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Husqvarna automower op kaats-

velden k.F wommels

Het hoofdveld van Kaatsvereniging Wommels 
wordt onderhouden door de Husqvarna 
Automower® 550. De vereniging heeft het 
onderhoud van alle kaatsvelden in eigen 
beheer. Tijdens een informatieavond, bij 
Husqvarna Professional dealer Greidanus 
Winsum, over het “nieuwe maaien” was de 
interesse gewekt. Een vitale & gezonde gras-
mat en een besparing op brandstof-, arbeid-, 
en onderhoudskosten. Dit voorjaar zijn de 
machines geïnstalleerd door Greidanus 
Winsum. De Automower 500-serie is ontwor-
pen voor professioneel gebruik. Husqvarna 
Fleet Services en Automower Connect zor-
gen voor volledige controle over machine. 
Configuratie en bediening gebeurt via een 
smartphone, tablet, of pc. Uitgerust met GPS 
Track& Trace en GPS-gestuurde navigatie met 
weertimer. De machine werkt altijd en gaat 
onvermoeid door. Robuuste constructie van 
de machine zorgt voor duurzaamheid en 
betrouwbaarheid.

Opdrachtgever: K.F. Wommels
Leverancier: Husqvarna Profesional dealer 
Greidanus Winsum

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.

renovatie en aanleg kunstgrasvelden in voortHuizen

In opdracht van de gemeente Barneveld heeft aannemer CSC Sport in juni, juli en deels in augustus 2018, 
de kunstgras voetbalvelden 2 en 3 gerenoveerd en een  kunstgras voetbalveld op (natuurgras) veld 4 aange-
legd. De eindoplevering van de kunstgrasvelden vond plaats op 24  augustus jl. Bij de aanleg en vervanging 
van de kunstgras voetbalvelden is in samenspraak met voetbalvereniging VVOP onderzocht, welke mogelijk-
heden er zijn voor het gebruik van alternatieve infill materialen. Ook is gekeken naar de laatste voorschriften 
van de KNVB omtrent het gebruik van belijning voor het jeugdvoetbal. Besloten werd om de nieuwe velden 
in te strooien met Pro Gran infill, veld 4 te voorzien van jeugdbelijning en de conventionele verlichting van 
deze velden te vervangen door ledverlichting. 

Aanneemsom:  € 919.700
Opdrachtgever: Gemeente 
Barneveld
Contactpersoon opdrachtgever: 
Hans Jansen
Architect: Middelkoop Advies
Contactpersoon architect: Jelle 
Mink
Aannemer: CSC Sport
Contactpersoon aannemer: 
Rutger Schuijffel

Foto': Henk Bootsma fotografie
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renovatie kunstgras voetbalvelden te 

amsterdam

DOMO Sports Grass heeft in opdracht van de gemeente 
Amsterdam diverse kunstgrasvelden te Amsterdam gere-
noveerd. De aanbesteding was opgesplitst in meerdere 
percelen, waarbij DOMO Sports Grass alle acht de kunstgras 
voetbalvelden van Perceel 1 en Perceel 2 heeft gereno-
veerd. Bij alle velden is er gekozen voor een duurzame 
constructieopbouw bestaande uit een ProPlay Sport-20 
shockpad, DOMO Duraforce XSL 45mm met invulling van 
Naturafill (kurk). Het dagelijks toezicht is uitgevoerd door 
de Gemeente Amsterdam en de directievoering is verzorgd 
door Simoove Advies. 

Aanneemsom: € 2.005.000,- 
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever: de heer B. Klein
Architect: KPM Civiel
Contactpersoon architect: de heer R. Kleinpenning
Aannemer: DOMO Sports Grass
Contactpersoon aannemer: de heer B. Reinds

aanleg waterveld sportpark rijnvliet

Afgelopen najaar heeft de gemeente Utrecht in het kader van de Groei van de 
Stad een derde hockeyveld (waterveld) aangelegd op sportpark Rijnvliet. Na de 
aanbesteding startte de gemeente in samenwerking met Van Kessel Sport en 
Cultuurtechniek met de bouw van het veld. Omdat het een uitbereiding van 
veldcapaciteit is voor het seizoen 2019/2020 hebben we het veld buiten het 
reguliere aanlegseizoen uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gestart op 3 sep-
tember en het werk is eind november 2018 naar tevredenheid van alle partijen 
opgeleverd. Na de winter wordt het veld vooral voor clinics en trainingen door 
de vereniging gebruikt. Vanaf seizoenstart 2019/2020 draait het veld mee in de 
competitie en beschikt HC Rijnvliet over een mooi wedstrijdveld, waarmee ze de 
komende jaren kunnen doorgroeien als vereniging. 

Het veld is gebouwd met een BIMS (lichtgewicht steenachtig funderingsma-
teriaal) fundering  vanwege de zettingsgevoelige ondergrond. Op de BIMS is 
Sportsdrain (drainerende betonlaag van Van Kessel) gedraaid met een laserge-
stuurde asfaltmachine. Op de gebonden sporttechnische laag legt een 15 mm 
E-layer aan, waardoor het deze betonnen sporttechnische laag qua performance 
gelijk presteert als een veld dat is gebouwd met asfalt als sporttechnische laag.

Aanneemsom: € 550.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Contactpersoon opdrachtgever: De heer M. van Koningsbruggen
Architect: Middelkoop Advies
Contactpersoon architect: De heer J. van Middelkoop
Aannemer: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Contactpersoon aannemer: de heer N. Thomassen

PROJECTEN
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voetballen op Het parkeerdek 

In opdracht van gemeente Amsterdam verzorgde het 
Almelose ERMA Sport (nu SKOR) in juli 2018 de inrichting van 
wedstrijdveld 3 bij de Amsterdamsche Football Club (AFC) 
aan de Boelelaan in Amsterdam. ERMA Sport leverde en 
monteerde twee vaste doelen, twee dug-outs en vier weg-
draaidoelen. Vanwege de bijzondere ligging van het sportveld 
– bovenop een parkeerdek – was het bepaald geen standaard 
project. Omdat de onderbouw slechts 30 centimeter was, was 
het geen optie de doelen te verankeren in grondpotten of te 
boren in de grond. ERMA Sport ontwikkelde daarom een ver-
nuftige maatwerkoplossing. De vaste doelen, wegdraaidoelen 
en hoekvlaggen zijn verankerd op losse staalplaten. De dug-
outs zijn verankerd op een speciale U-vormconstructie, die om 
de dakrand van het parkeerdek is geschoven. De ontwikkeling 
van deze custom made oplossing gaf bij gemeente Amsterdam 
de doorslag de aanbesteding te gunnen aan ERMA Sport.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever: Wieke van Dongen
Architect: Royal HaskoningDHV
Contactgegevens architect: www.royalhaskoningdhv.com
Aannemer: K. Dekker

zes kunstgrasvelden voor gemeente zwolle

In de zomer van 2018 heeft Sallandse United voor de gemeente 
Zwolle drie nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en drie kunstgras-
velden gerenoveerd. In Zwolle kampten een aantal sportparken 
al enige tijd met capaciteitsproblemen, met name voor wat 
betreft de trainingsactiviteiten. Bij de velden van SVI (sportpark de 
Siggels) en de Zwolsche Boys zijn de al bestaande velden gereno-
veerd. Daarnaast zijn ook drie nieuwe kunstgrasvelden aangelegd 
bij de verenigingen VV Berkum, WVF en ZAC. Het bestek ging 
oorspronkelijk uit van vijf velden, echter gezien de voorspoedige 
uitvoering van het werk, en het door de gemeente Zwolle gestelde 
vertrouwen is er tijdens uitvoeren een renovatie van een zesde 
veld aan de werkzaamheden toegevoegd. Sallandse United en 
CCGrass hebben er voor gekozen om aanvullend op de standaard 
KNVB-keuring, alle velden conform de nieuwe FIFA 2015 te laten 
testen, zodat alle velden een FIFA certificaat krijgen. 

Opdrachtgever: gemeente Zwolle
Aannemer: Sallandse United
Contactpersoon aannemer: Arjan Emaus
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renovatie kunstgrasvelden 

voetbalvereniging swiFt

Voetbalvereniging Swift uit Amsterdam speelt op het 
Sportpark Olympiaplein. Op de drie kunstgrasvelden zijn 15 
zaterdagteams, 13 zondagteams en 31 jeugdteams actief. 
Ook worden de velden doordeweeks gebruikt voor gymac-
tiviteiten van scholen. De velden worden dus zeer intensief 
gebruikt. De 3 kunstgrasvelden moesten gerenoveerd 
worden en wel allemaal tegelijk tijdens de zomerstop! De 
uitdaging zat hem niet in het renoveren van de velden zelf, 
maar in de locatie waar de velden gesitueerd zijn. Namelijk 
in hartje Amsterdam, waar nauwelijks ruimte voor opslag van 
materialen en (extra) ruimte om te werken is. In de zomer is 
Krinkels gestart met de werkzaamheden. De werkzaamhe-
den bestonden uit het verwijderen van de oude grasmat, 
het vernieuwen van de drainage, het verwijderen van de 
toplaag, het opbouwen van de onderbouw, het aanbrengen 
van de nieuwe grasmat, het opnieuw aanbrengen van het 
straatwerk en het renoveren van het hekwerk. Bij het inspec-
teren van de drainage kwam naar voren dat deze voor een 
groot deel verstopt was. Een groot deel van de drainage is 
daarom vervangen. Hergebruik van materialen viel niet mee 
omdat boomwortels in het veld waren gegroeid, wat er voor 
zorgde dat we de toplaag eerst moesten zeven. Het droge 
weer bracht met zich mee dat er vele liters water over het 
veld gesproeid moesten worden om de juiste verdichting te 
krijgen. Dit alles heeft voor vertraging gezorgd en dat was in 
de al krappe planning niet wenselijk. Uiteindelijk is het met 
verenigde krachten gelukt om de deadline van de eerste 
wedstrijd te halen.

voetbalveld warnsveldse boys met 

gerecycled epdm

In de zomerstop van 2018 heeft Sallandse United bij VV 
Warnsveldse Boys binnen een tijdsbestek van twee weken 
het kunstgrasveld gerenoveerd. Omdat duurzaamheid bin-
nen de gemeente Zutphen hoog in het vaandel staat werd 
duurzaamheid meegenomen als onderdeel van de EMVI 
aanbesteding. Hieruit is uiteindelijk voor de toepassing 
van gerecycled EPDM als infill materiaal. Dit hoogwaardige 
EPDM is eerder toegepast in een kunstgrasveld en krijgt in 
Warnsveld een tweede leven. Voor dit project is gekozen voor 
de DX60 kunstgrasmat van ACT Global. Het gehele project is 
binnen planning opgeleverd. Met deze kunstgrasmat kan V.V. 
Warnsveldse Boys weer jaren vooruit.

Opdrachtgever: gemeente Zutphen
Aannemer: Sallandse United
Contactpersoon aannemer: Arjan Emaus 

PROJECTEN

Aanneemsom: €1.069.666,-
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever: M. Koster of J.W. Hendriks
Aannemer: Krinkels BV
Contactpersoon aannemer: Jeron Boellaard

Be social 
Scan of ga naar:  

www.fieldmanager.nl/article/28068/perfect-pitches


