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Het product wordt geproduceerd en aangebracht 
door Fielddrain bv, begin 2016 opgericht en voort-
gekomen uit Van Hinthem Infra & Sport. Fielddrain 
bestaat uit een cementgemodificeerde gebonden 
granulaatfunderingsconstructie en kent twee vari-
anten: Fielddrain G/F (grof/fijn) en Fielddrain LR 
(lava-rubber). Fielddrain G/F fungeert als vervan-
ger van lava-asfaltfunderingen, maar kan tevens 
een oplossing bieden bij waterproblemen op 
bestaande velden. Naast een hoge verticale water-
afvoercapaciteit heeft het product waterafvoer in 
horizontale richting. Een Fielddrain-constructie 
met afvoerkanalen kan aangebracht worden op 
een bestaande lava-asfaltconstructie en/of 
granulaat/ zandconstructie.

Tennisclub Honselersdijk
Die waterdoorlatendheid is een van de redenen 
dat Tennisclub Honselersdijk dit jaar koos voor het 
aanleggen van een Fielddrain-ondergrond onder 
de smashcourt-tennisvelden. De vervanging van 
de zeven banen vond plaats in een periode van 
ruim tien weken, waarbij tijdens de eerste weken 
Fielddrain werd aangelegd. Voorzitter Hans van der 

Knaap vertelt hierover: ‘Reden voor de keuze voor 
Fielddrain was met name de waterdoorlatendheid, 
maar ook de hardheid van de ondergrond, waar-
door een beter kaatsgedrag van de bal ontstaat. 
Omdat TC Honselersdijk in een woonwijk ligt, is 
getracht de overlast voor de omwonenden mini-
maal te houden. Daarom werd de mortel vlak naast 
het terrein klaargemaakt.’ 
Door de extreem wisselende weersomstandig-
heden kostte het aanbrengen van de Fielddrain 
meer tijd dan gepland, vertelt Van der Knaap. ‘Een 
bijkomend voordeel was wel dat de waterdoor-
latendheid goed getest werd en goed bevonden 
werd, wat ons enthousiasme over de keuze sterk 
vergrootte. Nadat de mat was aangelegd, bleken 
er toch wat veel losse steentjes te zijn. Dat gaf niet 
direct problemen, maar was, zeker optisch, niet 
mooi. In overleg met de aannemer zijn hiervoor 
diverse adequate oplossingen aangedragen en uit-
gevoerd. Dit gaf zo’n grote verbetering, dat we het 
eerste toernooi - tot grote tevredenheid - op de 
volledig gerenoveerde velden konden laten plaats-
vinden en dat de velden ook bij onze meest kriti-
sche leden de test konden doorstaan. Ook hierna 
bleek dat de ondergrond per week nog positiever 
werd gewaardeerd, vooral na een paar stevige 
regenbuien, die zorgden voor een vastere mat.’ 
Alle zeven banen voldoen qua vlakheid en doorla-
tendheid volledig aan de wensen van de club, ver-
telt Van der Knaap. ‘We hebben inmiddels ook een 
ballonhal over drie van onze velden opgetrokken, 
en we krijgen met regelmaat complimenten van de 

leden voor onze keuze – met dank aan de aanne-
mer, Wijnbergen Sportbouw, en Fielddrain. Beiden 
waren dan ook bij de feestelijke opening aanwezig. 
Wij kunnen met de Fielddrain-ondergrond weer 
vele jaren vooruit.’ 

Duurzaamheid
Fielddrain is een duurzaam product. Dat komt 
doordat een laagdikte van 60 milimeter voldoende 
is, zodat er minder materiaal wordt gebruikt. 
De fabrikant stelt dat het product een langere 
levensduur heeft dan traditionele funderingen. 
Fielddrain is goedgekeurd en gecertificeerd door 
KIWA, ISA-sport, NOC*NSF en de hockeybond.  

‘Elke week werd de  
ondergrond positiever  
gewaardeerd’
Nieuwe fundering voor zeven velden Tennisclub Honselersdijk

Fielddrain, bij sommigen wellicht bekend als 

‘drainbeton’, biedt een duurzame en financieel 

aantrekkelijke oplossing voor nieuwbouw en 

reconstructie van bestaande, slecht water-

afvoerende hockey- en tennisconstructies. 

ADVERTORIAL

Fielddrain G/F kan tevens 

een oplossing bieden 

bij waterproblemen op 

bestaande velden

‘Door hardheid van de 

ondergrond ontstaat een 

beter kaatsgedrag van  

de bal’
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