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Perfect pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest 
bijzondere projecten van de afgelopen periode zien

Walbeschoeiing zorgt voor een strakke afwerking bij sloten en voorkomt 
het wegspoelen van grond en  daarmee het verzakken van bermgrond of 
bestrating. Doorgaans worden deze walbeschoeiingen vervaardigd uit hout 
of (gerecycled) kunststof. De afgelopen periode heeft GreenMatter hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van walbeschoeiing van gerecyclede kunst-
grasvezels. Hiermee is er een nieuw product ontstaan dat bijdraagt aan 
het verkleinen van de kunstgrasafvalberg. Met een verwachte technische 
levensduur van 50 jaar beschikken de walbeschoeiingen over ideale, duur-
zame eigenschappen.

De gemeente Amsterdam hecht grote waarde aan duurzaamheid en  
circulariteit. Inmiddels is er al een behoorlijk aantal GreenMatter-producten 
in de gemeente te vinden. Daarom was het voor GreenMatter een logische 
keuze om in Amsterdam een pilotproject met GreenMatter-walbeschoeiing 
te realiseren. Op sportpark Middenmeer is onlangs naar volle tevredenheid 

van alle partijen 100m1 walbeschoeiing geplaatst. Door de groene  
kleur van de gerecyclede walbeschoeiing gaat het geheel mooi op in de 
natuurlijke omgeving.

Het product bestaat uit een combinatie van beschoeiingspanelen en  
combipalen. Met name de sterke koppeling van de panelen is uniek. 
Hierdoor is het niet nodig om de palen exact op het verbindingspunt te 
plaatsen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op. Tevens 
zijn de panelen voorzien van een extra lip aan de achterzijde van het schot. 
Deze overlapt met het vorige schot en zorgt voor een directe  
afsluiting, waardoor het uitspoelen van grond wordt voorkomen.  
Hierdoor is het gemakkelijk en efficiënt te hanteren tijdens de installatie.

GreenMatter is een joint venture tussen Lankhorst Engineerded Products  
en W&H Sports 

In opdracht van gemeente Lansingerland 
verzorgde SKOR afgelopen juni de montage 
van de Infill Guard voor Sportvereniging 
TOGB. De Infill Guard is hét toon aangevende 
product om de verspreiding van infill mate-
rialen en microplastics tegen te gaan. De 
Infill Guard is 100% circulair, dat wil zeggen 
volledig recyclebaar en na het recycling-
proces zijn de producten weer bruikbaar 
voor dezelfde doeleinden.  

TOGB maakt gebruik van betonplaten  
voorzien van een nopprofiel. Doordat het  
rubberprofiel flexibel is, kunnen hoogte-
verschillen in het straatwerk worden  
opgevangen en afgesloten. Dit is dan ook 
de reden waarom Gemeente Lansingerland 
voor SKOR gekozen heeft. Met deze kant-
plankoplossing wordt er voldaan aan de 
zorgplicht.

Infill Guard tegen microplastics in Lansingerland

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland 
Contactpersoon opdrachtgever: Serge meeuws, 
serge.meeuws@lansingerland.nl

Pilotproject walbeschoeiing van gerecycled kunstgras in Amsterdam
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Eind maart heeft de renovatie van twee kunst-
grasvelden op sportpark De Westmaat plaats-
gevonden. De oude kunstgrasvelden, waarop 
dertien seizoenen was getraind en gespeeld, 
stonden voor een toplaagvervanging gepland 
na het seizoen 2019/2020. Door het eerder stop-
pen van het voetbalseizoen vond de renovatie 
eerder plaats dan gepland.

Bij de vervanging van de velden is rondom 
direct een kantplank aangebracht. Verspreiding 
van de infill wordt hiermee tegen gegaan. Ook 
is een deel van de drainage onder één veld 
vervangen door middel van sleufloze draineren. 
De reden was dat tijdens het doorsteken te 
veel drains gebreken vertoonden en het herstel 
teveel tijdsinspanning koste.

In opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee 
heeft Bras Fijnaart bij vv Stellendam een 
tweede O2-veld aangelegd. De goede 
ervaringen met het in 2018 aangelegde eerste 
O2-veld van vv Stellendam, heeft de opdracht-
gever en de club ertoe aangezet om een 
tweede O2-veld aan te leggen. Het veld is door 
Bras Fijnaart voorzien van nieuwe drainage 
en een automatische beregeningsinstallatie. 
Door omstandigheden is het een late opdracht 
geworden, maar de club gaat er vanuit dat er 
dit seizoen nog (voorzichtig) op gespeeld kan 
worden. Onder mooie vochtige omstandig-
heden is het veld gerenoveerd en op 29 juli jl. 
ingezaaid.

Opdrachtgever: 
Gemeente Goeree-Overflakkee
Contactpersoon opdrachtgever: 
Henk van Oostenbrugge, 
h.vanoostenbrugge@goeree-overflakkee.nl
Aannemer: Bras Fijnaart 
Groen – Sport – Infra
Contactpersoon aannemer: 
Goof Rijndorp, goof@brasfijnaart.nl

Aanneemsom: €422.300,- (exclusief btw, 
voorbereidings-/begeleidingskosten en 
onvoorzien)
Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten
Contactpersoon opdrachtgever:  
P. de Bourgraaf, Stadspui 1, 3752 CL 
Bunschoten-Spakenburg
Adviesbureau: BOOT organiserend  
ingenieursburo
Contactpersoon adviesbureau:  
R. Richter Uitdenbogaardt, Postbus 509, 
3900 AM Veenendaal
Aannemer: Domo Sports Grass
Contactpersoon aannemer: B. Reinds, 
Wilmersdorf 44D, 7327 AC Apeldoorn

PROJECTEN

Renovatie kunstgrasvelden De Westmaat

Aanleg laatste 
O2-natuurgrasveld 
voor dit jaar?

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/34098/perfect-
pitches
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KUNSTGRAS DAT DE LUCHTKWALITEIT VERBETERT

“Luchtvervuiling is jaarlijks verantwoordelijk
 voor 7 miljoen doden wereldwijd”

Bron: World Health Organization

PURETi is een fotokatalytische nanotechnologie die geactiveerd door UV of zonlicht een proces start dat zuurstof (O2) en vochtigheid 
(H20) uit de omgevingslucht gebruikt om Hydroxylradicalen (OH-) en Superoxide-anionen (O2

-) te genereren, 2 krachtige reinigings- 
middelen die luchtverontreinigende moleculen zoals als NOX , SOX en VOC’s omzetten in onschadelijke componenten.
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AGENDA
   Nationale Sport Vakbeurs On Tour 
   (16 september - Zwolle)

WWW.DOMOSPORTSGRASS.COM/NL/PURETI

Anti-bacterieel
Voorkomt groei van schimmels, mos en algen

Ecologisch
Geen behandelingen nodig met biociden of andere producten 

Duurzaam
Verhoogde UV-stabiliteit overtreft alle concurrentie qua duurzaamheid

Vermindert schadelijke NOX tot 70%
1 voetbalveld powered by PURETi neutraliseert jaarlijks 188kg NOX 
= NOX emissie van 200 Euro 5 wagens die dagelijks 20 km rijden

Hockeyen, basketballen, hinkelen en springen 
kan vanaf vandaag door en met elkaar op de 
hockeyclub in Voorburg. Bij VMHC Cartouche is 
op 17 juni de eerste PLAYCE van Europa 
geopend. Onder toeziend oog van jeugdspe-
lers, coaches, bestuursleden en sponsoren 
van de hockeyclub bracht de wethouder een 
mooi openingswoord, waarna het nieuwe speel-
veld in gebruik kon worden genomen door de 
leden van de club. 

De PLAYCE van 7 x 10 meter is een nieuw 
ontwerp van het ASM en gerealiseerd door 
Recreational Systems International. Technisch 
Directeur Jaïr Levie, de aanjager van het 
implementeren van het Athletic Skills Model 
bij Cartouche, kon bij de opening namens 
zijn staf de keuze voor een PLAYCE eenvoudig 
toelichten. ‘In de jeugdopleiding werken we 
vanuit het ASM om kinderen de mogelijkheid 
te bieden om meer te bewegen, maar ook beter 
te laten bewegen. Daarbij willen we hen ook 

creatiever laten worden. Dus bieden we geen 
voorgeschreven richtlijnen en oefeningen voor 
dit veld, maar bieden we de ruimte om creati-
viteit te ontwikkelen.’ Levie doelt hierop dat de 
patronen, kleuren en velden op de PLAYCE zo 
zijn samengesteld dat het de mogelijkheden 
biedt voor gebruikers om zelfstandig diverse 
spel- en oefenvormen te doen. ‘Dit is een abso-
lute meerwaarde voor de jeugdopleiding in de 
georganiseerde vorm, maar ook voor de onge-
organiseerde vorm.’

In opdracht van de gemeente Borne heeft GRAS 
Advies een onderhoudsbestek opgesteld voor 
Sportpark ’t Wooldrik te Borne. De werkzaam-
heden in dit bestek bestaan in hoofdzaak uit 
het onderhouden van zes natuurgras en vijf 
kunstgrasvelden, het onderhouden van overige 
sportvoorzieningen en het onderhouden van 
groenvoorzieningen voor de komende zes jaar.

GRAS Advies heeft de gemeente Borne 
geadviseerd en ondersteund gedurende de 
aanbestedingsfase. De gemeente Borne vindt 
duurzaamheid belangrijk en wil waar mogelijk 
een voortrekkersrol vervullen door het goede 
voorbeeld te geven. Van belang is dat aan-
nemers bij de uitvoering van de opdracht zo 
duurzaam mogelijk acteren. Het gebruik van 

duurzaam materieel is daarbij een belangrijk 
speerpunt in economische en milieutechni-
sche zin. Daarom is ervoor gekozen om de 
inschrijvingen te beoordelen op de Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding. Per veld kon er een 
fictieve korting verkregen worden op de inzet 
van robotmaaiers, gps gestuurde robot onkruid-
bestrijders, kunstgrasrobots en gps gestuurde 
(kunst) meststrooiers. Daarnaast kon er even-
eens een fictieve korting verkregen worden 
door de inzet van elektrisch handgereedschap 
zoals bosmaaiers, kettingzagen, heggenscharen 
en 100% elektrische voertuigen voor alle ver-
voersbewegingen van en naar de locatie.

Opdrachtgever: V.M.H.C. Cartouche
Contactpersoon opdrachtgever: 
Albert Meijer
Architect: Athletic Skills Model
Contactpersoon architect:  
Jorick Hendriksen, 06-12444448,
jorickhendriksen@athleticskillsmodel.nl
Aannemer: Recreational Systems 
International
Contactpersoon aannemer: 
Bart van den Acker, 06-11414099,
bart.vandenacker@recreationalsystemsint.com 

ASM PLAYCE Sport bij V.M.H.C. Cartouche

Onderhoud sportvelden gemeente Borne

Aanneemsom: ca. €100.000,- per jaar
Opdrachtgever: Gemeente Borne
Contactpersoon opdrachtgever:  
Ben Demmer, bjam.demmer@borne.nl
Architect: GRAS Advies B.V.
Contactpersoon architect: Jan Willem Boon, 
janwillem.boon@grasadvies.nl
Naam aannemer: Ter Braak Groenvoorziening 
Haardhout & Cultuurtechniek
Contactpersoon aannemer: Henri ter Braak, 
info@terbraakcultuurtechniek.nl

PROJECTEN


