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Geen enkele club met kunstgras ontkomt er 
nog aan om in kantplanken te investeren, 
ongeacht de sport die gespeeld wordt. 
Kantplanken worden op dit moment gezien 
als dé oplossing om milieuvervuiling door 
infill te voorkomen. Maar het is slechts een 
kwestie van tijd voordat ook de verspreiding 
van losse vezels of vezelslijtage moet worden 
gekeerd, stelt Arnoud Fiolet van RSI Sports. 
‘De zorgplicht die we in Nederland hebben, is 
daar heel duidelijk over. Clubs en gemeenten 
moeten er alles aan doen om te voorkomen dat 
het kunstgras een negatieve invloed heeft op 
de om geving. Kantplanken zijn dan de meest 
effectieve en betaalbare oplossing.’

Betaalbare oplossing
Een investering in kantplanken loopt al snel 
in de duizenden euro’s. Fiolet stelt echter dat 
de keuze van RSI Sports voor composiet deze 
oplossing al snel zo’n 20 tot 25 procent goed
koper maakt. ‘Dat scheelt op veel plaatsen een 
slok op een borrel. Zeker als er in kantplanken 
voor meerdere velden moet worden geïnves

teerd.’ Daarnaast komt de verplichting voor 
veel clubs als een onaangename verrassing, 
zo merkt hij. ‘Vooral voor clubs die speciaal in 
natuurlijke infill hebben geïnvesteerd en  
dachten dat het probleem daarmee was 
op gelost. Die hebben weliswaar niet langer een 
microplasticprobleem, maar volgens de zorg
plicht moet ook de verspreiding van natuurlijke 
infills voorkomen worden. En dan zijn er nog 
de andere sporten, die dachten dat de hele 
discussie omtrent milieuvervuiling exclusief op 
voetbal betrekking heeft. En de trapveldjes in 
de wijken. Die moeten allemaal worden voor
zien van maatregelen om te voorkomen dat 
plastic uit het kunstgrasveld zich buiten het 
veld verspreidt.’

Voor elke omgeving
De planken zijn er in een lengte van 2 tot  
3 meter en zijn standaard 20 cm hoog. ‘Een  
rubberen strip aan de onderkant zorgt ervoor 
dat elke naad en kier onder de plank wordt 
afgedicht.’ Bovendien zijn de planken een
voudig te hanteren. ‘Ze zijn licht van gewicht 

en eenvoudig te bevestigen.’ Desondanks zijn 
ze ijzersterk. ‘Ze zijn van hetzelfde materiaal 
als onze hockey 5’s boarding. Die kan zelfs een 
hockeybal met een snelheid van 100 km/uur 
weerstaan.’ Wat de kantplanken van RSI Sports 
uniek maakt, is dat ze bedrukt kunnen worden. 
‘We kunnen ze met elke logo bedrukken. Met 
een beetje creativiteit kunnen de investerings
kosten dan snel terugverdiend worden.’

Met de introductie van lichtgewicht kantplanken die ook nog eens bedrukt kunnen worden, biedt RSI Sports een betaalbare oplossing voor clubs en 

gemeenten voor wie de verplichting om deze te plaatsen toch nog onverwacht komt.
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