Perfect pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de
meest bijzondere projecten van de
afgelopen periode zien
Extra hoge blaashal Almere Poort
Deze blaashal is bijzonder, want hij is extra hoog en wel 13,5 meter. Door
deze hoogte is het mogelijk om te voldoen aan de eis van zeven meter vrije
hoogte over het hele veld. Deze eis stelde de gemeente aan de hal. De hal
is op maat gemaakt, zodat aan deze speciale maat voldaan kon worden.
Elke doekbaan heeft daarvoor een eigen patroon. Door deze vrije hoogte is
dit een echte korfbalhal. De kans dat je met de bal het plafond raakt, is echt
heel klein. Er wordt nu in de wintermaanden vooral zaalhockey gespeeld.
Uit de enthousiaste reacties blijkt dat de gebruikers veel plezier hebben
van de hal. Door de geluidsabsorberende doeken is de akoestiek sterk
verbeterd. De akoestiek is altijd een lastig punt in een blaashal. In opdracht
van de gemeente heeft Opencover vorig jaar geluidsabsorberende doeken
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opgehangen. De gebruikers merkten meteen dat de geluiden minder overheersend zijn. De blaashal is door de gemeente aangeschaft vanwege een
tekort aan zaalcapaciteit.

Opencover b.v.
www.opencover.nl
Contactpersoon: Hank Houtman, hank@opencover.nl, 06-52412181
Rol m.b.t. het project: Aannemer
Gemeente Almere
Contactpersoon: L. Dirks, ecmdirks@almere.nl
Rol m.b.t. het project: Opdrachtgever

PROJECTEN

Aanleg padelbanen Benthuizer Tennis Club
De sport padel is een combinatie van tennis en squash en is de snelst
groeiende sport van Nederland. Op steeds meer locaties worden
padelbanen als ‘extra naast’ of als ‘vervanging van’ enkele tennisbanen
gebouwd. Zo ook in Benthuizen, waar bij de plaatselijke tennisvereniging de faciliteiten zijn uitgebreid met de aanleg van twee padelbanen.
Bestuurslid Joost van der Meer van de Benthuizer Tennis Club heeft zich als
beheerder van de accommodatie bekommerd over de aanleg van de padelbanen. Hierbij moet gedacht worden aan het in het voortraject afstemmen
van het ontwerp met de gemeente en vervolgens het coördineren van de
organisaties, welke betrokken zijn geweest bij de realisatie hiervan. Het in
concurrentie aangenomen werk is op advies van Joost van der Meer uitgevoerd door twee organisaties.
Aannemingsbedrijf Van der Meer heeft met zijn jarenlange ervaring
gezorgd voor de onderbouw en het straatwerk rondom de padelbanen. De
onderbouw bestond voor dit project uit het aanleggen van drainage, het
realiseren van een kolkenplan en uitvoeren van divers grondwerk om een
stabiele basis te vormen voor de aanleg van de padelbanen.
De firma Tennisbouw heeft op de ondergrond van aannemingsbedrijf Van
der Meer de padelbanen, bestaand uit de sportvloer en omheining van
glas-/hekwerk aangebracht, welke onderdeel zijn van het spel. Alle onder-

Renovatie atletiekbaan Zundert
De Jonge Athleet (atletiekbaan DJA) te Zundert beschikt sinds afgelopen
seizoen weer over een compleet gerenoveerde volledige sandwichbaan.
Verder is de baan voorzien van ledverlichting, nieuw hekwerk, een nieuwe
polsstokinstallatie en overige nieuwe inrichtingsmaterialen. Ook is het
natuurgras in het middenterrein gerenoveerd en voorzien van beregeningsinstallatie. Hoofdaannemer Topgrass heeft onder leiding van hoofduitvoeder en ervaren rot in het vak; Hans Pennings de baan geheel gerenoveerd. Jack Rijnen, projectleider gemeente Zundert: ‘Een atletiekbaan
renoveren, vraagt expertise en een partij die in staat is mee te denken. De
samenwerking was super!’

Aannemingsbedrijf Van der Meer
www.vdmbv.com
Contactpersoon: Erwin den Elzen, 0616195688, erwin@vdmbv.com
Rol m.b.t. het project: Aannemer
Tennisbouw Nederland BV
www.tennisbouw.nl
Contactpersoon: Sjef Potjes, 0613570373, info@tennisbouw.nl
Rol m.b.t. het project: Leverancier
delen van de aanleg zijn volgens de KIWA-keur opgeleverd. Gedurende de
bouw is een moment ingelast om opslag te creëren in de vorm van mooi
afgewerkte containers om de spelattributen van de vereniging veilig op te
kunnen bergen. Daarnaast is de terreinafrastering doorgetrokken, waardoor
de padelbanen binnen het terrein van Benthuizer Tennis Club vallen en
is het groenbeeld omgevormd om de club zijn groene uitstraling te laten
behouden.

Topgrass B.V.
www.topgrass.nl
Contactpersoon: Hans Pennings
Gemeente Zundert
Contactpersoon: Jack Rijnen
Rol m.b.t. het project: Opdrachtgever
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Renovatie Amsterdamse Tennis Club Kadoelen

oor de gemeente Amsterdam heeft HB Adviesbureau de engineering en
het dagelijks toezicht en directie verzorgd bij de renovatie van de banen
van Tennis Club Kadoelen. Gezamenlijk met de vereniging, de tennisbond
en de gemeente Amsterdam hebben zij het ontwerp, de tekeningen en het
bestek opgesteld. De oude banen zijn omgevormd tot vijf nieuwe gravel
premium plus banen. Ook zijn er drie kunstgras roodzand banen aangebracht. Naast de baanrenovatie is er ook een duurzame veldverlichting aangebracht en heeft de vereniging zelf haar accommodatie vernieuwd. Een
prachtige samenwerking met een mooi resultaat.

THB Adviesbureau
www.hbadvies.nl
Contactpersoon: Frank Miedema, 06-11536010, f.miedema@hbadvies.nl
Rol m.b.t. het project: Adviseur
Agterberg
www.agterberg.com
(0)30 271 97 67, E-mailadres: info@agterberg.com
Rol m.b.t. het project: Aannemer

Eerste Sportbox geleverd in Leiden
In opdracht van de gemeente Leiden heeft W&H Sports de eerste Sportbox
mogen leveren. De Sportbox is een opslagruimte voor fitness- en trainingsmaterialen die op verschillende plekken kan worden geplaatst. De gemeente Leiden heeft gekozen voor Sportbox original.
De Sportbox is ook verkrijgbaar in de uitvoeringen light en XS. Bij de original en light is de box uitgerust met sportmaterialen naar keuze. Bij de
Sportbox XS is er ruimte voor kleine materialen. Met het aanbieden van de
Sportbox aan haar inwoners stimuleert de gemeente Leiden het sporten
buiten. De box is geplaatst bij een openbaar sportveldje, waardoor de sportfaciliteit nog aantrekkelijker is voor een brede doelgroep.
Patrick Nutting, gemeente Leiden: ‘De reden dat wij een Sportbox aanbieden is dat sporten in de openbare ruimte steeds populairder wordt. Er is
door ons bewust gekozen voor het plaatsen van de box op deze plek, daar

er in de wijk wat minder bewogen wordt. Wij hopen dat met het aanbieden
van de Sportbox , met daarin een gevarieerd aanbod sportmaterialen, een
brede doelgroep hier structureel gebruik van gaat maken. Dit zal de sportiviteit en saamhorigheid in de wijk alleen maar ten goede komen.’
Hoe werkt het? Gebruikers kunnen zich registreren via een app. Middels
een app & move-concept kunnen gebruikers de box openen, trainingen
reserveren en oefeningen bekijken. Ook is het mogelijk om de Sportbox uit
te voeren met een RFID sleutel. De Sportbox is voorzien van in- en uitschuifbare lades en een zonnecel met oplaadmogelijkheden (via USB). De inhoud
wordt met een intelligent camerasysteem beveiligd (tegen diefstal en onbevoegd gebruik). Volgens Patrick Nutting is de app gebruiksvriendelijk en zijn
de materialen in de Sportbox goed beveiligd.

W&H Sports
whsports.nl
Contactpersoon: Cecile Koestering, 025 268 3300, cecile@whsports.nl
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Philips ledverlichting voor TC De Mors Rijssen

IIn 1984 is TC De Mors opgericht door een groep fanatieke tennissers. De
vereniging is door de jaren heen uitgegroeid tot een bloeiende vereniging
met ruim 300 leden. Na ruim 25 jaar aan de Galvanistraat te hebben gezeten, is TC de Mors sinds 2014 te vinden aan de Opbroekweg in Rijssen
Ook is de club door de KNLTB onlangs uitgeroepen tot leukste tennisclub
van Nederland Naast tennis kan er sinds 2018 ook padel worden gespeeld
op deze vereniging. Alles is up to date en het complex ligt er altijd strak bij
door de trouwe clubvrijwilligers. Sinds 2021 hangt er ook nieuwe Philips

ledverlichting boven de banen. OVI-Enschede heeft zich als de juiste partij
opgeworpen bij het advies, de installatie en realisatie hiervan. Op YouTube
is een video te zien met het resultaat.
OVI-Enschede / Mastverlichting.com
www.ovi-enschede.nl
Contactpersoon: Hugo Westhof, 06 30 09 41 71, hugo@ovi-enschede.nl
T.C. de Mors | Tennis & Padel
www.tcdemors.nl
Contactpersoon: Maarten Boerman, 06 21 39 32 01,
maartenboerman@gmail.com

Overdekte tennishal voor TC Niederursel
TC Niederursel uit Frankfurt, Duitsland, maakte in de
winter gebruik van een blaashal voor de overdekking van twee tennisvelden. Omwille van de hoge
jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskosten ging de
tennisclub op zoek naar een alternatief. De club
wilde bovendien de capaciteit in de wintermaanden
uitbreiden.

Veldeman
www.veldemangroup.com
Contactpersoon: Caroline Smeets, +32 89 46 92 37,
caroline.smeets@veldemangroup.be
Rol m.b.t. het project: Leverancier

Dankzij de mooie referenties en de return on
investment van de voorgestelde oplossing koos TC
Niederursel voor Veldeman. Veldeman bouwde een
tennishal van 37m bij 50m voor het overdekken van
drie tennisvelden. De hal is voorzien van dubbele
zeilen wat ervoor zorgt dat de isolatiewaarde verhoogd wordt. Het energieverbruik van de drie terreinen is dan ook beduidend lager dan het verbruik
van twee terreinen in de blaashal. Alle zijwanden
kunnen bovendien geopend worden waardoor de
hal het hele jaar door gebruikt kan worden. Hiermee
is het rendement van de investering verzekerd. In
de totaaloplossing werden eveneens verlichting en
verwarming voorzien.
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