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Perfect Pitches part VIII
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.

RenoVatIe atletIekbaan WoeRden

Bij Atletiekvereniging Clytoneus in Woerden zijn in 2015 de toplaag en de 
goten van de atletiekbaan vervangen. Plaatselijk moest ook het asfalt vervan-
gen worden. De baan werd een jaar eerder uitgebreid met een discuskooi, een 
kogelstootsector en een extra verspringbak. De baan ligt in een zeer zettings-
gevoelig gebied en daar is bij de renovatie specifiek rekening mee gehouden.

Aanneemsom: € 390.000,-

Opdrachtgever: Gemeente Woerden
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. R. van der Marel

Contactgegevens opdrachtgever: 0348-428911

Architect: adviesburo R.I.E.T.
Contactpersoon architect: dhr. T. de Kroon
Contactgegevens architect: t.de-kroon@adviesburoriet.nl, 06-50648883

Aannemer: Nootenboom Sport / Infra Holland
Contactpersoon aannemer: dhr. D. Nooteboom
Contactgegevens aannemer: d.nootenboom@infraholland.nl, 0180-615400
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aanleg kunstgRasVelden taVV teR aaR

De gemeente Nieuwkoop wil het terrein van de voormalige rioolwaterzui-
vering gaan gebruiken voor de ontwikkeling van een brede school. Om 
optimaal en gecombineerd gebruik te kunnen maken van het naastgelegen 
sportcomplex van TAVV, wil de gemeente hier 2 kunstgrasvelden aanleggen 
ter vervanging van het huidige kunstgraspupillenveld en het natuurgras-
hoofdveld. Het complex ligt in een zeer zettingsgevoelig gebied. Er zijn bere-
keningen gemaakt voor een zettingsvrije onderbouw en er zijn berekeningen 
gemaakt voor de voorbelasting van een sloot.
 
Aanneemsom: € 1.200.000,-
Opdrachtgever: Stibuni 
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. H. Mank
Contactgegevens opdrachtgever: secretaris@stibuni.nl
Architect: adviesburo R.I.E.T.
Contactpersoon architect: dhr. T. de Kroon
Contactgegevens architect: t.de-kroon@adviesburoriet.nl, 06-50648883
Aannemer (voorbelasting): Anthea
Contactpersoon aannemer: dhr. F. Groeneveldt
Contactgegevens aannemer: floor.groeneveldt@antheagroup.com

InRIchtIng talentencamPus oss

De Talentencampus Oss ligt midden in de stad. Een fraaie, eigentijdse locatie voor 
wonen, leren, werken, welzijn en ontspannen. Gemeente, scholen voor voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs, bedrijven en sportinstellingen werken er op 
innovatieve wijze samen om de ontwikkeling van specifieke talenten bij zowel 
jong als oud te stimuleren. Op de Talentencampus komen meerdere onderwijs-
instellingen dichterbij elkaar te liggen waardoor het voor de leerlingen mak-
kelijker wordt om hun vervolgopleiding daar te volgen, denk aan het mbo. Ook 
het samenwerken met de gemeente Oss en de (top)sportorganisatie FC Oss krijgt 
vorm op de Talentencampus, wat weer ten goede komt aan de scholieren. Your 
Sport Deal heeft hier de completen inrichtingen (o.a.doelen en dug-outs) geleverd 
voor 3 voetbalvelden.

Opdrachtgever: Your Sport Deal BV
Contactpersoon opdrachtgever: Michael Oogink
Contactgegevens opdrachtgever: m.oogink@yoursportdeal.nl
Aannemer: Heijmans Wegen BV Regio Midden
Contactpersoon aannemer: Hans Pennings
Contactgegevens aannemer: hpenningsheijmans@live.nl

modeRnIseRIng sPoRtPaRken gemeente Rheden

De gemeente Rheden heeft in samenwerking met Kybys fase 1 en 2 van de modernisering van alle sportpar-
ken binnen de gemeente tot uitvoering gebracht. Deze modernisering bestond uit de aanleg van diverse 
kunstgrasvelden voor diverse voetbalverenigingen. Fase 3 is het slot van de modernisering en betreft de 
aanleg van vier kunstgras voetbalvelden, twee hockeyvelden, een half verharde atletiekbaan, renovatie van 
een korfbal- en handbalveld, aanleg van parkeervoorzieningen en diverse aanpassingen aan een viertal 
sportparken. Vanwege onevenredige draagkracht van de ondergrond op één van de sportparken is hier het 
kunstgras voetbalveld op een EPS constructie aangelegd.

Aanneemsom: e1.800.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs
Aannemer: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
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RenoVatIe bestaande kunstgRasVelden de Westmaat

Vanaf 2007 voetballen SV Spakenburg en VV IJsselmeervogels uit Bunschoten-
Spakenburg op kunstgras. In het seizoen 2013/2014 kwamen er meldingen 
binnen van 1e selectie-spelers over verslechtering van het kunstgras op 
sportcomplex De Westmaat. Na constructief overleg tussen gemeente en clubs 
werd eind 2014 besloten om over te gaan tot vervanging van de bestaande 
kunstgras(hoofd)velden (2 stuks). De gemeente Bunschoten ging aan de slag 
om de vervanging van de toplagen te realiseren. Voor het advieswerk werd 
een beroep gedaan op buro Boot. Onderzoek, inventarisatie, afstemming met 
KNVB en marktonderzoek met beide clubs (eindgebruikers) resulteerde in de 
keuze voor een geweven kunstgrasveld met een schokdempende foamlaag. 
Na aanbesteding werd het werk gegund aan Greenfields B.V. Daarna begon 
het werk op beide hoofdvelden. In goede samenwerking tussen alle betrokken 
partijen werden de bestaande kunstgrasmatten verwijderd, de sporttechni-
sche laag opnieuw geprofileerd, de schokdempende foamlaag aangebracht, 

de geweven kunstgrasmat aangebracht, en het zand en de "groene" SBR-
rubber ingestrooid. Tot slot werd de belijning gespoten. Het resultaat mag er 
zijn. Het veld oogt natuurlijk. Daarnaast is door de groene rubber-infill het veld 
in de zomer minder warm. De huidige “zaterdag topklassers” hebben weer een 
topveld. Verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld bijzondere technieken): 
Toepassen van een toplaag van een schokdempende foamlaag en geweven 
kunstgrasmat. SBR rubber is gecoat in groene kleur.

Aanneemsom: € 439.500,- exclusief B.T.W. en projectbegeleidingskosten.
Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten
Contactpersoon opdrachtgever: de heer P. de Bourgraaf
Architect: BOOT
Contactpersoon architect: de heer W. Hendriks
Aannemer: GreenFields B.V.
Contactpersoon aannemer: mevrouw M. Lasersoms

RenoVatIe hooFdVeld alkmaaRse mIxed hockey

Het hoofdveld van de Alkmaarse Mixed Hockey was aan vervanging toe, de 
oude mat is verwijderd en afgevoerd en er is een Greenfields TX mat , als water-
veld constructie geïnstalleerd. De bestaande shockpad is ook vervangen.  Het 
veld is vastgelegd met de nieuwe klemgootconstructie van Erma Sports. Deze 
werkzaamheden zijn in combinatie uitgevoerd met de renovatie van het kunst-
gras veld Koedijk en de aanleg van een kunstgras oefenhoek bij Alkmaarsche 
Boys totale aanneemsom bedroeg € 740.000,-.

Opdrachtgever: Alkmaar Sport NV.
Ontwerpende partij: HB Adviesbureau BV
Aannemer: Ceelen Sport Constructies BV

PROJECTEN
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Sportsfi ll Eco+: 
groen licht voor 
de sterren van 
morgen

email sales@granufl ex.com • tel. 020-4978201 • www.granufl ex.nl • Granufl ex is een merknaam van Granuband BV. • www.granuband.com

morgen

Jong geleerd, oud gedaan. Veel jeugdteams spelen op 

Sportsfi ll Eco+, een SBR rubber infi ll. Het perfecte een- 

tweetje tussen  sportieve prestaties én duurzaamheid. 

De certifi caten van ISA sport en Milieukeur zijn hét 

bewijs. Sportsfi ll Eco+ is niet duurder dan regulier 

SBR rubber infi ll. Aan het eind van de levensduur van 

uw kunstgrasveld nemen wij Sportsfi ll Eco+ bovendien 

zonder kosten terug en maken er andere 

duurzame rubberproducten van. Sportsfi ll 

Eco+, de duurzame basis voor sportieve 

topprestaties. Nu én in de toekomst.

Duurzaam rubber infi ll

• Voorzien van milieukeur

• 100% gerecycled

• Uitloging conform DIN- 18035-7

•  Perfecte sporttechnische 
eigenschappen

•  Verkrijgbaar in zwart, 
groen en bruin

Today black, tomorrow 
green solutions.
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sPeedsocceR FootyPaRk In amsteRdam

Speedsoccer zit in de lift en de speedsoccervelden schieten als 
paddenstoelen uit de grond. De lay-out van een Speedsoccer 
Court zorgt er voor, dat de bal continue in het spel blijft. 
Hierdoor is Speedsoccer erg intensief en ligt het speeltempo 
hoog. Inmiddels is het Footypark in Amsterdam ook weer een 
drietal velden rijker. Erma Sport heeft deze drie geschakelde 
outdoor speedsoccer velden in september 2015 opgeleverd 
en gemonteerd. Erma Sport levert maatwerk op het gebied 
van Speedsoccer en heeft een concept ontwikkeld voor 
Speedsoccervelden waarbij de klant begeleid wordt van ont-
werpfase tot eindproduct

Opdrachtgever: Footy Amsterdam BV
Contactpersoon opdrachtgever: Mart Nijland
Aannemer: Erma Sport

sPoRtPaRk de WateRtoRen Zaltbommel

Voetbalvereniging Nivo Sparta en hockeyclub MHC Bommelerwaard gaan 
verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Middelsteeg in Zaltbommel. In 2015 
is het terrein bouwrijp gemaakt, zodat de 3 hockeyvelden en 6 natuurgrasvoet-
balvelden en 1 kunstgrasvoetbalveld aangelegd kunnen worden. In 2016 zal de 
aanleg van het voetbalcomplex plaatsvinden. Het complex ligt in een voormalig 
agrarisch gebied met zware klei en meerdere gedempte sloten. 

Aanneemsom: € 1.200.000,- (€ 300.000,- bouwrijp maken, € 900.000,- voor het 
voetbalcomplex.
Opdrachtgever: NIVO Sparta 
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. B. Wernke
Architect: adviesburo R.I.E.T.
Contactpersoon architect: dhr. T. de Kroon
Aannemer: CSC
Contactpersoon aannemer: dhr. T. Ceelen

RenoVatIe sPoRtVooRZIenIngen In dIVeRse PenItentIaIRe 

InRIchtIngen

Kybys heeft voor het Rijksvastgoedbedrijf de voorbereiding verzorgd voor de 
renovatie van een 7-tal sportvoorzieningen in diverse penitentiaire inrichtingen 
(Heerhugowaard (2x), Alphen aan de Rijn, Dordrecht, Arnhem, Almelo) in het 
land. Het betrof hier voornamelijk de renovatie en ombouw van muticourts naar 
voetbalvelden en een hardloopbaan rondom een kunstgrasveld.  Bijzonder zijn 
de omstandigheden waarin gewerkt wordt. Het zijn allemaal gevangenissen 
waarbij alleen onder strikte veiligheidseisen gewerkt mag worden met minimale 
overlast voor de werknemers en gedetineerden. 

Aanneemsom: Ca. e 330.000,-
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs
Aannemer: KSP Kunstgras
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icl-sf.com/one-name

U kende ons als Everris, 
maar we zijn uitgegroeid 
naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.
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VoetbalontWIkkelIngen sPooRdIjk In tIlbuRg

Waar verenigingen in de gemeente Tilburg kampen met capaciteits- en/of 
financiële problemen, streeft de gemeente Tilburg naar grote, sterke en vitale 
voetbalverenigingen; “een voetbalbolwerk in elke windstreek”. Een van deze 
voetbalbalbolwerken wordt gerealiseerd in het oosten van Tilburg op het 
sportpark aan de Spoordijk. Tot voor kort had alleen de voormalige profclub 
‘Longa’ hier zijn thuisbasis, maar inmiddels maakt ook de voetbalacademie van 
Willem II gebruik van de velden en zijn er gesprekken met NOAD. Om alle ver-
enigingen te faciliteren wordt het bestaande sportpark gerenoveerd en uitge-
breid naar 6 velden met 3 verschillende typen voetbalondergronden, te weten 
natuurgras (2 vld), kunstgras (3 vld) en hybride (1 vld). Kragten verzorgd daar 
de totale gefaseerde uitvoeringsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding.

Aanneemsom fase 1: € 913.800,-
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Frank van der Schoot
Architect: Kragten
Contactpersoon architect: Dhr. Peter de Wolf
Aannemer: Ceelen Sport Constructies
Contactpersoon aannemer: Dhr. Silvio van Doorn
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