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Wij zijn uiterst tevreden 
over de samenwerking met 
zowel GreenFields als CSC Sport 
en gaan daarom graag opnieuw 
in zee met beide partijen.

DIRK VAN DER POOL
Manager Algemene zaken
Almere City F.C.

WAAROM GREENFIELDS EN CSC SPORT?
• Turnkey oplossing: ontwerp, installatie en onderhoud

• Installatie van geweven, hybride, getufte of non fill systemen

• Innovatieve sportvelden ontworpen voor maximale 
sportprestaties

• Geinspireerd door de natuur, 100% recyclebare producten

• Focus op research en development

  
 

 
 

OmbOuw tennisbanen LtC ’s-Gravenzande

In opdracht van de gemeente Westland heeft Wijnbergen Sportbouw 
afgelopen winter op het Schwagermann Tennispark in ’s-Gravenzande 13 
Canada Tenn banen omgebouwd naar 13 Gravel-plus Premium banen.  
Wijnbergen Sportbouw heeft deze ombouw uitgevoerd in goede samen-
werking met de Gemeente Westland, B.A.S., Stichting Beheer Tennispark 
’s-Gravenzande en LTC ’s-Gravenzande. Naast de ombouw van de tennisbanen 
heeft Wijnbergen Sportbouw ook een onderhoudsinstructie verzorgd voor de 
groundsman en zijn er een aantal assistentiemomenten in het eerste jaar na 
aanleg afgestemd. Dit alles in het kader van een stuk kennisoverdracht, zodat 
de groundsman de banen in optimale conditie kan houden.  De leden van 
de club zijn erg tevreden over de nieuwe uitstraling van het tennispark en de 
speltechnische eigenschappen van de banen. 

Opdrachtgever: gemeente Westland
Aannemer: Wijnbergen Sportbouw

aanLeG padeL banen bij atC drOnten

Het beschikbare terrein welke voorheen bedoeld was voor de tiende 
tennisbaan wilde ATC Dronten voorzien van twee Padelbanen. In eerste 
instantie was de aanvraag dus voor twee padelbanen, maar door de 
beschikbare ruimte is geadviseerd direct de fundatie gereed te maken 
voor drie padelbanen. Het geheel diende te voldoen aan de eisen van  
de NPB / KNLTB en NOC*NSF waarbij ze toekomstproof wilde zijn.

TennisTotaal heeft het cunet ontgraven van 24 x 40 meter om een fundatie 
te creëren voor drie padelbanen. Het cunet bevat onderin ongeveer 
twintig centimeter Bims, welke een lichte stabiele fundatie geeft. Hierop is  
30 cm M3C zand aangebracht voorzien van drainage strengen van 4 meter 
met doorspuitputten, deze is verdicht en geëgaliseerd. Boven op deze 
laag is een grindlaag aangebracht van ongeveer zes centimeter en  
vervolgens onze KroPor drainbeton. De gehele opbouw inclusief de  
uitlopen zijn door deze wijze uniform opgebouwd en voldoen aan de  
normering van NOC*NSF zoals we ook bij Tennisbanen kennen. Vervolgens 
zijn voor twee  padelbanen gaten geboord en voorzien van solide beton 
inclusief bewapening voor het bevestigen van de padelstaanders.

De twee padelbanen zijn van een zogeheten Framesysteem. Dit houdt in 
dat elk element in een frame is gelast van twee bij drie meter met elk haar 
eigen voetplaten. Deze worden onderling met elkaar verbonden d.m.v. 
bouten wat een zeer solide geheel creëert. De kooien zijn voorzien van 
achttien elementen van gehard veiligheidsglas met een dikte van tien 
milimeter. Waarbij elke kooi voorzien is van vier lichtmasten en  
acht led armaturen. Tevens zijn de hoekpalen voorzien van ledstrips  
met de clubnaam. Als afwerking zijn de kooien van binnen en buiten  
voorzien van onze speciale DOMO-Sportsgrass Padelkunstgrasmat  
geproduceerd in Belgie.  De locatie van de derde toekomstige padelbaan 
hebben we onze KroPorfundatie voorzien van een coating met behoud 
van haar extreme waterdoorlatendheid.

Aanneemsom:  € 87.000,- excl btw
Opdrachtgever: ATC Dronten
Contactpersoon opdrachtgever: voorzitter Ate Veenstra  
ATC Dronten, 06-53 65 63 64
Architect: PadelTotaal
Aannemer: TennisTotaal /PadelTotaal
Contactpersoon aannemer: Willem Majoor,  
0524 290 752 / 06 20 53 84 36

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 wij  

zenden u alle info.
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