Kunstgras voor Edese sportvelden
Op zes buitensportaccommodaties in de gemeente Ede
realiseerde Van de Haar Groen in samenwerking met Ceelen
Sport Constructies uit Zeewolde kunstgrasvelden. Om overlast
voor de betreffende sportverenigingen tot het minimum te
beperken, werden tijdens de zomerperiode in kort tijdsbestek
complete accommodaties onder handen genomen.
Van de Haar Groen groef de velden uit, deed funderingswerk,
bracht een zandbed aan met daarbovenop een twaalf
centimeter dikke sporttechnische laag van granulaat. Daarop
kon Ceelen Sport vervolgens het kunstgras aanbrengen. De
sportcomplexen werden vervolgens verfraaid en gecompleteerd
met straatwerk, verlichting en hekwerk. In twee jaar tijd nam
Van de Haar Groen zes accommodaties onder handen in Ede,
Bennekom en Lunteren.
De uitdaging was om maatwerk te leveren binnen een
standaard werkwijze. Er was voortdurend nauw overleg met
de betreffende sportverenigingen over deze voor hen zeer
ingrijpende maatregelen. Dankzij dit overleg konden er ook
specifieke wensen gerealiseerd worden. Zo werd op sportpark
Eikelhof in Bennekom op verzoek van de sportclub een klein
pupillenveld van kunstgras gerealiseerd. Uiteindelijk kreeg elke
sportclub een accommodatie waar men uitermate content mee
was.
In twee jaar tijd werden zes accommodaties in de gemeente Ede
voorzien van kunstgras.

Projectgegevens
Naam project: Aanleg kunstgrasvoetbalvelden in Ede.

Beschrijving werkzaamheden:
Aanleg van kunstgras op zes sportaccommodaties in de
gemeente Ede, gecompleteerd met straatwerk, verlichting en
hekwerk.

Naam opdrachtgever: Gemeente Ede.
Adviseur/directievoering: SmitsRinsma.
Hoofdaannemer: Ceelen Sport Constructies.
Onderaannemer: Van de Haar Groen.
Aanneemsom: € 1.500.000 (excl. btw).

Start: mei 2008.
Opleverdatum: december 2009.
Gemaakt met de RAW-systematiek: Ja.
Project uitgevoerd als hoofdaannemer: Nee.
Tevredenheidsverklaring: Ja.

Opdrachtgever aan het woord

Gert Laurens, opzichter en
projectmedewerker gebouwen
,,De combinatie CSC-Van de Haar Groen kwam als laagste
inschrijver uit de bus. Daar waren we zeer gelukkig mee,
want Van de Haar Groen is al een relatie en we hebben goede
ervaringen met dit bedrijf opgedaan. Elk project heeft zo
zijn opstartproblemen, maar gaandeweg de samenwerking
werd overleg over details overbodig. Het ging gewoon
vanzelf goed. Dat is vertrouwen dat je met elkaar opbouwt.
De oplevering was ook perfect, niets anders dan lof voor de
uitvoering.”

Bezoekadres
Matendijk 9
6733 JD Wekerom

Postadres
Postbus 1
6733 ZG Wekerom
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