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Mark Oude Bennink was als beleidsmedewerker 
Sport bij de gemeente Hengelo nauw betrok-
ken bij de vernieuwing van de atletiekbaan. ‘De 
gemeente verhuurt het Fanny Blankers-Koen 
Stadion aan de FBK-Games, dus ik heb veel con-
tact met de organisatie van de games. Ik was ook 
opdrachtgever van Antea Sport voor de renovatie 
van de baan.’ Dat de atletiekbaan aan vernieuwing 
toe was, blijkt onder andere uit klachten naar aan-
leiding van de tv-uitzendingen van de FBK-Games 
de afgelopen jaren. Oude Bennink: ‘De belijning 
op de atletiekbaan was op tv niet meer goed zicht-
baar. De organisatie van de FBK-Games heeft toen 

aan de bel getrokken. Ook was er scheurvorming 
in de toplaag van de baan en op veel plekken 
in het middenterrein was de toplaag afgesleten. 
Daarnaast was er met name in baan één spoor-
vorming, waardoor er water bleef staan. Reden 
genoeg om te renoveren.’

Goedkeuring van IAAF
Jeroen Moes, projectleider bij Antea Sport, was 
verantwoordelijk voor de renovatie, die door een 
bouwteam is uitgevoerd. Hij vertelt hoe Antea 
Sport de opdracht heeft binnengehaald. ‘Het was 
een heel mooi proces. De gemeente Hengelo 

deed een uitvraag bij twee partijen, waarvan wij 
er één waren. Ze zochten een bedrijf dat kwalita-
tief en qua prijs-kwaliteitverhouding goed voor 
de dag komt. Wij hebben tijdens de offertefase 
een gesprek gehad met de gemeente om de 
mogelijkheden te bespreken.’ Het risico voor de 
gemeente zat volgens Oude Bennink in de vereiste 
goedkeuring van de atletiekbaan door de IAAF 
(International Association of Athletics Federations) 
en de Atletiekunie. ‘Bij Antea Sport hadden we 
een goed gevoel. Samen met de Atletiekunie en 
een onafhankelijke partij hebben we voor hen 
gekozen.’

Sinds 1981 worden in Hengelo in de provincie Overijssel elk jaar de Fanny Blankers-Koen Games gehouden. Deze internationale atletiekwedstrijd vindt 

plaats in het gelijknamige Fanny Blankers-Koen Stadion. De laatste jaren is de atletiekbaan verouderd, maar dankzij het college van de gemeente 

Hengelo is er afgelopen zomer geïnvesteerd in de baan. De renovatie werd gerealiseerd door Antea Sport, die ervoor zorgde dat het stadion in tiptop 

conditie is voor de FBK-Games in juni 2019.
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Gemeente Hengelo investeert 
in topsport met renovatie 
Fanny Blankers-Koen Stadion
Stadion is klaar voor de Fanny Blankers-Koen Games in 2019
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Op topsportlocatie moet alles in orde zijn
Jeroen Moes vertelt wat er uiteindelijk is aange-
pakt. ‘Bij zo’n renovatie is het belangrijk dat je 
vooraf alles goed in beeld hebt en er tijdens de 
uitvoering geen tegenvallers zijn. Daarom hebben 
we de accommodaties, samen met de Atletiekunie 
en KIWA ISA Sport, nogmaals uitgebreid geïn-
specteerd aan de hand van de oorspronkelijke 
offerteaanvraag. Uiteindelijk kreeg de rondbaan 
een nieuwe deklaag en zijn de oneffenheden en 
scheuren uit de baan verwijderd. Aansluitend is er 
nieuwe belijning aangebracht. Daarnaast zijn de 
ringen voor het discuswerpen en kogelstoten vlak 
gesteld en is de maatvoering van de zandbakken 
en verspringbakken gecorrigeerd. Ook zijn er twee 
insteekbakken verwijderd uit de aanloop van het 
polsstokhoogspringen. Deze zaten in de weg voor 
topsporters die graag een lange aanloop willen 
nemen.’ 

‘De nieuwe toplaag op de rondbaan bestaat uit 
een zogenaamd sandwich-systeem van Polytan, 
genaamd Rekortan. De Rekortan-toplaag heeft 

een goede balans tussen demping (comfort) en 
snelheid. Deze kunststof-toplaag bestaat uit een 
zwarte rubberen basislaag van 1 cm dik, die zorgt 
voor demping. Boven op de basislaag wordt met 
een lijm-emulsie een laag rode EPDM-korrels aan-
gebracht. Naast aanvullende demping zorgt deze 
EPDM-kunststoflaag voor de juiste grip. Op de 
toplaag is ten slotte een geheel nieuwe belijning 
aangebracht.’

Werken in een bouwteam 
Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer 
is tevreden over het verloop van het project. 
‘Communicatie en kennis waren de sleutelwoor-
den. Vanaf het moment dat wij de opdracht 
kregen, hebben we alle informatie goed gedeeld 
met elkaar’, vertelt Moes. ‘Er waren onderdelen die 
wel vervangen moesten worden, maar er waren 
ook aanbevelingen die niet per se noodzakelijk 
waren of eenvoudig op een andere wijze opgelost 
konden worden, buiten deze opdracht om. Mede 
met het oog op het budget is in overleg met de 
gemeente besloten welke onderdelen we wel en 

niet zouden aanpakken.’ Oude Bennink kon de 
open communicatie van Antea Sport waarderen. 
‘Er zijn voorbeelden in het land waarbij dergelijke 
projecten mislopen. Dat heeft Antea Sport voorko-
men door regelmatig te overleggen. We zijn goed 
op de hoogte gehouden van de voortgang en de 
dilemma’s waar ze soms mee zaten. Uiteindelijk is 
het gehele proces goed verlopen. Een bijkomend 
voordeel van Antea Sport is dat de jongens die de 
baan renoveerden continu op de werklocatie aan-
wezig waren. Daardoor kon de vaart erin worden 
gehouden en snel worden bijgestuurd waar nodig.’

Twee atletiekverenigingen sporten in het stadion: 
MPM uit Hengelo en LAAC uit Oldenzaal. Moes 
vertelt dat ook naar hen is geluisterd. ‘Als uitvoe-
rende organisatie weten wij voor 95 procent wat er 
allemaal nodig is voor een baan, maar we wilden 
ook de input van de amateurclubs meenemen. Ze 
hadden bijvoorbeeld suggesties over de belijning.’ 
Volgens Oude Bennink zijn beide verenigingen erg 
tevreden over de nieuwe baan. ‘Ze zeggen dat de 
baan zachter is geworden en ze vinden het er heel 
strak en fris uitzien.’ 
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