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Perfect Pitches Part II

Een nieuwe service in vakblad Fieldmanager: een projectenpagina. 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.

Playground Cascade park in Almere Poort 

Playground Poort is een sport- en speelvoorziening in het Cascadepark in 

Almere poort, dat volgens EMVI is aanbesteed. Deze door groen omge-

ven sport- en speelvoorziening bestaat uit een Kunstgras voetbalveld, 

Atletiekbaan, Basketbalveld, tennisbaan, multifunctioneel speelveld en een 

grote speelplek voor jong en oud, valide en minder valide mensen. De wens 

van de opdrachtgever was het realiseren van een speelvoorziening welke 

uitdaagt tot bewegen door andere; klimmen, klauteren, glijden, slingeren. 

Ook diende de speelplek geïntegreerd te worden in de omgeving. Hiertoe 

heeft KSP een unieke, uitdagende, duurzame en onderhoudsvriendelijke 

speelplek ontwikkeld die recht doet aan het ontwerp van het Cascadepark. 

KSP heeft een duurzame totaaloplossing weten te bieden die volledig 

aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Door het selecteren van het 

bedrijf Heijmans kon KSP de kwaliteitseis waarborgen omdat zij de exper-

tise in huis hebben om zowel sportvelden te realiseren alsmede het asfalt. 

Playground Poort bestaat uit 6000m2 (gekleurd) asfalt en 2000m2 kunst-

gras. Gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal. Zowel de speeltoestellen 

als valondergrond. Speelplek wordt voorzien van QR codes waarmee men-

sen het verhaal achter het ontwerp van de speelplek kunnen inzien.

Aanneemsom: 618.300,00

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Contactpersoon opdrachtgever: Mevr. M.J. Beek

Contactgegevens opdrachtgever: mjbeek@almere.nl, 

tel: +31 (036) 5277659

Aannemer: KSP Kunstgras B.V.

Contactpersoon aannemer: J. Sweep

Contactgegevens aannemer: j.sweep@ksp-kunstgras.nl, 06-51413571

Vakblad Fieldmanager laat in nieuwe rubriek de meest bijzondere 
projecten van afgelopen periode zien
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AAA-LUX LED verlichting voor stadion 

VV Hoogstraten 

Door LED lampen van AAA-LUX te installeren ontkwam VV 

Hoogstraten aan een boete van de Belgische voetbalbond. De 

club komt nieuw uit in de Belgische Tweede Klasse (betaald 

voetbal) en moet daarom een bepaalde verlichtingskwaliteit voor 

het veld kunnen garanderen, mede vanwege TV uitzendingen. 

Dankzij de AAA-LUX LED installatie kan de club ook verder 

groeien omdat alle velden nu tegelijkertijd verlicht kunnen wor-

den. De stroomvoorziening naar het stadion van VV Hoogstraten 

was onvoldoende om extra ouderwetse metaal-halide lampen te 

plaatsen om zo de benodigde lichtkwaliteit te garanderen. Omdat 

LED lampen slechts een klein deel van de energie verbruiken 

hoefde VV Hoogstraten geen extra geld te lenen om te investeren 

in een nieuwe hoogspanningskast. 

Aannemer: Oostendorp Belgie 

Contactpersoon aannemer: Rene Eekhoudt 

Contactgegevens aannemer: ELTEC@skynet.be 

Aanleg kunstgras voetbalveld in Annen

In Annen is onlangs een kunstgras voetbalveld opgeleverd. 

Bouma Sport en groen heeft hiervoor zorggedragen. Your Sport 

Deal, een nieuwe speler op de markt, heeft hier dug-outs en 

voetbaldoelen, geleverd en geplaatst.

Opdrachtgever: Gemeente AA en Hunze

Aannemer: Bouma Sport en Groen

Contactpersoon aannemer: Sandra Heukers

Contactgegevens aannemer: s.heukers@boumasportengroen.nl

AMHC Amersfoort

Aanleg van twee hockey kunstgras velden, een zand ingevulde ‘CSC 

HOCKEY 24’ en een waterveld ‘GreenFields TX’. De opbouw is 60 

centimeter, 15 centimeter lava, Asfalt, E-layer. Daarnaast is er nieuw 

hekwerk geleverd door Hekbouw en een nieuwe beregening geïn-

stalleerd met ondergrondse tanks door Aquaco.

Opdrachtgever: S.R.O. 

Contactpersoon opdrachtgever: Pieter Korenhof 

Contactgegevens opdrachtgever: Soesterweg 556, 3812 BP, 

Amersfoort. Postbus 167, 3800 AD Amersfoort 

Aannemer: C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.

Contactpersoon aannemer: Andre Ceelen



Keuze voor LED levert TV Beekhuizen subsidie op 

TV Beekhuizen wees de gemeente Rheden op haar verplichting om het energieverbruik 

binnen de gemeente met 20% verminderd te hebben in 2020. Dankzij LED lampen en een 

dynamische verlichtingsaansturing van AAA-LUX is het energieverbruik van de vereniging 

nu met 40% gedaald. De vereniging ontving een subsidie van de gemeente omdat deze 

vermindering bijdraagt in de doelstellingen van de gemeente. De verlichting wordt bediend 

met een knoppenkast op de lichtmast. Spelers kunnen de lampen daarmee zelf bedienen. 

Er kunnen zes licht-scenario’s worden geprogrammeerd. Omdat LED verlichting onmiddellijk 

de gewenste licht-kwaliteit levert en onbeperkt aan- of uit kunnen worden gezet, brandt 

de verlichting alleen wanneer het noodzakelijk is. Wanneer licht niet langer noodzakelijk is 

voor een wedstrijd, wordt het automatisch gedimd zodat spelers veilig en gerust kunnen 

terugkeren naar de kantine, voordat het licht automatisch uit gaat. 

Opdrachtgever: TV Beekhuizen 

Contactpersoon opdrachtgever: Marjan Begemann 

Contactgegevens opdrachtgever: m.begemann@tvbeekhuizen.nl 

Aannemer: A.Hak 

Contactpersoon aannemer: Melvin Kuijs 

Contactgegevens aannemer: 

mkuijs@a-hak.nl Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4902 

EK Hockey 2013 

Het EK Hockey 2013 was het eerste internationale topsporttoernooi dat werd 

verlicht met LED lampen. AAA-LUX leverde de hoog-vermogen LED lampen en 

dynamische bediening. De kwaliteit van de verlichting was voor de organisatie 

doorslaggevend omdat het evenement ook op de TV te volgen moest zijn. 

Dankzij de LED lampen van AAA-LUX kunnen spelers en toeschouwers de 

bal beter zien en volgen. Daardoor kunnen ze sneller en beter anticiperen en 

wordt het spel aantrekkelijker voor de toeschouwers. 

Opdrachtgever: HC Braxgata 

Contactpersoon opdrachtgever: Erik Gysels 

Contactgegevens opdrachtgever: erik.gysels@gmail.com 

Aannemer: Oostendorp Belgie 

Contactpersoon aannemer: Rene Eekhoudt 

Contactgegevens aannemer: ELTEC@skynet.be 


