GRASS

Persbericht

marketingcommunicatie

Heracles Almelo neemt nieuw FIFA Two Star kunstgrasveld in gebruik
Het nieuwe kunstgrasveld van eredivisieclub Heracles Almelo in het Polman Stadion
in Almelo is op maandag 9 juli opgeleverd door hoofdsponsor TenCate en haar
projectpartners. Het is inmiddels door de FIFA goedgekeurd conform de FIFA Two
Star-normering voor kunstgras voetbalvelden. Het veld is gemaakt met de
geoctrooieerde 3D-kunstgraspollentechnologie van TenCate Grass. In slechts enkele
weken tijd is het geïnstalleerd door Oranjewoud Realisatie, dat ook de installatie
verzorgde van vorige kunstgrasvelden van Heracles Almelo.
In de aanloop naar het nieuwe seizoen traint en speelt Heracles Almelo op de
jongste kunstgrasvernieuwing van TenCate Grass. Door de geoctrooieerde 3Dkunstgraspollentechnologie van TenCate staan de kunstgrasvezels als polletjes nog
krachtiger rechtop en heeft het veld een natuurlijke uitstraling. Spelers krijgen op
dit veld de voet nog gemakkelijker onder de bal. De balsnelheid en daarmee de
spelsnelheid liggen een stuk hoger. Resultaat is optimale bal- en spelperformance.
Vernieuwing en duurzaamheid
Dankzij de systeemaanpak van TenCate Grass en haar designpartners GreenFields,
Trocellen, Oranjewoud Realisatie en J&E Sports is opnieuw een uitgebalanceerd
systeem van componenten samengesteld en geïnstalleerd. De bestaande
onderbouw in het Polman Stadion kon volledig worden hergebruikt. Hier bovenop
werd stabiliserend geotextiel van TenCate Geosynthetics aangebracht. De
sporttechnische foamlaag van Trocellen en het geweven kunstgrasveld van
TenCate Grass zijn recente innovaties. Na reiniging kon de polyethyleen infill
volledig worden hergebruikt. Het kunstgras is door J&E Sports aangelegd met een
duurzame sealmethode. Het gehele kunstgrasveld kan aan het einde van de
levensduur worden gerecycled omdat alle gebruikte componenten inclusief de
sealing hetzelfde materiaal-DNA hebben. Deze aanpak past geheel in de
duurzaamheidsambities van Heracles Almelo.
Veldbeleving
Het nieuwe veld van Heracles Almelo is niet alleen qua speeleigenschappen, maar
ook vanwege de aanblik van het veld en hoe het aanvoelt niet meer te
onderscheiden van natuurgras. Dat is niet alleen van belang voor de veldbeleving
tijdens wedstrijden, maar ook voor de weergave van competitiewedstrijden op
televisie. Zowel bij daglicht als bij kunstlicht ziet het veld er natuurlijk uit.
Dit innovatieve kunstgrassysteem is samengesteld uit een combinatie van TenCate
Evolution™ en TenCate Trimension™ kunstgrasvezels. Het systeem draagt de naam
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GreenFields MX™ en wordt exclusief vermarkt door GreenFields uit Genemuiden,
dat onlangs een soortgelijk kunstgrassysteem heeft gerealiseerd voor PEC Zwolle.
TenCate Grass, GreenFields en Oranjewoud Realisatie
Almelo, donderdag 9 augustus 2012
______________________________________________________________________________
Voor meer informatie:
Een 3D afbeelding van het nieuwe kunstgrassysteem en ander digitaal
beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via: media@tencate.com
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E-mail
: gosewin.bos@oranjewoud.nl
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TenCate Grass is wereldwijd toonaangevend in de ontwikkeling, productie en het
vermarkten van kunstgrascomponenten en het ontwerpen van kunstgrassystemen
voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met
zakenpartners streeft TenCate Grass een geïntegreerde systeembenadering na. Dit
geeft gebruikers zekerheid over speeleigenschappen, levensduur en duurzaamheid.
TenCate Grass heeft productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en MiddenOosten.
GreenFields BV, met haar hoofdkantoor in Genemuiden, is een wereldwijd topspeler
binnen de kunstgrassector en specialist in de ontwikkeling, productie, levering,
installatie en onderhoud van kunstgrassystemen. Diversiteit door ontwikkeling is
een van de belangrijkste sterke punten van GreenFields, met verkooppartners in
meer dan 100 landen, waaronder productielocaties in Nederland, Zuid-Afrika, Korea,
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Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten en sterke allianties met fabrikanten in
Australië, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika. GreenFields is onderdeel van TenCate.
Oranjewoud Realisatie b.v. – onderdeel van Oranjewoud N.V. – is specialist in het
realiseren van een aantrekkelijke woonomgeving waarin we kunnen sporten, wonen
en werken. Tot haar kerntaken behoort het ontwerpen, inrichten, realiseren en
beheren van hoogwaardige openbare voorzieningen. Oranjewoud is een van de
leidende partijen op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van
sportaccommodaties. De onderneming streeft een conceptbenadering na, waarbij
vanuit de initiatieffase zowel het advies, de engineering, de realisatie als het beheer
kunnen worden verzorgd.

