NIEUWSBRIEF
In opdracht van gemeente Nijmegen voeren wij
FieldTurf Tarkett SAS werkzaamheden uit op het
kunstgrasveld ter hoogte van voetbalveld voetvalvereniging Trekvogels. Met deze nieuwsbrief
willen wij u informeren over onze werkzaamheden.
Wie zijn wij?

FieldTurf Tarkett SAS is een kunstgras producent en wereldwijd marktleider in de aanleg van kunstgras voetbalvelden. Binnen het project is Fieldturf ook verantwoordelijk
voor de uitvoering van grond- en herinrichtingswerkzaamheden. Dit hebben wij al op meerdere locaties in de gemeente Nijmegen uitgevoerd, zoals bij VV Brakkenstein en
DVOL.

Opbouw kunstgrasveld

Het kunstgrasveld dat wij gaan aanleggen bij VV Trekvogels bestaat uit 5 elementen. Deze elementen zijn:
1. Drainage; Als eerste brengen wij de drainage in de bodem aan. Dit zorgt voor een goede afwatering van het veld.
2. Zandlaag; Vervolgens brengen wij een zandlaag aan.
Dit is de onderbouwconstructie.
3. Sporttechnische laag; Boven op de zandlaag komt een
sporttechnische laag. Deze maken wij van lava. Deze laag
dient als de funderingslaag.
4. Op de funderingslaag installeren wij Shockpad, dit is
een foamlaag. Deze laag zorgt voor extra demping onder
het kunstgras.
5. Kunstgras; De bovenste laag van het veld bestaan uit
kunstgras. Dit gras wordt van duurzame vezels gemaakt
en noemen wij een state of the art kunstgrasmat.
6. Infill materiaal: Tussen het
gras brengen wij TPE korrels
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veiligheid en bodem. Deze
materialen zijn niet schadelij1
ke voor de gezondheid.

Planning

Voordat wij gaan starten de aanleg van het kunstgrasveld
voeren wij eerst opruimwerkzaamheden uit. Met deze
werkzaamheden starten wij in de week van 11 juni t/m 15
juni. Ook richten wij in deze week ons werkterrein in. Onderstaand geven wij globaal de planning van onze werkzaamheden weer.
Opruimwerkzaamheden 		
week 24
Grondwerkzaamheden
incl. aanbrengen drainage 		
week 25 t/m 26
Aanbrengen zandlaag 		week 26 t/m 27
Aanbrengen bestrating 		week 27 t/m 31
Aanbrengen sporttechnische laag
week 28
Aanbrengen kunstgras 		week 28 t/m 29
Inrichting openbare ruimte		 week 29 t/m 31

Hinder beperken

Tijdens onze werkzaamheden doen wij er alles aan om de
hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we onder andere door de inzet van de volgende maatregelen:
• Onze werkingang situeren wij op de Bosweg. Waardoor
we geen raakvlakken hebben met de fietsersstroom op de
Luciaweg.
• Wij plaatsen waarschuwingsborden bij de oversteek van
het fietspad. Hierdoor zijn fietsers gewaarschuwd voor het
overstekende bouwtransport.
• Ons depot situeren wij op ons werkterrein naast het sportveld. Ons bouwverkeer kan hierdoor buiten het verkeer
laden en lossen. Ook worden de sportactiviteiten van de
Tafeltennisclub Nijmegen hierdoor niet gehinderd.
• We combineren onze vrachten zoveel mogelijk. Waardoor
er
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Locatiespecifieke
• Wij houden de grond, het zand en het lava vochtig tijdens
Naast de algemene hinderbeperkende maatregelen treffe
het aanbrengen. Hierdoor minimaliseren wij stofoverlast.
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