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PROFILEREN

Verdichten als topsport
AH Vrij renoveert hockeyvelden voor de TU Delft
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Project: 	renoveren van twee hockeyvelden
Opdrachtgever:

Technische Universiteit Delft

Aanneemsom:

circa € 650.000,-

Looptijd:

zomer 2019

Werkzaamheden: 	controle ondergrond en drainage, frezen oude toplaag en
opmengen van rubbergranulaat tot de juiste samenstelling,
betonnen randen aanbrengen, egaliseren, aanrollen en
tijdelijke bestrating rondom aanbrengen. Het leggen van de
mat gebeurt door Domo Sports Grass.

De dubbelspelers op het naastgelegen tennisveld werpen heel even een blik
op het hockeyveld als de waterwagen zijn lading tegen de ketsplaat spuit en
er een waaier van water ontstaat. De chauffeur van de tankcombinatie komt
vandaag met korte tussenpozen in actie en maakt telkens enkele werkgangen
voor de kilverbak uit de ondergrond nat. Het is geen buitje tegen het stof, maar
een cruciale schakel voor het bereiken van de juiste vochtigheidsgraad bij het
fijnprofileren van de baan. Het vocht is belangrijk om goed te kunnen verdichten
en om ervoor te zorgen dat het mengsel van lavasteen en geshredderd rubber
niet gaat ontmengen. Kalm trekt de kilverbak zijn baantjes. Twee andere
medewerkers van AH Vrij zijn intussen bezig om de kanten af te werken, zowel
aan de binnenkant als aan de buitenkant van de betonnen rand om het veld.

Rubber erbij

Zodra voor sporters de zomerstop
ingaat, breekt voor bedrijven in het
groot onderhoud van sportvelden
een drukke periode aan. AH Vrij uit
Wateringen voorzag deze zomer
twee hockeyvelden van de TU Delft
van een nieuwe kunstgrasmat, in
samenwerking met de leverancier
van deze mat. Bij het prepareren
van de ondergrond keken we mee.

We staan op de campus van de Technische Universiteit Delft, waar drie
hockeyvelden naast elkaar liggen. Eén daarvan is vorig jaar vernieuwd. De
andere twee heeft Vrij samen met de leverancier van de mat, Domo Sports Grass,
aangenomen voor renovatie in de zomer van 2019.
Het renoveren van een sportveld vraagt afstemming met meerdere partijen. Een
gespecialiseerd bedrijf verwijdert eerst de oude mat, waarna het werk voor Vrij
begint. De oude ondergrond wordt vaak volledig hergebruikt, maar niet voordat
er een check heeft plaatsgevonden of de samenstelling nog wel voldoet aan
de eisen van sportkoepel NOC-NSF. Uit de analyses bleek in dit geval dat er te
weinig rubber in de toplaag zat. “We hebben daarom eerst rubbergranulaat
toegevoegd en door de toplaag gefreesd”, zegt Rick Vrij. Hij vervangt zijn
vaste uitvoerder, die op vakantie is. Na het schoonmaken van de drains en het
controleren op breuken en verstoppingen hebben ze eerst de toplaag ‘grof’
afgewerkt op een afwijking van anderhalve centimeter en de betonnen randen
rond het veld geplaatst. Daarmee zit het belangrijkste meetwerk erop. “De kunst
is om aan het eind geen materiaal te kort te komen. De laagdikte en het afschot
mogen niet meer dan een halve centimeter afwijken, maar uit ervaring weten we
wel ongeveer hoeveel de toplaag nog inklinkt bij het afwerken.”
Het profiel is altijd opgebouwd uit drie lagen. Onderin ligt een laag zand van
minimaal 22 centimeter, dan volgt een laag van circa acht centimeter lavasteen
en als toplaag een mengsel van acht centimeter lavasteen gemengd met rubber.
Die laatste laag moet straks voor de vereiste schokdemping zorgen.
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1 Bij controle van
ondernemen
de oude toplaag met
bleek het aandeel
rubbergranulaat te
laag. Een kwestie
van de ontbrekende
hoeveelheid
uitrekenen,
verstrooien en daarna
zorgvuldig doorfrezen.
De laag kent een
vaste verhouding
tussen lavasteen en
rubberdelen.

vaktechniek

2 Zo ziet het mengsel
er van dichtbij uit.
De stukken vermalen
autoband zijn nog als
zodanig te herkennen.
Het rubber zorgt
voor een verende
toplaag en dat is goed
te merken als je er
overheen loopt.
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3 De juiste vochtigheid
steekt nauw bij het
bewerken van de
toplaag. Niet te nat,
anders spoelen de
vaste delen weg. En
niet te droog, anders
gaat het mengsel
ontmengen. Met de
tankwagen wordt de
baan voor het kilveren
aan nat gesproeid.
4 Een gestuurde
tandemas onder de
watertank is een must
om de losse toplaag
in de bochten zo min
mogelijk te vervormen.
Brede lagedrukbanden
en het gebruik van
lichte trekkers en
materieel zijn op deze
klus de standaard.

3

Stukjes autoband
Vrij laat een handvol van het toplaagmateriaal zien. De stukjes rubber
zijn nog als vermalen autoband herkenbaar. Als je erop loopt, is het
net alsof je er in wegzakt. Raar spul om te egaliseren. “De verhouding
tussen de hoeveelheid rubber en de hoeveelheid lavasteen steekt
nauw en je moet zorgen dat het niet ontmengt. Zolang je het goed
vochtig houdt, valt dat echter wel mee.”
Cees-Jan de Bruin is de vaste chauffeur op de lasergestuurde kilverbak.
Met een gangetje van 1,5 km/u trekt hij rustig zijn kaarsrechte banen.
Sneller kan niet. Dan gaat de bak te heftig reageren, omdat het vrij
grof materiaal is. Aan het eind dropt hij zijn lading, keert en neemt
dan in de volgende werkgang het hoopje mengsel weer mee. Als hij
helemaal rond is geweest en er vrijwel overal een wiel heeft gereden,
strijkt een medewerker met de achterkant van de bezem de dunne
achtergebleven ruggetjes nog even glad. Nu is de baan volledig vlak en
kan deze morgen met een zware landrol worden afgewerkt. “Moeilijk
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is het niet, maar je moet rustig en heel precies blijven werken. Ook
de hoeveelheid water steekt nauw. Niet te droog, want dan gaat het
materiaal ontmengen. En niet te nat, anders spoelen de fijne delen
uit. Je kunt het maar één keer op de verkeerde plek gooien”, zegt Vrij.

Afrijen
Voordat de mat erop kan, volgt eerst nog controle door de sportkoepel
NOC-NSF. Vrij laat de speciale gekeurde rij zien die ze gebruiken voor
het afwerken van de baan; dezelfde als die de controleurs gebruiken.
De oneffenheden mogen niet meer dan vijf millimeter bedragen over
de lengte van de drie meter lange rij. Dat geldt ook voor de overgang
naar de betonnen rand. Het veld mag, als de mat erop ligt, maximaal
vijf millimeter lager liggen, incidenteel zeven millimeter. Een afschot
van 100 millimeter in de breedte van het veld is toegestaan. In de
lengte moet het veld zuiver vlak liggen. Vooral in de hoeken van het
veld, waar de kilverbak minder goed uit de voeten kan, betekent dat
hier handwerk aan te pas komt.

5 Vaste chauffeur CeesJan de Bruin rijdt bij
het fijnprofileren met
een gangetje van 1,5
km/u in rechte lijnen
heen en weer. Door
de geringe snelheid
reageert de bak mooi
rustig en worden de
laatste oneffenheden
uitgevuld.
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6 Het spoor aan spoor
aanrijden van de
verende toplaag kan
niet voorkomen dat
er aan het eind van de
rit kleinere ruggetjes
overblijven. Met
de achterkant van
een bezem worden
die handmatig
vlakgestreken.
7 Met een speciale
gekeurde rij wordt
de baan straks met
twee man afgewerkt.
Over de drie meter
lengte van de lat
mag er maximaal vijf
millimeter variatie
zijn. Voordat de
kunstgrasmat wordt
gelegd, komt NOCNSF dit controleren
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8 De klemgoot tussen
de geprepareerde
baan en de
betonelementen is
tijdens het werk met
tape dichtgeplakt.
Hier wordt de rand
schoongeblazen.
Tijdens het leggen
van de mat gaat de
tape eraf en wordt de
mat met zand erin
opgesloten.
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Ook aan de andere kant van de betonnen elementen is er vandaag
het nodige handwerk te doen. De stoeptegels worden teruggelegd,
al hoeft dat er niet heel strak uit te zien. De hockeyclub van de TU
Delft heeft namelijk besloten om de paden te asfalteren. Dat gebeurt
echter pas als ook het andere veld klaar is.

Overspannen
Normaal gesproken zou Vrij in één moeite door het tweede hockeyveld
onder handen nemen, maar omdat het dichttimmeren van het
contract meer tijd vroeg dan gedacht, is het werk met vertraging
begonnen, laat Rick Vrij weten. “Nu kunnen we niet verder, omdat de
introductiedagen van de Universiteit eraan zitten te komen. De TU
Delft heeft de afspraak dat alle velden tijdens die week toegankelijk
zijn. Voor het tweede veld komen we dus nog terug. De meerkosten
neemt de opdrachtgever voor lief.”
Heel vol zit de portefeuille dit jaar niet. Vrij verwacht dit jaar zes
velden te renoveren, terwijl dat de afgelopen jaren vaak het dubbele

was. “Er worden momenteel minder nieuwe velden aangelegd, zeker
na alle ophef over het mogelijk kankerverwekkende rubbergranulaat
dat als strooisel op de mat werd gebruikt. Dat heeft tijdelijk wat extra
werk opgeleverd, omdat mensen versneld wilden renoveren. Op dit
moment is er echter weinig vraag en staat de prijs onder druk. Toch
blijft het voor ons een mooie klus voor de zomermaanden.”
TEKST & FOTO’S: Egbert Jonkheer
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