
Met een innovatieve opbouw 

van de velden wist ASK Romein 

de hoogte te beperkten tot 

slechts 100 mm vanaf de dek

vloer tot bovenkant grasspriet.
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Voetballen op
een parkeergarage
Op de nieuwe parkeergarage van ikeA utrecht zijn twee voetbal

velden gerealiseerd. Ask romein Bouw wist met een innovatieve 

opbouw ongeveer 500 kg/m2 aan eigen gewicht te besparen.

Kunstgrasvelden IKEA
// Locatie: van rensselaerlaan, utrecht
// Opdracht: ikeA Beheer en utrecht
// Bouw: zomer 2012 – zomer 2013
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IKEA Utrecht breidt fors uit. Om dat mo
gelijk te maken heeft ASK Romein Bouw 
aan de noordkant van de winkel een 
nieuwe parkeergarage gebouwd. Op die 
plek lagen echter twee gemeentelijke 
voetbalvelden. IKEA liet die – samen met 
een nieuwe kleedaccommodatie – terug
keren bovenop de parkeergarage.
Voetbalvelden op een parkeergarage 
leggen, lijkt eenvoudiger dan het is. Er 
werden extra eisen gesteld aan de wind
hinder op deze hoogte, maar vooral sterk
te en stijfheid spelen een belangrijke rol. 
De constructie moet stijf genoeg zijn om 
niet te gaan trillen en moet sterk genoeg 
zijn om een kunstgrasveld te dragen, 
waaronder normaliter een laag lavazand 
ligt van 30 tot 40 centimeter.
ASK Romein kwam bij de Europese aan
besteding als beste uit de bus, mede 
door het gepresenteerde alternatief voor 
de constructieopbouw onder de kunst
grasvelden. Met deze innovatie wist ASK 
Romein de opbouw van deze lagen na
melijk te beperkten tot slechts 100 mm 
vanaf de dekvloer tot bovenkant gras
spriet, zoals ASKprojectmanager Rob 
Reint jens het beeldend verwoordt. Een 
winst van wel 300 mm.

Trillingseis
De parkeergarage is opgebouwd met 
kanaalplaatvloeren van 320 mm met een 
druklaag van 80 mm. De vloeren over
spannen 16 meter en deze heeft ASK 
Romein opgelegd op een constructie van 
stalen liggers en kolommen. Randvoor
waarde daarbij was wel de nadrukkelijke 
wens van de architect om in het gevelvlak 
betonnen liggers en kolommen te gebrui
ken. Onder de voetbalvelden ligt een 
zwaardere constructie, met een kanaal
plaatvloer van 400 mm en een deklaag 
van 100 mm. Die bleek voldoende stijf te 
zijn om te voldoen aan de trillingseis van 
5 Hz. ASK Romein onderzocht dat vooraf 
samen met ABT Velp, onder meer door 
praktijktesten uit te voeren bij de parkeer
garage van IKEA in Duiven, die ASK  
Romein eerder bouwde met dezelfde 
vloeren en overspanningen.
De stalen liggers onder de velden zijn 
ook een slag zwaarder dan onder de 
parkeerdekken. “Maar in het bestek was 
uitgegaan van maar liefst een dubbel T”, 
zegt Reintjens. De besparing was dus 
fors. Doordat de laag lavazand achter
wege kon blijven en de waterberging 
verminderd is, is minstens 500 kg/m2  
aan belasting bespaard.

1 // Aan de westkant worden de voetbalvelden afgeschermd door de kantine annex kleedaccom

modatie en het windbreekgaas tegen het grote vakwerkspant, dat boven de inrit van de parkeer

garage is aangebracht. 2 // Voor een snelle waterafvoer zijn 625 afvoerkolkjes onder de twee vel

den gelegd. Dit zijn PEbakjes met een ronde rvsplaat erboven. 3 // De afvoeren worden onder  

de vloer gekoppeld.
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Kunstgrasmat 44mm
Foam layer 12mm
Honingraatpaneel 28mm

Geovlies
EPDM (1,14mm)

Druklaag 100mm

Kanaalplaat 400mm

Hwa

1:10

Noppenfolie 12mm

Nauwelijks afschot
Het betondek onder de velden is nauwelijks op afschot gelegd. 
Vanaf de middenstip naar de buitenrand van het veld (36 meter) 
is het afschot slechts 80 tot 100 mm. Dit is ongeveer 3 mm per 
meter, volgens de FIFAeis voor voetbalvelden. De systeemop
bouw voorziet niet in horizontaal transport van grote waterhoe
veelheden, maar in een zo snel mogelijke afvoer naar een groot 
aantal afvoerpunten. Daarvoor zijn maar liefst 625 afvoerkolkjes 
onder de twee velden gelegd. Dit zijn PEbakjes met een ronde 
rvsplaat erboven. Deze bakjes zijn in geboorde gaten in de met 
EPDM afgewerkte dekvloer aangebracht en vervolgens met een 
EPDMslabbe waterdicht afgewerkt. De Aquadraatafvoerkolkjes 
zijn speciaal voor dit project ontwikkeld.
Op de EPDMdakbedekking is een scheidingsfolie gelegd, met 
daarop een noppenfolie die horizontaal watertransport naar de 
kolkjes mogelijk maakt. Daar bovenop staat een 28 mm dik 
kunststof honingraatpaneel. De verticale buisjes daarin voeren 
het water af naar de noppenfolie, maar zorgen ook voor water
berging bij zeer hevige regenval. Op dit honingraatpaneel ligt 
een dempende laag met hier weer bovenop het kunstgras.

Wind en regen
Deze innovatieve opbouw is vooraf getest via een mockup. “Die 
zijn we gaan beregenen, waarbij we ook hebben onderzocht wat 
er gebeurt bij zulke extreme hoosbuien die in de praktijk nooit 
zullen voorkomen. We hebben dus heel hoge veiligheidsfac
toren toegepast. Dat bleek ook geen problemen te geven. Het 
water blijft er bovenop staan, maar zonder dat de lagen gaan 
vervormen. Zodra de hoosbui stopt, stroomt het overtollige  
water alsnog heel snel weg zonder schade te veroorzaken.”
Voor de nieuwe voetbalvelden had de gemeente ook een wind
hindereis in het bestek gesteld. ASK Romein heeft hier samen 
met CaubergHuygen Raadgevende Ingenieurs onderzoek naar 
gedaan, onder meer in de windtunnel van het NLR in Marknesse. 
Er is gekeken naar de windhinder in de oude situatie, in de nieu
we situatie en met afschermingen van windbreekgaas van 2 en 
5 meter hoog. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de velden aan 
de westzijde af te schermen met windbreekgaas van 5 meter 
hoogte. Constructief was dat geen probleem, omdat het wind
breekgaas op die plek tegen een zwaar vakwerkspant geplaatst 
kan worden. Die constructie is toch al geschoord.

Zonder dilataties
De kleedaccommodatie en sportkantine staan overigens con
structief los van de parkeergarage. Datzelfde geldt voor de liften 
aan de andere zijde van de parkeergarage. “We hebben de 
parkeergarage met een lengte van 170 meter namelijk ongedila
teerd uitgevoerd. We hebben de stijfheid opgebouwd vanuit het 
midden. Thermische uitzetting vertaalt zich dus door verplaat
sing van de randen van het gebouw.” De dilataties rondom lift
kern en sportaccommodatie zijn ongeveer 40 mm.

Een noppenfolie maakt horizontaal watertransport naar de kolkjes moge

lijk. Een honingraatpaneel zorgt voor verticaal transport en waterberging. 
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