Voorspoedig verloop aanleg ijsbaan
De werkzaamheden voor de multifunctionele ijs- en skatebaan op Sportpark Zuid
in Doetinchem verlopen tot nu toe naar wens. IJs en weder dienende verwacht de
aannemer medio oktober de baan te kunnen asfalteren. Dat betekent: deze
winter schaatsen op Sportpark Zuid.
Vrijwel de gehele baan is inmiddels van een laag puin voorzien. Maar het
allerbelangrijkste is dat uit de monitoring van de bodem blijkt dat de zogeheten
zetting zich naar verwachting gedraagt. De zetting bedraagt tot nu toe zo’n 2
millimeter, volgens de deskundigen een uitstekende waarde. Temeer daar de
bodem in de afgelopen maand een recordhoeveelheid regenwater heeft moeten
verwerken.

Op de bovenstaande foto is een van de vaste ijkpunten te zien, waarmee de
zetting gemonitord wordt. De paal zit vast op een plaat diep in de bodem. Met
behulp van speciale apparatuur wordt regelmatig de exacte hoogte van de paal

gemeten. Een verandering van die hoogte geeft de zetting diep in de bodem
weer.

De drie fases in de onderlaag van de baan. In het deel midden op de foto is
alleen nog maar drainage toegepast. Rechtsonder is een stabiliseringmat
aangebracht en bovenaan is de dikke laag puin zichtbaar.

Rondom de baan zijn de dijkjes al aangebracht. Die moeten ervoor zorgen dat de
wind geen vat krijgt op het ‘groeiende’ ijs, waardoor dit sneller de vereiste dikte
kan bereiken. Ook zal hierdoor een mooie gladde ijsvloer ontstaan.

Naast de baan wordt een wadi aangelegd. Deze moet na de ijsperiode het
dooiwater opvangen. Dat zal door de put, rechtsonder op de foto, naar de wadi
stromen.

Formido deco bouwmarkt Doetinchem

Rabobank Coöperatiefonds

Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over ontwikkelingen bij
de totstandkoming van de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark Zuid. De brief verschijnt zo vaak als er
nieuws te melden is.U kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten
aan j.punt33@upcmail.nl of aan secretariaat@ijd96.nl

