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Infill Guard; een circulair, universeel 

en multifunctioneel systeem dat er 

voor zorgt dat microplastics binnen 

het speelveld blijven en niet in de 

omliggende natuur terecht komen.



Hoe Het InfIll-verlIes 
beter In te dammen?

De ongecontroleerde vervuiling door infill-materiaal (korreltjes 

uit rubber of kurk) op kunstgras kan een probleem vormen 

voor het milieu. Wat zijn effectieve beheersmaatregelen om het 

risico van instrooi-verlies te minimaliseren? Simon Magnusson 

en Josef Mácsik van het Zweedse Ecoloop onderzochten dit en 

kwamen tot de conclusie dat de migratie van infill tot 97% kan 

worden gecontroleerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de EMEA 

Synthetic Turf Council (ESTC), met als uitgangspunt om de 

effectiviteit van risicobeheersmaatregelen voor de plastic 

en rubber infill-migratie van kunstgrasvelden naar de natuur 

te beoordelen. Het gebruik van kunstgrasvelden is overal in 

Europa fors toegenomen sinds de ontwikkeling van hoogpolige, 

rubberen infill in de vroege jaren 2000. 

Derde generatie

De meeste hedendaagse kunstgrasvelden zijn velden van 

de derde generatie, de zogenaamde 3G-systemen, en zijn 

vaak ingestrooid met elastische infill van rubber of kunststof 

granulaat. De instrooi moet zorgen voor een langere levensduur 

van de velden,  

evenals voor minder belasting van de speler, voldoende comfort 

en bescherming bij valpartijen. Het granulaat heeft een grootte-

orde  van 0,5 tot 3 mm en valt daarom onder de definitie 

'microplastics', door de European Chemical Agency (ECHA) heeft 

vastgesteld. De toepassing van infill in kunstgrasvelden brengt  

dan ook het risico op verspreiding in het milieu met zich mee. 

Zolang instrooi-granulaten ingezet worden moet het verlies  

naar het milieu zo veel mogelijk worden voorkomen.

risicobeheersing om infill-vervuiling te minimaliseren. 



Risicomanagement

Er is een risicomanagement-benadering gebruikt om een methodologie te 

ontwikkelen voor een efficiënter infill-beheer. De risicomanagement-benadering 

laat zien dat voor veel activiteiten en activiteiten die tot infill-verlies kunnen leiden, 

de risico's kunnen worden beperkt, zoals kantplanken, filters in oppervlaktewater-

afvoer, inzet van infill-zakken en adequate behandeling en opslag van 

onderhoudsapparatuur. Ander infill-verlies, zoals granulaat dat aan schoenen en 

kleding blijft kleven, kunnen niet worden vermeden, maar de toepassing 

van borstelmatten en een spelerssluis kunnen dit wel 

controleren. Hierbij dienen de spelers die het veld verlaten de 

reinigingsborstels voor schoenen en looproosters bij de toegang 

te gebruiken. De onderzoekers bevelen aan dat, aangezien er 

steeds meer kunstgrasvelden worden aangelegd, men ook de 

risicobeheersmaatregelen moet opnemen die zijn beschreven in 

CEN Technisch Rapport TR 17519. Ook moet worden overwogen 

om deze toe te passen op bestaande velden.

Beperking infill-vervuiling

Ondanks de locatiespecifieke verscheidenheid aan 

onderhoudspraktijken op Europese kunstgrasvelden, schatten 

de onderzoekers dat de migratie van infill tot 97% kan worden 

gecontroleerd. Dit betekent dat ongecontroleerde infill-migratie 

kan worden beperkt tot ongeveer 15 kg (2g/m2) met relatief 

eenvoudige maatregelen, zoals het gebruik van een geschikt 

veldontwerp, goede onderhoudsroutines en verbetering van 

de spelershygiëne. Dit is allemaal beschreven in CEN Technisch 

rapport TR17519. De ongecontroleerde infill-transport zal dan 

onder de 7g/m2 liggen, de norm van de SEAC-commissie 

van ECHA.

Auteur: Emiel te Walvaart

Dit artikel is tot stand gekomen met input van Mark de Jong van 

adviesbureau Malsen Sport & Civiel. Zijn inbreng is verwerkt in het 

artikel.

Bezorgd om infill-vervuiling

Lokale gemeenschappen in een aantal landen hebben hun zorgen geuit over 

infill-migratie, waardoor risicobeheersmaatregelen (RMM) zijn ontwikkeld voor 

de instrooi. Deze technieken zijn vervolgens beoordeeld en geformaliseerd in een 

technisch rapport, gepubliceerd door de European Standards Committee (CEN 

Technical Report TR 17519). Activiteiten tijdens gebruik en onderhoud leiden tot 

verplaatsing van infill, zoals verplaatsing op de velden en afvoer van de velden via 

schoenen en kleding, onderhoudsapparatuur of water.



We all 
want 
to be 
meaningful.



We all want to be meaningful.

In sport. In life. In everything that is dear to us.

 

Like that beautiful green ball 

We are living on.

Without it being green

There would be no life.

No sport. Nothing.

That’s why we do all that is 

in our power to keep it green.

We consider that as an 

essential part of our job.

 

We want to be meaningful.

Just like you.

 

no World, no Glory



100% circulair

95% energiebesparing bij productie ten 
opzichte van nieuw aluminium 

Voor 80% vervaardigd uit gerecycled 
aluminium

Op alle hekwerken toepasbaar. De kantplank 
oplossing is gemakkelijk te integreren met 
bestaande reclamebordsystemen 

20 jaar garantie op de constructie

Wij nemen de verantwoordelijkheid over 
de producten en het recycleproces

Het rubber bevat geen giftige stoffen zoals 
PAK’s 

Cradle to Cradle: wij kunnen van Infill Guard  
nieuwe doelen en dug-outs maken 

InfIll Guard
Infill Guard; een circulair, universeel en multifunctioneel systeem dat er 

voor zorgt dat microplastics binnen het speelveld blijven en niet in de 

omliggende natuur terecht komen. Infill Guard is te combineren met bestaande 

reclamebordsystemen (of nieuw aan te schaffen), waardoor je een afdichting tot 

wel 1 meter hoog rondom je speelveld krijgt.

Een flexibel en circulair systeem

Infill Guard is circulair. Dat wil zeggen dat er aan het einde van  

het leven van het product geen afvalstromen op gang komen.  

Zowel het aluminium als het rubber zijn 100% circulair.

Het feit dat Infill Guard circulair is, heeft het product ook een lage CO₂ footprint. 

Zo wordt tijdens de productie van Infill Guard gebruik gemaakt van 80% 

gerecycled aluminium. Hierdoor is tot wel 95% minder energie nodig om een 

nieuw product te maken. 

Het is onze doelstelling om als bedrijf klimaatneutraal te zijn! Dit doen we onder 

meer doordat we zelfvoorzienend zijn in onze stroom. Daarnaast compenseren 

we onze CO₂ activiteiten 'gasverbruik' en 'vervoer'.
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be meanInGful. 
be Green. 
toGetHer WItH 
skor.

Scan de code 
en bekIjk een 

korte vIdeo over 
de InfIll Guard 
en Wat jIj kan 

betekenen! 



300+ Velden reeds
voorzien

kantplank InfIll Guard kantplank InfIll Guard kantplank InfIll Guard

Formaat: H=200mm B=30mm L=7500mm

Opties:   Coating, Binnenhoeken, Buitenhoeken,  

 Gewalste bochten

Formaat: H=80mm B=30mm L=7500mm

Opties:   Coating, Binnenhoeken, Buitenhoeken,  

 Gewalste bochten

Formaat: H=35mm B=20mm L=6000mm

Opties:   Coating

Scan de code en bekijk de 

uitgebreide productinformatie

Scan de code en bekijk de 

uitgebreide productinformatie

Scan de code en bekijk de 

uitgebreide productinformatie

orIGInele producten van skor

 large  small  mInI 



reclamebord systeem

pas op voor
namaakproducten

scHoonloopmatten, looproosters
en scHoenveGers

Scan de code en bekijk de 

uitgebreide productinformatie

Scan de code en bekijk de 

uitgebreide productinformatie

Formaat:  H=60mm D=30mm L=7500mm

Opties:   Coating

Formaat:  Ieder gewenste afmeting

Opties:    Diverse kleuren borstelharen, 

   Gerecycled kunstgras balken

Scan de code 
en bekIjk  

Hoe de InfIll  
Guard  

Gemonteerd 
Wordt

Wanneer je een origineel SKOR-product koopt, ben je verzekerd van garantie, een topproduct en 
gemoedsrust. Onze producten werden met de grootste aandacht in eigen huis ontwikkeld, uitvoerig getest 
en ze maken altijd onderdeel uit van een groter assortiment. Kijk dus uit met goedkope namaakproducten!



de kracHt van skor

 Duurzaamheid

 Maatschappelijk betrokken

  kwaliteit

    ervaring

   advies op maat

Al meer dan 20 jaar ontwikkelen en produceren wij high end sportproducten in eigen 

beheer. SKOR is marktleider in de Benelux voor producten als voetbaldoelen, dug-outs 

en hockeydoelen.

Profclubs als Ajax PSV, Feyenoord, Club Brugge en Anderlecht kiezen voor SKOR. 

Naast de hoge kwaliteit kiezen zij voor de persoonlijke benadering van SKOR en de 

service gerichte aanpak. Speel als de pro’s en overtuig jezelf en kies óók voor SKOR!

We are SKOR

Sports brand driven by performance

D&D SPORT verzorgt de verdeling in VLAANDEREN.

skor & d&d sport: 10.000 m2

aan sportproducten

Trusted by:



Delivering quality in all circumstances
Even during times of setback, 
we support the club

Specialised in everything 
on and around the field
So you can stay focused on the game

We continue to develop
And grow each other’s strengths
 
So we can continue to deliver
On our way to glory

Power to the athletes
Power to the team

We are skor
sports brand drIven by
performance

HoW do We acHIeve 
tHe best performances? 

We step out onto the field 
with confidence
We always play to win

There are times when 
we are spectators
There are times when we are 
the centre of attention

But you can always count on us
A reliable factor in every team

By impressing with appearance
We stimulate confidence

Hungry for success
Thriving for perfection



be meanInGful.
be Green.
toGetHer WItH skor & d&d sport.
 
INFO@D-DSPORT.BE            www.D-DSPORT.BE


