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

NIeuw kuNstgras VoetbalVeld Voor NatIoNal FC uruguay

Nieuw kunstgras voetbalveld in het trainingscentrum van het Nationale voet-
balteam van Uruguay, gevestigd in Les Cespedes. Dit veld is het eerste hoog-
waardige kunstgras voetbalveld in Uruguay. De grond in Uruguay bestaat uit 
kleverige klei waarmee het lastig werken is. Het bouwen van de constructie 
was daarom moeilijk. Niet alleen vanwege de ondergrond maar ook vanwege 
het subtropische klimaat met dagelijkse non-stop regenbuien. Ondanks deze 
uitdagingen lukte het de samenwerkende partners toch om het veld binnen 

de gestelde tijd te installeren. Ze leverden een prachtig gelijkmatig veld op 
met een ProPlay-Sport23D shock pad.

Opdrachtgever: Desso Sports Systems
Leverancier shock pad: Schmitz Foam Products
Installateur: PSport Systems
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aaNleg VaN sPortPark laNge blokweg IN ZIerIkZee

ASC Sports & Water heeft in samenwerking met Synarchis een programma van 
eisen samengesteld voor de aanleg van sportpark Lange Blokweg te Zierikzee. 
Het betreft de aanleg van hockey-, korfbal-, handbalvelden alsmede jeu de 
boules banen. De planvoorbereiding van het sportcomplex is door Synarchis 
voorbereid. De vraagspecificatie is middels een niet-openbare aanbesteding 
innovatief (Design & Build) in de markt gezet waarbij het werk met betrekking 
tot de buitensportaccommodaties aan CSC is gegund. De werkzaamheden zijn 
deze zomer afgerond onder directievoering van ASC Sports & Water in nauwe 
samenwerking met Synarchis. Het sportpark werd in september feestelijk in 
gebruik genomen.
Vooraf is een grondmechanisch en sporttechnisch onderzoek uitgevoerd op 
de planlocatie. De hockeyvelden zijn vervolgens voorbelast om maaiveldzak-
king in de gebruiksfase te voorkomen.

Aanneemsom sportvelden en terrein inrichting: € 1.950.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Schouw-Duiveland
Contactpersoon namens opdrachtgever: Danny Floren van Synarchis
Contactgegevens opdrachtgever:  T.  0184-616544
Aannemer buitensportaccommodaties: CSC Sport Constructies B.V.
Contactpersoon aannemer: Gertjan de Vet
Contactgegevens aannemer: T: 036-5489320 

PROJECTEN
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oNtwerP eN realIsatIe kuNstgras hoCkeyVeld IN kaaPstad

In opdracht van Table View High School heeft Happy Feet sports systems met 
zijn lokale partner Easygrasse een natuurgras hockeyveld omgebouwd naar 
kunstgras. Daarvoor is op basis van grondonderzoek ter plekke een ontwerp 
voor de fundering en ontwatering gemaakt door Happy Feet, daarvoor zijn 
speciaal materialen geselecteerd in een lokale steengroeve. Vervolgens is het 
veld in acht weken tijd gebouwd. Het voldoet aan alle gestelde eisen van de 
FIH. Het veld is voltooid tot grote tevredenheid van de High School met een 
Proplay-sport17 (foam shock pad van Schmitz Foam) en de Hockey Xtreme 
(semi waterkunstgras van Domo).

Aanneemsom: R 3,5 miljoen (ca. 350.000 euro) 
Opdrachtgever: Table View High School in Kaapstad
Ontwerper: Happy Feet sports systems bv
Aannemer: Joint Venture Happy Feet & Easygrasse
Contactpersoon: Henk Breunissen
Contactgegevens: T: 06 480 63 361

oPwaarderINg VaN Zes kuNstgras eN twee Natuurgras 

sPortVeldeN

ASC Sports & Water heeft samen met de stadsdelen Zuid en Oost een pro-
gramma van eisen samengesteld voor de opwaardering van 6 kunstgras en 
2 natuurgras sportvelden. Het programma van eisen is middels een onder-

handse aanbesteding in de markt gezet waarbij het werk met betrekking tot 
de kunstgrasvelden aan CSC is gegund en voor de natuurgras velden (voetbal/
cricket combinatie) aan De Wilde.
De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering onder directievoering van 
ASC Sports & Water, wederom in nauwe samenwerking met de beide stads-
delen. Voor de te renoveren voetbalkunstgrasmatten zijn zachte sporttechni-
sche lagen aangepast naar harde sporttechnische lagen. Grondmechanische 
analyses zijn uitgevoerd voor gewenste peilverhogingen van velden. 
Drainagestelsels zijn beoordeeld en worden zonodig opgewaardeerd, evenals 
omliggende tegelverhardingen en veldafscheidingen.

Aanneemsom: circa 1.400.000 euro
Opdrachtgever: stadsdelen Zuid en Oost gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever: Gert Jan Stroucken
Contactgegevens opdrachtgever: g.stroucken@amsterdam.nl  
T.  020 252 1877
Aannemer: CSC Sport Constructies en De Wilde Infra- & Cultuurtechniek
Contactpersoon aannemer: Theo Ceelen en Auke de Leeuw
Contactgegevens aannemer: T: 036-5489320 en 023-5581194
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herINrIChtINg sPortVeldeN V.V. kaPelle

Op 8 april werd het werk ‘’herinrichting sportvelden v.v. Kapelle’’ aanbesteed. 
Het was Antea Realisatie die de laagste inschrijving deed en het werk mag 
maken. Op 6 mei is er begonnen met de herinrichting van twee sportvelden 
bij de v.v. Kapelle. Het trainingsveld wordt vergroot en gerenoveerd en het 
wedstrijd/trainingsveld wordt gedraaid en voorzien van kunstgras. Inmiddels 
is het trainingsveld al opgeleverd, in grove lijnen zijn de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd. Het wedstrijd/trainingsveld is nog in uitvoering volgens 
planning is het kunstgras aangebracht. De mat die wordt aangebracht is de 
Edel Soccer Diamondblade. Het veld is gedraaid om meer ruimte te creëren 
op het trainingsveld. 

Aanneemsom: € 344.000,00 euro
Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Contactpersoon opdrachtgever: Melvin Poppe 
Contactgegevens opdrachtgever: 06-12365568 m.poppe@kapelle.nl
Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs
Contactpersoon architect: Bart Bongers
Contactgegevens architect: 06-54652988 bart.bongers@kybys.nl 
Aannemer: Antea Realisatie
Contactpersoon aannemer: Peter van Hooydonk
Contactgegevens aannemer: T: 06-51576009 
peter.vanhooydonk@anteagroup.com

VoetbalVeldVerlIChtINg V.V. beNtelo

Het nieuwe kunstgras hoofdveld is aangelegd door 
Krinkels B.V. en door OVI-Enschede voorzien van 
verlichting. Een wedstrijdverlichting klasse II, 
bestaande uit 8 stuks lichtmasten en 16 stuks 
LED-armaturen van AAA-lux. De verlichting wordt 
bestuurd door middel van een lichtmanagement-
systeem; een knoppenkast in de scheidsrechters-
ruimte., een sleutelschakelaar buiten waarbij trainers 
de gewenste verlichting kunnen inschakelen en een 
touchscreen in de kantine. 

Opdrachtgever: Stichting De Pol Bentelo
Contactpersoon: de heer A. de Brouwer
Aannemer: OVI-Enschede
Contactpersoon aannemer: de heer W.J. Spin
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