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Perfect Pitches
Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere 
projecten van 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 u wij zenden u alle info.

Logomatten Voor oLymPische hockeyVeLden rio 2016

Tijdens de RIO 2016 Olympische Spelen mogen de twaald beste internatio-
nale mannen- en vrouwen hockeyteams op een kleurrijk hockeyveld spelen 
in het Deodoro Olympic Park, in het noorden van Rio de Janeiro. Gevolgd op 
het succes van de hockeyvelden tijdens de Olympische Spelen London 2012, 
heeft men opnieuw gekozen voor het blauwe speelveld. Het verhoogt de 
beleving van de kijker en op TV is de speelbal beter zichtbaar! Net als in 2012, 
heeft men voor de Olympische Spelen in Rio 2016 gekozen voor Polytan Asia 
Pacific (onderdeel van Sport Group Asia Pacific) als partner voor de aanleg 
van Poligras hockeyvelden. De blauwe speelvelden hebben  een limegroene 
uitloop. Bijzonder detail voor de twee competitie hockeyvelden zijn de 
Olympische ringen en Rio 2016 logomatten die zijn geproduceerd door het 
Nederlandse bedrijf Signgrass. Dankzij de samenwerking met Polytan Asia 
Pacific zijn binnen een tijdsbestek van zes weken in totaal twintig logomatten 
geproduceerd. De installatie van de hockeyvelden en logomatten is verzorgd 
door Polytan-partner Resinsa dat gevestigd is in Zuid-Amerika. Signgrass heeft 
de logomatten getuft volgens dezelfde technische specificaties als het Poligras 
kunstgras. De limegroene kunstgrasvezel is door de kunstgrasfabrikant aan-

geleverd, waardoor de logo’s en de uitloop van het veld één naadloos geheel 
vormen.

Opdrachtgever:  Polytan Asia Pacific Pty Ltd.
Aannemer: Resinsa
Leverancier: Signgrass
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aanLeg kunstgrasVeLd in marum

De Enk groen & golf Drachten is onlangs gestart het met het ontgraven van 
circa 4000 m3 grond ten behoeve van het eerste kunstgras voetbalveld in 
Marum bij SV Marum. Dit is het eerste kunstgrasveld dat onder de naam Van 
De Enk groen & golf wordt gerealiseerd. Gedurende de gehele zomer is De 
Enk voor gemeente Marum bezig de grondwerkzaamheden te verzorgen, 
draineren, sporttechnische laag aanbrengen en de led-verlichting en hekwerk 
aanpakken, zodat midden september kunstgrasleverancier Domo  de mat kan 
installeren. Om eventueel overlast tegen te gaan worden hoge coniferen langs 
de erfgrens aangeplant en ballenvangers geïnstalleerd. Een deel van de vrijko-
mende grond wordt gebruikt om een sportveldje in Jonkervaart aan te leggen. 

De gemeente Marum en De Enk helpen zo het plaatselijk belang van de buurt. 
Naast dat de grond in de buurt een goede bestemming vindt, hoeft het niet 
ver getransporteerd te worden waardoor de milieubelasting zo laag mogelijk 
blijft. Vanaf het seizoen 2016/2017 moet het veld speelklaar zijn.

Leveranciers mat: DOMO
Aanneemsom: ca 250.000
Opdrachtgever: Gemeente Marum
Architect: Sweco, Jochem Knol:
Aannemer: De Enk Groen & Golf, Peter Koop

nieuw VeLdVerwarmingssysteem Voor PsV

Op 1 juli is VB Projects begonnen met de aanleg van een nieuw veldverwar-
mingssysteem in het Philips Stadion in Eindhoven. Dit is niet de eerste keer dat 
veldverwarming aangelegd wordt door VB Projects voor PSV, in 1996 is voor 
het eerst veldverwarming aangelegd in het Philips Stadion. Na het recente 
kampioenschap van PSV is besloten het hoofdveld compleet te vernieuwen 
waardoor de oude installatie na twintig jaar ook vervangen moest worden. 
Binnen het tijdsbestek van één week tijd is het complete veldverwarmingssy-
steem vervangen in samenwerking met het bedrijf Agterberg uit De Bilt. Deze 
huisleverancier van PSV is verantwoordelijk voor het vervangen van het veld 
zelf.

Opdrachtgever: PSV Eindhoven
Aannemer: VB Projects
Contactgegevens aannemer: Jogchem van der Houtweg 4
2678 AG, De Lier, 0174 522222
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aanLeg hybride-VeLden bij eerbeekse boys

In juni heeft Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek samen met Sallandse United 
en ACT Global twee hybridevelden in Eerbeek gerealiseerd. Het bestuur van 
de Eerbeekse Boys is sinds 1 juli verzelfstandigd en vooruitlopend moest er 
een keuze gemaakt worden wel of geen kunstgrasveld aanleggen. Juist op dat 
moment kwam de optie van hybride in beeld. Uit de ledenvergadering is een 
positief besluit gekomen en er is gekozen voor een volledig geweven hybride 
mat van ACT Global. Het hoofdveld en een bijveld zijn uitgerust met een hybride 
toplaag waardoor er extra bespelingsuren zijn gerealiseerd en. Hofmeijer Civiel- 
en Cultuurtechniek heeft per 1 juli jl. tevens het onderhoud van het alle vijf 
natuurgrasvelden op het complex in opdracht gekregen van Eerbeekse Boys. 

Opdrachtgever: Eerbeekse Boys
Aannemer: Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek, Sallandse United, ACT Global

energieneutraaL maaien Van de sPortVeLden in bernheze

Sinds 2013 wordt een aantal sportvelden binnen de gemeente Bernheze gemaaid 
door robotgrasmaaiers. Het begon als een pilot, maar na goede ervaringen wordt 
deze vorm van maaien de komende jaren verder uitgerold over alle natuurgras 
sportvelden in Bernheze. Robotgrasmaaiers leveren een goede en constante 
maaikwaliteit en hebben minder CO2 uitstoot dan traditionele kooimaaiers. Wel 
verbruiken ze stroom. Het bijzondere is dat het stroomverbruik van de robotgras-
maaiers gecompenseerd wordt door zonnepanelen te plaatsen bij de betreffende 
sportclubs. Hierdoor worden de sportvelden energieneutraal gemaaid. 

Aanneemsom: € 24.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Bernheze
Contactpersoon opdrachtgever: Michel Bouwens
Contactgegevens opdrachtgever: m.bouwens@bernheze.org / 06-22202601
Aannemer: Vitaro
Contactpersoon aannemer: Ruud van Rooij, ruud@vitaro.nl 

reaLisatie sPortVeLd VakantiePark t rheezerwoLd-hardenberg 

In de gemeente Den Haag is een dubbele Sutu Kooi gerealiseerd. De gemeente Den 
Haag is opdrachtgever van deze sportkooi en wil hun inwoners goede sportvoorzie-
ningen bieden om meer mensen in beweging te krijgen. De positieve gevolgen van 
beweging zijn bekend. Denk aan voorkoming van gezondheidsproblemen als obesitas 
of positieve effecten op de sociale ontwikkeling van kinderen Maar genoeg beweging 
heeft meer positieve gevolgen. Ook een succesvolle onderwijsloopbaan wordt gelinkt 
aan genoeg bewegen. Het is daarom van groot belang dat er genoeg inspirerende 
speel- en sportplekken zijn in de openbare ruimte. In Den Haag werd een nieuwe sport-
kooi geplaatst, waarin twee interactieve voetbalmuren tegenover elkaar geplaatst zijn. 
Hierdoor ontstaat een spannend potje outdoor gamen tussen bewoners van de wijk 
Ypenburg. 

Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Aannemer: Yalp
Contactgegevens aannemer: Nieuwenkampsmaten 12, 7472 DE Goor
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