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AAnleg wAterveld bij OlympiAstAdiOn berlijn 

Intergrass heeft, op het trainingscomplex bij het Olympiastadion in Berlijn, het 
nieuwste type waterveld, Domo Ultimate, aangelegd. Dit nieuwste grastype 
is het paradepaardje van Domo en zorgt voor een goede speelervaring. Het is 
een verbeterde nylonversie. Dit veld gaat onder meer bespeeld worden door 
het nationale elftal van Duitsland. Het omliggende complex kent een bijzon-
dere geschiedenis, omdat het ook al dienst deed tijdens de Olympische Spelen. 
Intergrass is er trots op dat het na eerdere installaties van dit Ultimate product 
- bij Heimfeld (Hamburg) en KHC Dragons (Brasschaat) - ook de aanleg van dit 
hockeyveld in Berlijn heeft mogen verzorgen. 

Opdrachtgever: Domo
Aannemer: Intergrass
Contactpersoon aannemer: H. Korterink, info@intergrass.nl 

plAAtsing luchthAl vOOr zAAlhOckey 

In de hockeywereld is er een behoefte aan zaalhockeyhallen om zowel  
in te kunnen spelen en trainen. Poly-Ned heeft een hal voor hockey  
ontwikkeld en de eerste twee luchthallen voor zaalhockey in 2015 
geplaatst bij Kampong.  In de jaren daarna heeft Poly-Ned nu in totaal 
vijf zaalhockeyhallen geplaats in Nederland. Twee bij Kampong en verder 
luchthallen bij HGC, MHCZ en Cartouche. Poly-Ned realiseert de lucht-
hallen in eigen productie. 

De montage van een zaalhockeyhal gebeurt in één dag en ook het  
afbreken hiervan wordt binnen één dag gerealiseerd.  De zaalhockey- 
hallen zijn zeer goed geïsoleerd, ze zijn vochtvrij. Door middel led- 
verlichting, energie zuinige ventilatoren en lichtdoorlaten dakvlakken 
wordt een luchthal ook nog eens energiezuinig en financieel  
aantrekkelijker.

Aannemer: Poly-Nederland B.V.
Contactgegevens aannemer: Postbus 177  8330 AD Steenwijk    
+31 521-320240  

perfect pitches
vakblad Fieldmanager laat in deze 
rubriek de meest bijzondere projecten 
van de 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.
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levering inrichtingsmAteriAlen nAtiOnAAl 

hOckeycOmplex “wilrijkse pleinen”

In opdracht van Scheerlinck Sport NV België heeft Erma Sport twee nieuwe 
kunstgraswatervelden volledig voorzien van inrichtingsmaterialen. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de klemgoten, hockeydug-outs, hockeydoelen.   
De “artificial turfclamb” (klemgoot in betonband) is het toonaangevende 
product op het gebied van klemgoten. Deze geïntegreerde oplossing is het 
antwoord op montagegemak, duurzaamheid en onderhoud van het  
hockeywaterveld. De hockeydug-out is een doorontwikkeling van de  
standaard dug-out. Zo hebben wij voorzieningen getroffen voor jassen,  
tassen en hockeysticks en spelen daarmee in op de behoefte van hockeyers 
die graag hun uitrustig mee naar het veld nemen. 

Opdrachtgever: Gemeente Antwerpen
Aannemer: Scheerlink Sport NV Belgie
Contactpersoon aannemer: Francois Jardinet, +32 474 97 62 95

AAnleg kunstgrAs vOetbAlvelden vv hArdinxveld

VV Hardinxveld heeft de wens om voldoende en kwalitatief goede trainings-
faciliteiten te krijgen op hun huidige sportcomplex. In samenwerking met 
de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de vereniging de mogelijkheid 
gecreëerd om hun tweede veld en trainingsveld te voorzien van kunstgras. 
Kybys heeft de gemeente ondersteund bij de uitvoeringsvoorbereiding en 
–begeleiding bij de realisatie van beide velden.
In de voorbereiding is overleg gevoerd met de vereniging over het pro-
gramma van eisen, dat vervolgens is vertaald naar een RAW-bestek. Naar 
aanleiding van de maatschappelijke discussie over de toepassing van SBR-
korrels is nog tijdens de aanbestedingsprocedure intensief overleg gevoerd 
met de vereniging en de gemeente. De vereniging heeft de keuze gemaakt 
om de SBR-korrels niet meer toe te staan als infill. Uit de aanbestedingspro-
cedure is Antea Group als winnaar naar voren gekomen met een constructie 
van 60 mm vezel met zand/kurk infill. Tijdens de uitvoering is als alternatief 
een 40 mm constructie met shockpad aangeboden door de aannemer en 
ook als zodanig aangelegd. 

Aanneemsom: € 478.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Contactpersoon opdrachtgever: Matthijs van den Bosch, 14 0184
Architect: Kybys ingenieurs en adviseurs
Contactpersoon architect: Rick van den Helder, 0411 678 055
Aannemer: Antea Group
Contactpersoon aannemer: Floor Groeneveldt, 06 20 13 45 10 

renOvAtie hOckeyveld upwArd

Hockeyclub A.H.M.C. Upward speelt sinds 1957 haar thuiswedstrijden op 
sportpark De Bakenberg te Arnhem. Deze locatie wordt tevens vanuit 
Sportcentrum Papendal ingezet voor hockeytrainingen van de nationale 
teams. Kybys heeft Sportbedrijf Arnhem BV ondersteund bij de technische 
voorbereiding en de uitvoering begeleid van de ombouw van veld 1.  

Het oude zandkunstgras hockeyveld is in het voorjaar van 2017 om-
gebouwd tot waterveld. Gelet op de wensen van de gebruikers zijn bij 
de aanbesteding hoge performance eisen  gesteld. Deze eisen hebben 

met name betrekking op de balstuit en de energierestitutie. Hoe lager de 
laatst-genoemde waarde (veerkracht) hoe minder vermoeiend het is om op 
kunstgras te spelen. Vanuit duurzaamheid is ingezet op een reductie van het 
watergebruik. Hier is invulling aan gegeven door hoge eisen te stellen aan de 
watervasthoudendheid van de rijk met vezels bedeelde kunstgrasmat. 
Gekozen is voor een TenCate Ecocept E-layer, waarin gerecycled kunststof 
wordt toegepast en daar bovenop de kunstgrasmat zoals die wordt toegepast 
op het EK 2017 in Amsterdam. Hockeyclub Upward beschikt vanaf mei 2017 
met het EK-kunstgras (2017), WK-kunstgras (2014) en Olympisch-kunstgras 
(2012) over een breed scala van high performance kunstgrasvelden.

Aanneemsom: € 320.000,-
Opdrachtgever: Sportbedrijf Arnhem BV
Contactpersoon opdrachtgever: Carlo van der Kraan, 026 377 57 57
Architect: KYBYS ingenieurs en adviseurs
Contactpersoon architect: Bart Bongers, 0411 678 055
Aannemer: Greenfields
Contactpersoon aannemer: Gerrit van Weeghel, 0548 633 333
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PROJECTEN

spOrtcOurt met hOckey in wAgeningen

Een park waarin spelen, sport en samenzijn centraal staan. In het midden een 
multifunctioneel kunstgras court voor hockeyen, voetballen en handballenen 
de mogelijkheid om een net op te hangen voor volleybal, badminton en ten-
nis. Het oude afgetrapte grasveld daarnaast werd een plek voor freerunnen 
en calisthenics. Aan de andere kant een natuurlijke speelplek met zand en 
water en houten toestellen, schommels en klimaanleidingen. Met een brede 
rij groenblijvende struiken en planten tussen de plekken en de weg wordt 
voorkomen dat er hekwerken nodig zijn. De Krajicek Foundation speelt en 
sport hier met kinderen en jongeren. Hiermee wordt in het park een positieve 
sportsfeer gecreëerd met ruimte voor verschillende doelgroepen. Vanaf 2013 
heeft gemeente Wageningen het speelruimteplan ‘Spelen, bewegen, 
ontmoeten’  (OBB Speelruimtespecialisten 2011)  
gerealiseerd, mede vanuit subsidie van provincie Gelderland. Vanaf de start 
was een eventuele meevaller voor het Park Nobelweg bestemd.

Aanneemsom: totaal speel-sportzone 225.000, waarvan sportcourt 65.000
Opdrachtgever: Gemeente Wageningen
Contactpersoon opdrachtgever:  
begeleiding Elske Oost, OBB Speelruimtespecialisten,  
spelen@wageningen
Architect: HvR Speeltotaal 
Contactpersoon architect: Stef Hielkema, stef@hvrspeeltotaal.nl
Aannemer: HvR Speeltotaal 
Contactpersoon aannemer: Stef Hielkema, stef@hvrspeeltotaal.nl
Aannemer: Ceelen Sport Constructies, CSC
Contactpersoon aannemer:  
Silvio van Doorn, 06-18 57 75 54
s.vandoorn@cscsport.nl
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