Age Jongbloed (BV Sport) en Ebert van Wanrooij (Solidafix)

Kantplank voorkomt
uitspoeling bij noodweer
Solidafix voorziet velden in Leeuwarden van planken
Toen Friesland eind juli getroffen werd door plaatselijk noodweer, kwamen niet alle kunstgrasvelden daar ongeschonden uit. Bij twee met kurk ingestrooide kunstgrasvelden in Leeuwarden
spoelden tientallen kilo’s infill uit. Het sportbedrijf van de gemeente maakt er direct werk van om
de velden zo snel mogelijk van kantplanken te voorzien.
Auteur: Nino Stuivenberg

40 mm regen in een uur. De velden met SBR
en TPE hadden geen uitspoeling. Bij de velden
met kurk zagen we dat de infill met het water
wegstroomde.’ Eén van die velden met kurk,
in Grou, had al kantplanken. De infill kwam
daar, tot 10 cm hoog, tegen de planken, maar
spoelde niet uit. De velden op Sportpark Wiarda
hadden nog geen planken, waardoor de infill
daar wel ver uitspoelde.

Dat kurk in nieuwe kunstgrasvelden uit
kan spoelen bij een hoosbui, hebben we
in het verleden al gezien. Eind juli ging het
echter om twee kurkvelden op Sportpark
Wiarda, die al in 2017 aangelegd waren.
Age Jongbloed is werkzaam als Coördinator
Buitensportaccommodaties bij BV Sport, het
sportbedrijf van gemeente Leeuwarden. BV
Sport is een zelfstandig bedrijf dat alle sportaccommodaties in de gemeente beheert.
Gemeente Leeuwarden is de enige aandeelhouder. Jongbloed zag bij de vele neerslag duidelijk verschil tussen de verschillende velden.
‘We hebben hier echt noodweer gehad, met
Close-up van de stalen kantplank
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ACTUEEL
Versnelde procedure
In het kader van de Zorgplicht voor kunstgrasvelden was gemeente Leeuwarden al begonnen met het plaatsen van kantplanken, vertelt
Jongbloed. ‘Een maand voor het noodweer
heeft Solidafix hier nog planken geplaatst rond
diverse kunstgrasvelden met SBR. Daarvoor
zijn er ook al kunststofplanken geplaatst bij
meerdere velden. De velden bij Wiarda hadden nog geen planken, dus toen die hoosbui
kwam, stond de infill tot ver op de paden en

brengen. Dat is een stuk sneller dan gebruikelijk. Ook daarna werd er snel geschakeld.
Solidafix, een productiebedrijf uit Vinkel, dat
zelf aluminium en stalen kantplanken produceert en monteert, heeft eerder dit jaar al zes
SBR-velden in Leeuwarden van planken voorzien. Zij stelden zich flexibel op. Jongbloed:
‘Solidafix heeft bij ons aangegeven dat zij binnen datzelfde contract de extra velden konden
realiseren. We konden daardoor snel schakelen.
Er was geen nieuwe aanbesteding nodig en

‘De stalen kantplank is
een solide product’

Het veld in Grou had al planken, waardoor
de kurk op het veld bleef

kwam het in de afwatering. Er moesten zo snel
mogelijk kantplanken rond de velden komen.
Als beheerders hebben we er toen druk achter
gezet, omdat er zo snel mogelijk iets moest
gebeuren. Bij nieuw noodweer zou namelijk
weer precies hetzelfde gebeuren. Door het
voorbeeld in Grou wisten we dat de infill met
planken binnen de perken zou blijven. Met dat
bewijs hebben we het er intern met een versnelde procedure doorheen kunnen drukken.’
Flexibele aanpak
Binnen twee maanden kwam er intern akkoord
om de extra kantplanken op Wiarda aan te

binnen de overeenkomst hoefden we alleen
het aantal velden uit te breiden.’
Stalen kantplank
Solidafix heeft er bewust voor gekozen om bij
deze twee velden de stalen kantplank te leveren, vertelt eigenaar Ebert van Wanrooij. ‘De
stalen plank vond Age toch iets steviger. Ook
de grondstoffenkwestie speelt mee. Deze zijn
steeds moeilijker te leveren. Wij konden makkelijker aan staal dan aan aluminium komen.
Door voor staal te kiezen, konden we de montage van de planken gelijk voor de gemeente
gaan regelen.’ Bovendien past staal prima bij

deze velden, zegt Van Wanrooij. ‘Het verschil
tussen ons aluminium en stalen model zit ook
in het monteren aan een reclamebord. Zet je er
een reclamebord in, dan past aluminium beter.
Maar doe je dat niet, dan heb je een richel en
daarin kan vuil zich ophopen, wat tot extra
onderhoud leidt. Bij staal kan er niets misgaan.’
Maatwerk
Eind september is Solidafix op locatie aan het
werk gegaan om de kantplanken te monteren.
Het bedrijf doet dit, net als de productie, helemaal zelf. Van Wanrooij: ‘We komen voorbereid
op locatie en werken vervolgens in een dag
het veld af.’ De geleverde kantplanken hebben
een hoogte van 20 cm. Van Wanrooij: ‘We hebben contact gehad met de Friese milieudienst,
Fumo, die de naleving controleert. Zij stelden
als eis dat de planken minimaal 15 cm hoog
zouden zijn. Omdat we de planken zelf produceren, zijn we hier heel flexibel in. We hebben
planken van 20 cm geproduceerd, maar hoger
kan ook als de klant dat wil.’
Solide product
Nu de laatste twee kurkvelden op Wiarda ook
kantplanken hebben, voldoen alle velden
in Leeuwarden aan de Zorgplicht-eisen. Een
herhaling van eind juli zal niet meer voorkomen, mede door de vlotte samenwerking tussen Solidafix en BV Sport. Jongbloed: ‘Ik ben
dik tevreden over het werk van Solidafix. Ze
hebben korte lijntjes en werken netjes. In de
aanbesteding keken we natuurlijk naar prijskwaliteitverhouding. Hun kantplank is een
solide product. Kunststof heeft weleens de
neiging om te vervormen. Dat voorkom je met
metaal en aluminium. Aluminium en staal zijn
beide volledig recyclebaar. We zijn blij met de
samenwerking.’
Solidafix heeft er na dit project weer een mooie
referentie bij, vertelt Van Wanrooij. ‘Wij hebben
hier nu onze aluminium kantplanken staan,
gecombineerd met reclameborden, langs een
hoofdveld. Langs de andere velden staan onze
staal-verzinkte kantplanken. Leeuwarden is
daarmee een mooie referentie voor onze twee
producten.’
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