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Op 22 september 2018 werd in de stad Genk het 
vernieuwde SportinGenk Park officieel geopend. 
Met een miljoenen kostende investering is een 
grondige make-over gerealiseerd. Genk wil sport 
en bewegen toegankelijk maken voor alle  
leeftijden. Kleuters, kinderen en puberende 
jeugd, iedereen kan hier terecht op ieder tijdstip. 

Voor de kleintjes ligt het vlinderpad, een leuke 
wandeling met spannende hindernissen. Elke 
hindernis is vervat in een kindergedichtje, waarin 
het ontwikkelingstraject van de rups wordt 
gevolgd. 

Groen, 
groener, 
groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

Aanneemsom: 45.000 euro
Opdrachtgever: Stad Genk
Architect en ontwerp: Landschaps-
architectenbureau LOLA, advies- en  
ingenieursbureau Antea en Studio Jan 
Ooms.

Bospark -
SportinGenk

Het Vlinderpad
Kruipend, grijpend langs al die draden, zigzaggend, klimmend op slingerpaden,
is dit jouw eigen labyrint dus dartel als een wervelwind. 
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De Gemeente Amsterdam heeft een plan uitgewerkt om sommige openbare pleintjes 
te upgraden. Onlangs is er een begin gemaakt met het opknappen van het Theo van 
Goghpark (IJburg) en een voetbalplein bij het Amsteldorp. Beide pleintjes zijn door 
W&H Sports voorzien van hoogwaardige, onderhoudsarme kunststof, modulaire 
sportvloeren. Bij het Theo van Goghpark gaat het om respectievelijk 375m2 sportvloer 
inclusief de welbekende Andreas-kruizen en bij het Amsteldorp gaat het om 160m2 
sportvloer. De nieuwe vloer ligt met tussenkomst van een ondervloer rechtstreeks op 
het reeds aanwezige oude asfalt. De modulaire sportvloer is geluiddempend,  
drainerend en kan in verschillende kleuren worden uitgevoerd. Indien gewenst kan  
er ook een logo in worden verwerkt.

De modulaire sportvloeren van W&H Sports zijn geschikt voor diverse sporten zowel 
indoor als outdoor. De tegels kunnen eenvoudig en snel op elke vlakke en verharde 
ondergrond gelegd worden en hebben een groot aantal voordelen ten opzichte van 
traditionele vloeren. Een modulaire sportvloer heeft weinig onderhoud nodig, is  
vervaardigd uit duurzaam polypropyleen (bestand tegen scheuren en breuken), voor-
zien van UV-stabilisatoren en heeft een levensverwachting van 25-30 jaar. 

PROJECTEN

Binnenstad Maastricht schoonblazen

Sinds 1 juni 2018 wordt de binnenstad van Maastricht schoon geblazen met accublazers in plaats 
van benzine bladbladers. Hierdoor ontstaat er ’s ochtends aanzienlijk minder geluidsoverlast.  
De geluidreductie is van maar liefst 115 dB(A) verminderd naar 81 dB(A). Accublazers zijn behalve 
een stuk geruislozer ook aanzienlijk milieuvriendelijker omdat ze geen CO2 uitstoten. Bovendien 
worden deze blazers gekenmerkt door een hoog draagcomfort en een uitstekende blaaskracht. 

Na een demo met accugereedschappen koos De Gemeente Maastricht koos na een demo voor  
de firma Frissen Groen Techniek. 

Geleverd door: Frissen Groen Techniek, De Valkenberg 15, 6301 PM Valkenburg a/d Geul
+31 43 60 89 200, www.frissen-groentechniek.nl
Contactpersoon: Luc Frissen
Klant: Gemeente Maastricht

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Aannemer:  W&H Sports

Een Spray Park, publieke speelplaats of 
ondiep zwembassin uitbreiden? Dat kan 
met dit nieuwe waterspeeltoestel: de 
Waterfall van Watergames & More. Het 
toestel bestaat uit modulaire elementen 
die kunnen draaien, kantelen en stuwen. 
Spelenderwijs kan de waterstroom door 
geulen en in kantel-emmers worden 
geleid, kunnen verborgen gaten worden 
geblokkeerd waardoor er een grotere 
waterstroom ontstaat en kan het water 
worden tegengehouden met blokkades. 
Er valt genoeg te ontdekken en te leren 
over de natuurlijke stroom van water. 
Nieuwsgierige spelers van alle leeftijden 
kunnen individueel of samen spelen met 
dit watertoestel, zelfs met 16 kinderen 
tegelijk. .

Renovatie speelpleinen  
in Amsterdam

Nieuw waterspeeltoestel 
‘Waterfall’ 
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