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Perfect Pitches Part IV

Een nieuwe service in vakblad Fieldmanager: een projectenpagina. 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.

Realisatie Bentinckspark in Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen realiseert in het Bentinckspark diverse sportfa-

ciliteiten. Nieuwe voorzieningen komen in een omgeving waar al voor-

zieningen aanwezig waren. Een totale opwaardering van het sportpark. 

In september 2012 werd het complete nieuwe voetbalcomplex in het 

Bentinckspark in gerealiseerd, bestaande uit 5 volwaardige kunstgrasvelden, 

2 kunstgras jeugdvelden, 3 ½ natuurgrasveld en 4 jeu de boules banen. 

27 kleedkamers, 2 massage ruimten, business ruimten en 2 kantines. In 

augustus 2014 is het nieuwe schoolgebouw met sportfaciliteiten in het 

Bentinckspark in gebruik genomen. Eind 2014 is de nieuwe 8 laans- atle-

tiekbaan in gebruik genomen met dubbele mogelijkheden voor de diverse 

technische onderdelen. Maar liefst 9 sprintbanen en een kunstgrasbaan om 

de baan heen. Naast de atletiekbaan wordt een nieuw activiteitencentrum 

gerealiseerd. Het ‘Activum’. Hierin komt een topsporthal van 56 x 28 m. 

met een hoogte van 9 meter en een tribune voor ruim 2.000 toeschouwers. 

In het Activum komt nog een sporthal van 44 x24 m. met een hoogte van 

7 meter en een gymzaal van 14 x 22 m. met een hoogte van 5,5 m. In 

het gebouw komen 12 kleedkamers en een gezamenlijk sportcafé voor de 

gebruikers van de atletiekbaan en het Activum. De verwachting is dat in juni 

2016 het ‘Activum’ geopend kan worden.

Aanneemsom: totaal exclusief scholencomplex 18 miljoen euro.

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen

Contactpersoon opdrachtgever: G. van Goor

Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen

Telefoon 06 270 041 14

Architect Voetbalvlek Bentinckspark: M.T.D. Landschapsarchitecten

Contactpersoon architect: N. van den Hooge

Contactgegevens architect: Postbus 5225, 5201 GE ‘s- Hertogenbosch

Telefoon 073 612 50 33

Architect Atletiekbaan Bentinckspark: Diederendirrix bv

Contactpersoon architect: Fabianne Riolo 

Contactgegevens architect: Postbus 6320, 5600 HH Eindhoven

Telefoon 040 260 67 43

Aannemer: Arcadis bv

Contactpersoon aannemer: H. Plat 

Contactgegevens aannemer: Postbus 63, 9400 AB Assen

Telefoon 06 270 607 77

Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van afgelopen periode zien
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Herinrichting hockeycomplex MHCL 

Leeuwarden

Hockeycomplex MHCL in Leeuwarden bestond tot voor kort uit twee 

zand-ingestrooide hockeyvelden. Door een toenemende groei van 

de club was er behoefte aan een derde veld. Tevens dienden de 

bestaande velden te worden gerenoveerd. In de zomer van 2014 zijn 

de bestaande velden omgebouwd tot gloednieuwe semi-watervelden. 

Het nieuwe derde veld is gerealiseerd op het naastgelegen voetbal-

veld.

Alle drie velden zijn voorzien van sportveldverlichting waarbij de arma-

turen van de velden 1 en 2 zijn vervangen voor nieuwe armaturen. De 

semi-watervelden worden beregend met pop-up sproeiers welke in de 

omliggende betonplaten wegzakken wanneer er niet gesproeid wordt. 

Centraal op het middenterrein zijn de opslag reservoirs en de pomp-

installatie geplaatst, de reservoirs zijn afgedekt met grond zodat deze 

heuvel als uitkijkpunt over de drie velden fungeert.De sporttechnische 

lagen van de velden 1 en 2 zijn hergebruikt in de nieuwe constructies. 

De sporttechnische laag van veld 2 bestond uit een lava-rubber meng-

sel welke na bijmengen met rubber is hergebruikt in de sporttechni-

sche laag van het zand-ingestrooide veld (veld 3). De sporttechnische 

laag van veld 1 is na bijmenging van lava hergebruikt in de sporttech-

nische laag van veld 1 en veld 2.

Aanneemsom: € 859.350,00

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Contactpersoon opdrachtgever: Henk Renting

Contactgegevens opdrachtgever: www.leeuwarden.nl

Architect: KYBYS 

Contactpersoon architect: Arjen Wallinga 

Aannemer: C.S.C.

Contactpersoon aannemer: Andre Ceelen 
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Herinrichting sportpark Blankensteijn

Sportpark Blankensteijn in Vianen biedt onder andere onderdak aan twee 

voetbalverenigingen, één hockeyvereniging, één handbalvereniging en één 

korfbalvereniging. Op het sportpark wordt een herinrichting gerealiseerd. 

De herinrichting is wenselijk vanwege groei van ledenaantallen van de ver-

schillende sportverenigingen.  Voor de voetbalverenigingen Brederodes en 

V.V. Vianen worden twee natuurgrasvelden omgebouwd naar kunstgrasvel-

den. De beide velden waar de hockeyvereniging gebruik van maakt op het 

sportpark zijn aan vervanging toe. Momenteel heeft de hockeyvereniging 

een zand ingestrooid veld ter beschikking en wordt een zand ingestrooid 

veld gedeeld met de korfbalvereniging. Om de toename van leden op te 

vangen wordt een additioneel hockeyveld aangelegd. Dit nieuwe veld is 

gedeeltelijk gesitueerd op het huidige combinatieveld korfbal/hockey. Naast 

het tweede (nieuwe) hockeyveld wordt eveneens een zand ingestrooid 

kunstgrasveld aangelegd. Op dit veld wordt hoofdzakelijk korfbal in combi-

natie met handbal gespeeld.  De realisatie van het werk vindt plaats in de 

zomer van 2015.

Aanneemsom: 1.300.000,- excl. BTW

Opdrachtgever: Gemeente Vianen

Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs  

Aannemer: nog onbekend, engineeringsfase loopt nog

LED licht voor Tennispark Kralingen 

Het gehele complex van Tennispark Kralingen wordt sinds dit jaar verlicht 

met dynamisch aangestuurde LED armaturen. De investering is mogelijk 

dankzij een speciale lease-constructie. Tennispark Kralingen was hard toe 

aan nieuwe verlichting. Tennisbaan Kralingen wordt nu verlicht met 40 

armaturen uit de WS serie van AAA-LUX. De armaturen worden aange-

stuurd door middel van een touchscreen dat geplaatst is in de kantine. De 

gehele installatie werd gefinancierd door een lease-overeenkomst tussen 

het park.

Opdrachtgever: Tennispark Kralingen 

Aannemer: AAA-LUX

Aanleg American Footballveld in 

Hamburg 

In het najaar van 2014 heeft Intergrass in samenwerking 

met Domo Sports en Weitzel Sportstattenbau een American 

Footballveld aangelegd in Hamburg (Dui). Dit American 

Footballveld is eveneens voorzien van voetballijnen. In deze 

populaire sport, uit Noord Amerika, wordt er steeds vaker voor 

een kunstgrasondergrond gekozen. Het kunstgras is bijzonder 

geschikt voor deze sport, omdat het slijtvast is en het kan het 

hele jaar door gebruikt worden.    

Opdrachtgever: Weitzel Sportstattenbau en Domo Sports

Aannemer: Intergrass
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Eerste Multifunctionele Padelbanen in 

Nederland

In 2014 hebben de Ulvenhoutse Tennisvereniging (UTV) en FieldTurf 

Benelux gezamenlijk de eerste 3-in-1 multifucntionele Padelbanen van 

Nederland gerealiseerd op sportpark Jeugdland in Ulvenhout. In het voor-

traject waren de wensen en eisen van UTV Ulvenhout duidelijk. Na een 

voorbereidingstraject van 6 weken wist Fieldturf vanaf het moment dat de 

eerste schop de grond in ging, de aanleg van de 2 Padelbanen binnen 6 

weken volledig af te ronden. Vanaf de opening van het seizoen half maart 

2014 hebben de 2 Padelbanen UTV al veel meerwaarde gebracht. 

Opdrachtgever: de Ulvenhoutse Tennisvereniging (UTV) 

Aannemer: FieldTurf Benelux

Nieuw hockeycomplex WFHC Hoorn

Realisatie van een geheel nieuw sportcomplex met 2 watervelden, 2 zandvel-

den een clubgebouw en parkeerterrein. De watervelden worden aangelegd 

op schuimbeton. Het project is aanbesteed met E&C-contract, gebouw op 

D&C-basis, inclusief 8 jaar volledig onderhoud van het complex

Aanneemsom: 3,2 miljoen

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

Contactpersoon opdrachtgever: Wilfred Slippens

Architect: Complex getekend door gemeente Hoorn, gebouw door BAM

Aannemer: BAM Nootenboom

Contactpersoon aannemer: Ruurt Veldman

Herstructurering speelplek 

Nieuw Gibraltar in Amsterdam
Op 31 Oktober 2014 heeft KSP Speelplek Nieuw Gibraltar 

in Amsterdam West opgeleverd. Deze speelplek was sterk 

verouderd en behoefte een complete herstructurering. Na de 

voorafgaande opruimingswerken en sloopwerken heeft KSP 

bestaande toestellen herplaatst en nieuwe speeltoestellen 

geïnstalleerd met inbegrip van kleurrijke veiligheidsonder-

gronden KSP Playfloor ,KSP Playgrass en Tiger Mulch. Ook is 

er een sportveldje aangebracht op het onderhavige terrein. 

Het werk omvatte tevens de uitvoering van infrastructurele 

werken, bestratingswerken en de aanleg van groenvoorzie-

ningen. De inrichting en afwerking van de speelplek is er 

volledig op gericht dat de speeltuin toegankelijk is voor ieder-

een. Ook kinderen met een beperking kunnen er spelen met 

andere kinderen. 

Aanneemsom: 75.800.00

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam – Stadsdeel West

Contactpersoon opdrachtgever: Liane Dambrink

Aannemer: KSP Kunstgras B.V.

Contactpersoon aannemer: Joost Sweep

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5115


