld is er werk 
op het gebied van toezicht, onderhoud, beheer, 
training en coaching. 

Partnerschappen
Voor het bepalen van toekomstige verdere loca-
ties is TenCate afhankelijk van andere partijen 
en samenwerkingen, vertelt Heerink. TenCate 
staat open voor samenwerking met bedrijven die 

dezelfde principes hebben op het gebied van inno-
vatie en duurzaamheid en affiniteit hebben met 
sport, sociale ontwikkeling en gezondheidszorg. 
‘Wij werken al samen met diverse partners, veelal 
Nederlandse duurzame bedrijven’, zegt Heerink. 
‘Met Pentair, bijvoorbeeld, werken we al lange 
tijd samen en hebben wij ook het Greensource-
watersysteem ontwikkeld. Daarnaast werken we 
onder andere samen met Philips voor de ledver-
lichting en de zonnepanelen. Met Heras werken we 
samen wat betreft de hekken die het veld beveili-
gen en afschermen. Zij leveren hoogwaardige hek-
ken met een speciale coating, waardoor ze extra 
duurzaam worden. Daarnaast verzorgt Poly-Ned, 
ook een Nederlands bedrijf, de overkapping.’

Met het oog op maatschappelijke betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid stellen bedrijven steeds 
vaker geld ter beschikking voor projecten die 
gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Met name 
bedrijven in ontwikkelingslanden zien het als hun 
morele plicht om de lokale bevolking te helpen. In 
sommige landen is het zelfs wettelijk verplicht om 
een minimumpercentage van de winst te besteden 
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Met het Field in a box-systeem kunnen bedrijven 
hun betrokkenheid concreet in praktijk brengen. 
Kansen voor het in gebruik nemen van het systeem 
zijn er genoeg. ‘Overal in de markt waar behoefte 
is aan Field in a box kunnen wij in beginsel het 
systeem doorvoeren’, zo meldt Heerink.
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