
Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring is Aquaco marktleider op het gebied 
van beregeninginstallaties voor sport en recreatie. Maar Aquaco blinkt op meer 

werkgebieden uit waarbij water centraal staat. Aquaco levert en installeert 
luchtbevochtigingsystemen voor zowel de glastuinbouw als ook voor de Industrie. 

Daarnaast is Aquaco specialist in stofbestrijding voor zowel binnen als buiten. 
Maar ook voor fonteinen of waterbehandeling heeft Aquaco altijd een 

pasklare oplossing. Aquaco is met recht ‘Specialist in H2O’.

Voor meer informatie en referenties kunt u contact opnemen met:

Voltweg 1, 6662 PT  Elst
Postbus 98, 6660 AB  Elst

Tel.: (0481) 377 177
Fax: (0481) 373 856

E-mail: info@aquaco.nl
Internet: www.aquaco.nl

Kampioen in beregening 
van sportvelden



Aquaco is met meer dan 25 jaar kennis en ervaring marktleider in Nederland 
op het gebied van beregeningsinstallaties voor sport en recreatie. Of het nu 
om natuurgras of kunstgras gaat, elk sportveld vraagt om een perfecte 
waterhuishouding. Aquaco is niet alleen een geweldige speler maar 
ook een betrouwbare partner, die beregeningsprojecten van 
a tot z voor u uitvoert: van advies en ontwerp tot aanleg, 
begeleiding en onderhoud. Bovendien scoort Aquaco 
dagelijks in het geven van optimale service. Niet voor 
niets luidt onze slogan: Aquaco, specialist in H2O.

De huidige tijd vraagt om efficiënt watermana-
gement. Aquaco blinkt daarin uit door haar 
professionele aanpak. Installaties zorgen 
ervoor dat het water precies op die plaats 
terecht komt waar het moet zijn, in de 
juiste hoeveelheid. Een uniek systeem 
maakt hergebruik van regen- en drai-
nagewater mogelijk. Dat komt niet 
alleen het milieu ten goede maar 
scheelt u ook enorm in de kosten. 
 

Aquaco koploper in beregening

Aquaco verzorgde 
de beregeningssystemen voor 

onder meer:

Amsterdam Arena, Philips Stadion Eindhoven, 
De Kuip Rotterdam, Arke Stadion Enschede, Gelredome 
Arnhem, MHC Nijmegen, HDM Den Haag, HC Pinoké 

Amstelveen, Hockeyclub Haren, Hockeyclub Laren, 
Hockeyclub Den Bosch, Hilversumsche Golfclub, Golfclub 

Broekpolder, Oosterhoutse Golfclub, Golfbaan De Welderen 
Elst, Golfbaan Leende, Manege Nieuw Amstelland 
Amstelveen, CHIO Rotterdam, Stoeterij Buitenzorg 

Bemmel, Sportpark Toolenburg (Pioneers) Hoofddorp, 
Sportpark Ookmeer (Pirates) Amsterdam, Sportpark 

Staddijk (Hazenkamp) Nijmegen. Maar ook 
talloze andere (amateur)verenigingen sporten 

op velden die in topconditie verkeren 
dankzij Aquaco   

Beregening 

brengt sport-

velden in topconditie.

Sporters presteren beter op een veld in topconditie

Spelers kunnen we niet in topvorm brengen, daar zijn trainers voor. Wel houden wij de sportvelden in 

topconditie. Zo leggen we een solide basis voor het leveren van topprestaties, op welk niveau dan ook.



           

Hergebruik van water
Het sproeien van een kunstgraswaterveld kan 
behoorlijk in de papieren lopen. Leidingwater is 
duur en het gebruik van oppervlakte- of bron-
water wordt door de overheid steeds meer aan 
banden gelegd. Ook hebben verenigingen 
steeds meer moeite met het idee dat schoon 
leidingwater na het sproeien zo in de sloot 
verdwijnt. Aquaco levert de oplossing met een 
systeem voor hergebruik van regen- en drainage-
water, dat zich in een aantal jaren terugverdient. 
Diverse tophockeyclubs maken hier inmiddels naar 
volle tevredenheid gebruik van.

Waterbehandeling
(Bron)water is niet altijd zondermeer geschikt voor 
gebruik in sproei-installaties. Problemen door kalk-
aanslag kunnen worden voorkomen door het gebruik 
van een speciaal waterbehandelingselement. 
IJzerhoudend water zorgt voor een hinderlijke aan-
slag op velden en boarding. Hiervoor biedt een ont-
ijzeringsinstallatie de oplossing. De specialisten van 
Aquaco testen het water en kunnen u alles vertellen 
over de juiste behandeling ervan. Uiteraard zorgen 
wij ook voor levering, installatie en onderhoud.

Algenbestrijding
Veelvuldig sproeien kan op kunstgrasvelden leiden tot 
hinderlijke algengroei, vooral op plekken die langer 
vochtig blijven. Effectieve algenbestrijding vindt 
plaats door gedoseerde toevoeging van een veilig en 
milieuvriendelijk middel aan het beregeningswater. 

Service en onderhoud
Voor ieder beregeningssysteem kan een onderhouds-
contract worden afgesloten. Aquaco beschikt over 
een eigen service- en onderhoudsdienst, die het 
noodzakelijke onderhoud verricht en snel en ade-
quaat een eventuele storing verhelpt. De lijnen zijn 
kort en dat werkt wel zo prettig. De servicedienst is 
via een rechtstreeks telefoonnummer bereikbaar. 
Goed opgeleide servicemonteurs kennen de 
sportparken en de systemen die zich in hun rayon 
bevinden op hun duimpje en hebben persoonlijk 
contact met de beheerders. 
 

Zowel amateurverenigingen als 

topclubs kiezen voor Aquaco.

Automatische beregening 

in of rondom het veld.

Perrot kanon-

sproeier met 

krachtige 

waterstraal.

Het serviceteam van Aquaco 

staat altijd voor u klaar.

Met de complete systemen van Aquaco heeft u geen omkijken meer naar de beregening van uw 

sportcomplex. Geen gedoe met het uitrollen van slangen, het plaatsen van sproeiers en het open- en 

dichtdraaien van de kraan. Sproeien gebeurt volautomatisch op vaste tijdstippen of handmatig op de 

momenten dat u dat wilt, bijvoorbeeld voor iedere wedstrijd of training. De sproeiers bevinden zich 

onzichtbaar onder het maaiveld en komen tevoorschijn op de momenten dat ze hun werk moeten doen. 

In het veld of rondom het veld, het is beide mogelijk. Zo blijft natuurgras prachtig groen en verkeert 

kunstgras in optimale staat op het moment dat prestaties daarom vragen.

Aquaco is een op en top watersporter 



Inbouwsproeiers in 

natuurgrasveld.

Volledig automatische 
beregeningssystemen

Aquaco maakt gebruik van beregenings-
systemen van diverse merken, waaronder 
Perrot, Rainbird en Weathermatic. Onze 
sproeiers staan bekend om hun goede 
waterverdeling, hoge betrouwbaarheid 
en geruisloze werking. De besturing 
vindt plaats door middel van een bere-
geningscomputer die in verschillende 
versies leverbaar is. Desgewenst is een 
koppeling met een mini-weerstation 
mogelijk, waardoor de automaat rea-

geert op actuele weersomstandigheden.

Kanonsproeiers
Steeds meer verenigingen die voor kunstgras 
kiezen, geven de voorkeur aan sproeiers buiten 
het veld. Op een ringleiding zijn op vaste 
plaatsen krachtige kanonsproeiers aangesloten 
die samen voldoende bereik hebben om het 
hele veld te bestrijken. De sproeiers kunnen 
verzonken worden geplaatst of bovengronds 
op een standpijp worden gemonteerd.

Pop-up sproeiers
Het ondergrondse beregeningsysteem kan 
voorzien worden van pop-up sproeiers in het 
veld. Deze zijn onzichtbaar weggewerkt en 
komen omhoog op het moment dat ze hun 
werk moeten doen. 

Bovengrondse 
niet-automatische systemen
Naast de (semi-)automatische installaties 
voor sportveldberegening zijn er diverse 
mogelijkheden op het gebied van haspelwagens 
en automaten. Daarmee kunnen tegen een 
relatief kleine investering op flexibele wijze 
meerdere velden worden beregend. Aquaco 
levert haspelwagens van de eigen merken 
Water-Cart en Rainbow en van het merk Galia. 
Een kleinere uitvoering van dit flexibele boven-
grondse beregeningssysteem is de RollcarT. 
Verder levert Aquaco haspelautomaten van 
Hydrofoglia. 

Kanonsproeier met 

kunstgras deksel.

De Water-Cart: stabiel en 

transportabel slanghaspelsysteem.

Flexibele systemen zijn 

zeer gebruiksvriendelijk.

Aquaco biedt klanten een breed productenpakket, gericht op het afleveren van complete 

sproei-installaties. Bij het ontwerpen en het plaatsen van een beregeningssysteem 

maakt Aquaco alleen gebruik van eersteklas materialen. Deze worden geleverd 

met garantie. Bovendien zijn de onderdelen ook los verkrijgbaar. 

Aquaco is werkelijk een allround speler


