
 

 

 

 Wethouder van actieve stad, diversiteit 

en vergunningen 

 

Bezoekadres Stadhuisplein 1 

5611 EM Eindhoven 

www.eindhoven.nl  

Postadres Postbus 90150 

5600 RB Eindhoven 

info@eindhoven.nl 

Telefoon 14 040  

 

 

 Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven  gemeente Eindhoven 

Behandeld door C.v.d Putten 

Telefoon  

Uw kenmerk  

Ons kenmerk  

5 oktober 2016 

  

 

   

 

 

     

 

Betreft: Kunstgrasvelden 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 
 

Inleiding 

In Eindhoven wordt rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden bij 

voetbalverenigingen en op trapveldjes in woonwijken. Deze rubberkorrels zorgen ervoor 

dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, 

zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter 

geschikt voor slidings. 

Het televisieprogramma Zembla zal op 5 oktober aandacht besteden aan het gebruik 

van dit rubbergranulaat. Een bepaalde stof in de korrels wordt ter discussie gesteld door 

een aantal deskundigen. Deze is volgens hen mogelijk kankerverwekkend. 

Ik kan me voorstellen dat het programma bij u of uw leden vragen oproept. Daarom wil ik 

u graag informeren over het gebruik van rubbergranulaat in Eindhoven 

Het materiaal 

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude 

rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze manier herbruikt worden. 

De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft 

het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in heel veel dingen die we elke dag 

gebruiken, bijvoorbeeld elastiekjes, speelgoed of telefoonhoesjes. De stof is recent 

toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn. 

Onderzoek 

Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht 

gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van 
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rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst is 

nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. 

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. 

Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meedragen voor de 

gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en 

de KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat.  

Bovendien stelt de KNVB dat er nog steeds op kunstgras gevoetbald kan worden en 

richt zich ook op het feitelijke advies en informatie van het RIVM. 

De situatie in Eindhoven 

In Eindhoven gebruiken we rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van 

Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en 

gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over eisen aan 

het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen. 

Op basis van het RIVM-advies én de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd 

is in Eindhoven voor het gebruik van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. 

Vervolg 

Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt dat er onacceptabele risico’s 

zijn, dan zullen de eisen in het Milieukeurmerk worden aangepast. Zo ver is het nog niet. 

Dat neemt niet weg dat ik de resultaten van het onderzoek van de Europese commissie 

met veel belangstelling tegemoet zie. Als wethouder Sport wil ik uiteraard ook graag 

weten hoe het precies zit. Natuurlijk informeren we u als de resultaten van het onderzoek 

bekend zijn. 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met Paul van 

Poppel  via telefoonnummer  06- 5379 0672. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J.J. Wedemeijer 
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