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Perfect Pitches Part V

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.

LED-verlichting voor Tennisclub in Meerendree

Tennisclub (TC) EleveN beschikt nu op twee van haar tennisvelden over 

OptiVision LED, het innovatieve systeem van Philips, en is hiermee meteen 

de eerste tennisclub in België met LED-verlichting. Het bestuur van de TC 

heeft bewust gekozen voor deze milieuvriendelijke investering. Bovendien, 

opteerden de TC voor lampen met een sterke lichtintensiteit (500 lux) die 

garant staat voor een comfortabel verlicht terrein ook na zonsondergang. 

De LED-verlichting kan, in tegenstelling tot gewone verlichting, onmiddel-

lijk aan- en uitgeschakeld en gedimd worden. Men kan de tennisvelden 

meer verlichten tijdens wedstrijden en minder tijdens trainingen. Het is ook 

mogelijk om variatie aan te brengen. Zo kan men de lichten dimmen om het 

einde van de sessie aan te geven. In noodgevallen kan men in een oogwenk 

naar vol vermogen overschakelen. LED-verlichting zal in de toekomst nog 

veel meer mogelijkheden en voordelen bieden.

Opdrachtgever: Tennis club TC Eleven 

Contactpersoon opdrachtgever: Jean Vanderstuyft

Aannemer: Claesen Outdoor Lighting

Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van afgelopen periode zien
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Beregening in aantal voetbalstadions in 

Nederland

In 2014 heeft Mölder Sportveldberegening uit Heteren in een aantal 

stadions in Nederland nieuwe beregeningsinstallaties aangelegd. In 

totaal zijn vijf stadions met een kunstgrasveld voor clubs die spelen 

in de Jupiler League, tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers, 

door Mölder voorzien van beregening. Het gaat om het Mandemakers 

stadion van RKC Waalwijk, het Jan Louwersstadion van FC Eindhoven, 

het Unive stadion van FC Emmen, Het Kasteel van Sparta Rotterdam 

en het Parkstad Limburg stadion van Roda JC. Alle deze stadi-

ons hebben vorig jaar een nieuw kunstgrasveld gekregen. Mölder 

Sportveldberegening heeft opdracht gekregen voor deze velden de 

beregening aan te leggen. 

Opdrachtgever: Verschillende BVO’s in Nederland

Aannemer: Mölder Sportveldberegening

Contactpersoon aannemer: Maarten Mölder

Renovatie Corpus Den Hoorn in Groningen

Groningen heeft onlangs de renovatie van twee kunstgras voet-

balvelden plaatsgevonden op trainingscomplex Corpus Den Hoorn 

te Groningen. Bouma Sport en groen heeft zorggedragen voor de 

renovatie van de velden en heeft het ombouwen van een ander veld 

gerealiseerd. Your Sport Deal, nieuwe speler op de markt, heeft hier 

dug-outs en voetbaldoelen, geleverd en geplaatst.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Contactpersoon opdrachtgever: M. Grobben

Contactgegevens opdrachtgever: marnix.grobben@groningen.nl

Aannemer: Bouma Sport en Groen

Contactpersoon aannemer: Sandra Heukers

Contactgegevens aannemer: s.heukers@boumasportengroen.nl

Trim- en fitnessparcours op Sportpark 

Middenmeer

W&H Sports heeft eind vorig jaar op Sportpark Voorland/Middenmeer te 

Amsterdam een trim- en fitnessparcours ingericht.  Amsterdam Oost kent vier 

grote sportparken, waar sportpark Middenmeer er een van is. Het doel van 

de gemeente is dat deze sportparken de parken van de toekomst worden, 

die voor multifunctioneel gebruik ingezet kunnen worden. Er is op Sportpark 

Middenmeer een veelzijdig en innovatief recreatiegebied aangelegd dat 

bruist van de activiteiten voor zeer uiteenlopende doelgroepen. Hier kunnen 

mensen van 0-90 jaar recreëren. Het trim- en fitnessparcours is zowel door 

verenigingen, bewoners, commerciële partijen, scholen als bezoekers van het 

park te gebruiken. Het parcours is ingericht met de ‘Nature’ – line van W&H 

Sports. 

Opdrachtgever: Sportpark Voorland/Middenmeer te Amsterdam

Aannemer: W&H Sports
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Voetvolleybalveld in moderne stijl bij 

sportclub Enschede

Soccer44 is een voetvolleybalveld in moderne stijl en daagt uit tot 

een tactisch potje voetbal. Met hard schieten win je niet. Daardoor 

past het Soccer44 perfect op plekken waar de ruimte schaars is, zoals 

een schoolplein, recreatiepark of klein speelplein in de openbare 

ruimte. Zeker als een specifieke, zachte voetbal wordt gebruikt. Bij 

Sportclub Enschede werd het allereerste Soccer44 veldje geplaatst. 

Een Soccer44-sportveld bestaat op een beton, kunstgras of gietrubber 

ondergrond  

Opdrachtgever: Sportclub Enschede

Leverancier sportveld: Yalp

Oplevering sportveld Camping de Pampel
Voor een recreatieondernemer zijn de faciliteiten belangrijk. Goed 

gekozen voorzieningen dragen bij aan het bestaansrecht van een 

camping en verhogen indirect de bezoekersaantallen. Om aan-

trekkingskracht uit te oefenen op de kampeergasten is in maart 

2014 een veld opgeleverd dat geschikt is voor diverse balsporten. 

Helemaal op maat samengesteld. Camping De Pampel koos zelf de 

afmetingen, plaatsing van de grote en kleine doelen, baskets en de 

belijning in de kunstgras ondergrond. Het sportveld is geleverd door 

Yalp. Door het modulaire systeem kan elk veld op maat samenge-

steld worden.

Opdrachtgever: Camping de Pampel in Hoenderloo

Leverancier sportveld: Yalp

Leverancier kunstgras: Vario Grass

Hybride natuurgras systeem voor vv Diosa in Balgoij
Voetbalvereniging Diosa uit Balgoij heeft, na een marktoriëntatie, besloten haar 

bestaande natuurgras trainingsveld om te laten bouwen tot een hybride natuurgras 

systeem. De voetbalvereniging heeft gekozen voor een XtraGrass veld van Greenfields. 

Het bestuur en de leden van de club hadden de wens uitgesproken om te kiezen voor 

een hybride natuurgras systeem en niet voor een kunstgrasveld. Het veld is in opdracht 

van de Gemeente Wijchen en in samenwerking met Copier Adviseurs en aannemings-

bedrijf Heijmans gerealiseerd en onlangs op 17 september ingezaaid. Voor de inzaai is 

het veld getest conform het FIFA test protocol en voldoet het aan de FIFA one star norm 

voor voetbal. Dit geeft de club de garantie dat zelfs wanneer (gedeelten van) het veld 

kaal wordt gespeeld het toch aan alle voetbaltechnische eigenschappen zal voldoen.     

Opdrachtgever: Gemeente Wijchen

Contactpersoon opdrachtgever: hoofd afdeling SAM

Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 9000, 6600 HA, Wijchen

Architect: Copier Advies Zuid B.V.

Contactpersoon architect: Jeroen van de Ven

Contactgegevens architect: Poort van Veghel 4933, Veghel

Aannemer: Heijmans Wegenbouw, afdeling Sport

Contactpersoon aannemer: Rick Berkhout

Contactgegevens aannemer: Landjuweel 35, 3905 PE, Veenendaal
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Revitaliseren kunstgras voetbalveld op 

sportpark de groene Wijdte

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft B.A.S. Begeleiding 

en Advies Sportterreinen de laatste jaren kwalititeitbepalingen uitgevoerd 

van de kunstgrasvelden. Tijdens de metingen die zijn uitgevoerd in 2012 

bleek dat veld 5 op sportpark de groene Wijdte qua schokabsorptie niet 

meer voldeed aan de gebruikersnorm. In overleg tussen de  gemeente 

Pijnacker-Nootdorp, voetbalvereniging Oliveo, B.A.S. en Silica Nova is er een 

plan opgesteld om de sporttechnische waarden van het veld te verbeteren, 

zonder het gehele veld te vervangen. In 2013 is op een aantal proeflocaties 

in het veld het aanwezige infillmateriaal (zowel het zand als het rubber) 

volledig verwijderd. Vervolgens is een klein gedeelte van het infillzand terug-

gebracht. Aansluitend is het rubber teruggebracht en is er extra rubber 

geleverd en aangebracht. Het restant van het infillzand is afgevoerd. In de 

zomer van 2014 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp opdracht gegeven 

aan Silica Nova om het gehele veld te behandelen. Voorafgaande aan het 

revitaliseren van het kunstgrasveld heeft B.A.S. de sporttechnische waarden 

van het veld gemeten. Door het revitaliseren is de levensduur van het kunst-

grasveld met minimaal 3 jaar verlengd.

Totale investering revitaliseren: € 41.500,- (veld van 10.000 m2).

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Contactpersoon opdrachtgever: Rob Warringa

Adviesbureau: B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen

Contactpersoon adviesbureau: Mark Graafland

Contactgegevens adviesbureau: mg@bas-sport.nl , T: 015-2852211

Aannemer revitalisering: Silica Nova

Contactpersoon aannemer: Bastiaan Doornewaard

Contactgegevens aannemer: info@silicanova.nl

Nieuw kunstgras voetbalveld 

Sportclub Woezik
Nieuw kunstgras voetbalveld voor SC Woezik in Wijchen. Op dit veld is 

ProPlay-Sport23D toegepast. Naast benodigde sporttechnische eigen-

schappen heeft deze shock pad extra horizontale drainagekanalen die 

zorgen voor een adequate afvoer van water. Het project werd eind 

augustus 2014 gerealiseerd. 

Opdrachtgever: Stichting beheer en exploitatie SC Woezik

Contactpersoon opdrachtgever: Herman Peek, Voorzitter 

stichtingsbestuur

Contactgegevens opdrachtgever: hmpeek@me.com

Architect: Copier Groep

Contactpersoon architect: Wim Glaap, Manager

Contactgegevens architect: w.glaap@copiergroep.nl

Aannemer: Saltex

Contactpersoon aannemer: Anjo van der Wende, Business 

Development Manager

Contactgegevens aannemer: avdwende@saltex.fi

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5193


