Rond de velden liggen platen van 2 x 2 m.

Met nieuwe accommodatie
kan GHVV’13 jaren vooruit
Sportcomplex Guldeland ingericht met nieuwe velden én betonplaten
Fusievereniging GHVV’13 beschikt sinds deze
zomer eindelijk over een eigen sportpark:
Sportcomplex Guldeland. Naast de nieuwe
velden valt de inrichting op: bij al het straatwerk is namelijk gekozen voor betonplaten. In
een klein jaar tijd is op deze locatie een volledig
sportpark neergezet. ‘De overgang van een
paar weilanden naar een nieuw sportpark is
altijd bijzonder.’
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GHVV’13 is in 2016 opgericht na een fusie
tussen HVV Bernisse uit Heenvliet en PFC uit
Geervliet. Tot dit jaar werden wedstrijden en
trainingen nog afgewerkt op de twee verschillende sportparken van de voormalige
verenigingen. De Zuid-Hollandse gemeente
Nissewaard, waarvan deze plaatsen deel uitmaken, bracht daarom een opdracht op de markt
voor een compleet nieuw te bouwen sportpark
in Geervliet, de nieuwe thuisbasis van GHVV’13.
De opdracht werd gegund aan Antea Sport,
dat in september 2019 van start ging met de
werkzaamheden. Op een kavel ten westen van
Geervliet begon dit bedrijf met de aanleg van
een nieuw sportpark met drie voetbalvelden
(één natuurgrasveld en twee kunstgrasvelden) en een trapveldje met een speeltuin. Het
clubgebouw en de kleedkamers waren door
de gemeente eerder aanbesteed; deze waren
ten tijde van de start van het terrein reeds in
aanbouw.
Drie nieuwe velden
Het plan van de architect diende bij de aanleg
als leidraad. Verder werkte Antea samen met
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diverse adviesbureaus, vertelt Tijs van Lierop,
projectleider namens Antea Sport. ‘Kybys is
door de gemeente ingeschakeld voor het
bestek en de begeleiding van de inrichting van
het sportpark. Daarnaast is ASC Sports & Water
ingeschakeld voor advies over de ondergrond
en de bouw en constructie van veld 1.’ Veld 1 is
het nieuwe natuurgrasveld van GHVV’13, dat
als hoofdveld gebruikt zal worden. Daarnaast
zijn twee kunstgrasvelden aangelegd. Deze
zijn geleverd door Edel Grass en gevuld met
TPE-infill. Die velden zijn tevens voorzien van
kantplanken van Duvano, om te voorkomen dat
de infill zich rond de velden verspreidt.
De oplevering van de nieuwe accommodatie
werd onder andere door de pfas-regeling
wat verlaat, van begin 2020 naar het voorjaar. Omdat er door de coronacrisis toch niet
gevoetbald werd, hadden de verenigingen daar
geen last van. Bovendien hadden ze hun oude
sportparken nog om op te voetballen. Op het
clubgebouw na was Antea verantwoordelijk
voor de bouw van het volledige sportpark. Het
bedrijf verzorgde naast de velden ook de complete infra: toegangs- en fietspaden, verlichting
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en straatwerk. Op advies van de architect werd
bij de bestrating van het volledige sportpark
gekozen voor grote betonplaten. Van Lierop:
‘Daar is voor gekozen vanwege de esthetiek
en het onderhoud. De aanleg was maatwerk,
omdat de platen groot en maatgebonden zijn.
Je wilt immers zo min mogelijk zagen. Maar
als je daar rekening mee houdt en zorgt voor
een correcte maatvoering, levert dat een mooi
eindbeeld op.’
Strakke planning
De betonplaten werden geproduceerd en
geleverd door Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.
De platen die bij Sportcomplex Guldeland
geleverd werden, hadden twee verschillende
maten: 1 x 2 m en 2 x 2 m. Oorspronkelijk was
het idee van de architect om het hele sportpark
te voorzien van betonplaten van 1 x 2 m, maar
daar is van afgeweken. André Veerkamp van
Zwaagstra Beton legt uit: ‘Met betonplaten van
2 x 2 m rond de velden en 1 x 2 m rond het
clubhuis konden wij de planning halen. Met
alleen platen van 1 x 2 m was het krap geworden. Er is dus iets van het oorspronkelijke ontwerp afgeweken, maar er was ook niemand in
de markt die dit zo kon leveren. Daarom gingen
de architect en de directie overstag en stemden
zij in met 2 x 2 m-platen in plaats van alleen
1 x 2 m.’
Rond de velden liggen platen van 2 x 2 m; deze
liggen een halve meter onder de boarding
door. Zeker bij kunstgrasvelden is die ligging
rond het veld belangrijk. Je hebt dan immers
een afscheiding nodig zodat infill zich niet verspreidt. Een betonplaat kan als zo’n opsluiting
Ook het plein rond het clubgebouw is voorzien van betonplaten.

dienen, vertelt Veerkamp. ‘Als de platen eenmaal gelegd zijn, heb je een goede en strakke
opsluiting rond het veld.’ Bij normaal straatwerk zie je bovendien vaak dat er verzakking
optreedt na een aantal jaar, maar die kans is bij
betonplaten nihil. ‘Als de ondergrond gewoon
goed is, zal met die plaat niets meer gebeuren.’
Weinig onderhoud nodig
Zwaagstra leverde in totaal tussen de 2.000 en
2.500 betonplaten geleverd voor dit sportpark.
De platen zijn 14 cm dik en hebben een richtingloze antislipstructuur. ‘Daar maken we ons
al een aantal jaar hard voor’, vertelt Veerkamp.
‘De rubberen structuurmatten lijmen we in
onze stalen mallen. De richtingloze antislipstructuur maakt de plaat stroef en het geeft
een heel rustig beeld. Dit in tegenstelling tot
een gebezemde plaat: die geeft altijd richting
en dat kan wat onrustiger overkomen. De RASplaat is gewoon een goede stroeve plaat. En
belangrijker nog, veilig voor het publiek om op
te wandelen rond de velden.’
Dat bij Sportcomplex Guldeland de complete
accommodatie van grote betonplaten is voorzien, is volgens Veerkamp best uniek. ‘Het is
uitzonderlijk dat het plein rond het clubgebouw ook betonplaten heeft en ook gekit is.
Je ziet vaak dat er rond velden betonplaten
geplaatst worden, dat het voetpad bestaat uit
betontegels (50 x 50 cm) en de ruimte rond het
clubgebouw uit betonklinkers. Op Guldeland
heb je overal betonplaten van groot formaat
met een kitnaad. Dat is qua onderhoud een
goede keuze, zeker voor verenigingen die daarbij afhankelijk zijn van vrijwilligers. In aanschaf

Speelplaats voor de jeugd
Bij de inrichting van het sportcomplex
is ook aan de jeugdvoetballers gedacht:
aan de accommodatie is namelijk naast
een trapveldje ook een speelplaats toegevoegd. Hercules Speeltoestellen heeft deze
in samenwerking met KSP Kunstgras aangelegd. Hierbij is gekozen voor een inclusieve vogelnestschommel en een normale
schommel, een traditionele houten wip,
een tweevoudig duikelrek en vele andere
toestellen, zoals een balanceerwipveer.

lijkt een tegel of klinker wellicht goedkoper,
maar vanwege het onderhoud en het tempo
van wegleggen is een betonplaat geschikter.’
Door de afmetingen van de platen en de kit die
ertussen zit, kan er immers geen onkruid groeien; dat scheelt aanzienlijk in het onderhoud.
Klaar voor de toekomst
Sinds juli 2020 heeft GHVV’13 definitief zijn
intrek genomen op Sportcomplex Guldeland.
Projectleider Van Lierop kijkt terug op een
geslaagd project. ‘GHVV’13 heeft nu een sportpark waarmee ze jaren vooruit kan’, vindt hij. ‘Er
is zelfs ruimte om eventueel nog uit te breiden
met een vierde veld op deze locatie. Het is een
hartstikke mooi sportpark geworden. Het is
altijd mooi als je iets helemaal nieuw kunt bouwen. Die overgang van een weiland naar een
sportpark is toch wel bijzonder.’ Ook Zwaagstra
is trots op de geleverde bijdrage. ‘Guldeland
beschikt nu over een strak plein rond het
clubgebouw en een prima afwerking rond de
velden’, besluit Veerkamp. ‘Het sportpark ziet er
gewoon keurig uit.’
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