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GreenFields, TenCate en Heijmans realiseren in recordtijd
kunstgrasveld voor ADO Den Haag
Kunstgrasleverancier GreenFields, kunstgrasproducent TenCate en bouwonderneming Heijmans
hebben in twee weken tijd een volledig nieuw kunstgrassysteem gerealiseerd in het Kyocera
Stadion, thuisbasis van eredivisionist ADO Den Haag. Het kunstgrassysteem is op maandag 21
oktober goedgekeurd door de KNVB en woensdag 23 oktober opgeleverd.
ADO Den Haag kan zaterdag 26 oktober in de thuiswedstrijd tegen FC Twente aantreden op een
nieuw kunstgrassysteem op basis van de TenCate Evolution™ vezel. Het kunstgrasveld in het Kyocera
Stadion is in slechts twee weken aangelegd. Woensdag 23 oktober heeft de selectie van trainer
Maurice Steijn voor het eerst weer in het stadion kunnen trainen. Na afloop van deze training gaf
men te kennen zeer tevreden te zijn over het nieuwe veld.
TenCate Grass is ontwikkelaar en producent van de kunstgrasgarens. GreenFields is leverancier en
installateur van het kunstgrassysteem. Hoofdaannemer Heijmans realiseerde de onderbouw. Door
de uitstekende samenwerking van deze drie bedrijven met zowel de gemeente Den Haag als ADO
Den Haag kon de installatie voortvarend worden uitgevoerd. Door een overspanning boven het veld
aan te brengen, kon ook ’s nachts en bij slecht weer worden doorgewerkt. De keuring door de KNVB
vond daardoor twee dagen eerder plaats dan gepland.
Hugo de Vries, business development director van GreenFields, zegt: ‘Dit is echt een gezamenlijke
topprestatie. Het is ook een topveld geworden, mede door de constructie van de onderbouw, de
daarop aangebrachte schokdempende sporttechnische laag en de kwalitatief hoogwaardige
kunstgrasmat op basis van de TenCate Evolution™ vezel, die zich wereldwijd in het profvoetbal heeft
bewezen’.
Na het voetbalseizoen 2013-2014 realiseren GreenFields, TenCate en Heijmans in zowel het Kyocera
Stadion als in het ernaast gelegen, tijdelijke GreenFields-stadion een GreenFields® TX
kunstgrassysteem voor de wereldkampioenschappen hockey 2014.
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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, Algerije en de Verenigde Arabische Emiraten en sterke allianties met
fabrikanten in Australië, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika. GreenFields is onderdeel van TenCate.
Als een van de eerste producenten in de kunstgrasindustrie is GreenFields bekroond met de FIFA en
IRB Preferred Producer status. Overheidsorganen erkennen hierdoor de voortdurende inspanningen
van GreenFields om zowel het spel als de spelers wereldwijd de beste omstandigheden te bieden.
In partnerschap met TenCate Grass, producent van hoogwaardig kunstgras, is GreenFields
gepositioneerd voor blijvend succes. TenCate Grass ontwikkelt en produceert
kunstgrascomponenten en ontwerpt systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke
toepassingen. Samen met haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft
gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.

