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Aannemingsbedrijf van der Meer is al jaren een 
bekende speler in de aanleg en het onderhoud van 
buitensportparken. Voor de aanleg en onderhoud 
van de sportvelden wordt dan ook regelmatig de 
expertise van het bedrijf gevraagd. Erwin den Elzen 
is projectleider van de afdeling Groen/Sport bij Van 
der Meer en adviseert graag zowel gemeenten als 
verenigingen over het gebruik en onderhoud van 
zowel de natuurgrasvelden als de kunstgrasvelden.

Sportparken in Delft
Ons werkpakket is dit jaar wederom uitgebreid, 
onlangs is de aanbesteding geweest voor het 
onderhoud van de sportparken in de gemeente 
Delft. De inschrijving van Aannemingsbedrijf van 
der Meer is bij deze EMVI-aanbesteding als de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding beoordeeld en 
Van der Meer heeft zodoende de opdracht  

gekregen voor het onderhoud van de sportparken 
in de gemeente Delft voor de duur van zeven jaar. 
Een van de gunningscriteria was de vraag hoe 
om te gaan met de Green Deal. Deze term is in 
het hedendaagse onderhoud een belangrijk item 
geworden.

Green Deal
De Green Deal vraagt om een intensievere aan-
pak voor het onderhoud van sportvelden. Om de 
sportvelden chemievrij te onderhouden worden  
de diversen activiteiten zoals verticuteren,  
beluchten en doorzaaien meer frequent uitge-
voerd. De gezondheid van de grasplanten is hierbij 
erg belangrijk; de werkzaamheden worden  
zodanig uitgevoerd dat zowel de lucht en water-
huis-houding als de voedingstoestand van de 
bodem optimaal is. 

Machines
Aannemingsbedrijf van der Meer heeft ook het 
investeringsplan aangepast aan de Green Deal.  
Zo is vorig jaar een nieuwe Vredo-doorzaaimachine 
aangeschaft. Om de velden intensiever te onder-
houden hebben wij gekozen voor een verticuteer 
machine die meer capaciteit heeft en waarbij 
een diepere bewerking mogelijk is, de Vstrong-
verticuteermachine wordt dit voorjaar geleverd 
en tevens wordt de veegmachine vervangen. 

Ook wordt dit jaar de schudbeluchter vervangen. 
Hierdoor is ons machinepark weer volledig  
up-to-date voor het nieuwe seizoen.

Naast een geüpdatete machinepark, dat belangrijk 
is voor de goede uitvoering van de werkzaam-
heden, is de communicatie tussen opdrachtgever 
(gemeente), club en opdrachtnemer erg belangrijk. 
In nauw overleg wordt in het veld bepaald welke 
activiteit op welk moment wordt uitgevoerd. 
Aannemingsbedrijf van der Meer is klaar voor de 
Green Deal en duurzaam onderhoud!

Aannemingsbedrijf Van der Meer BV, Cultuur- en Civieltechnische  

werken, te Benthuizen is een dynamisch, duurzaam en innovatief 

bedrijf in de grond- weg- en waterbouw en groenvoorzieningen. Het 

bedrijf wordt geleid door directeur Leo van der Meer. Zijn twee zoons 

Rob en Joris van der Meer staan klaar om het stokje over te nemen.
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Rubbergranulaat in 
kunstgras scoort!

www.bandenmilieu.nl

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. 
Alle gebruikte autobanden worden in Nederland door RecyBEM 
ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. 

Toepassing vanrubbergranulaat van gerecyclede autobanden in kunstgrasvelden isveilig voor mens en milieu.
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