
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rubber of kurk? 

2 

Gebruik van rubbergranulaat (korrels) op de 

kunstgrasvelden in de gemeente Edam-

Volendam is schadelijk voor de gezondheid 

van onze voetballende kinderen en 

volwassenen.  

 

Overwegingen 

Rubberkorrels op de 
kunstgrasvelden 
 

Onderzoek RIVM  

Grote steden 

Wat vindt VD|80? 

Reeds in 2006 stelt het RIVM dat het verspreiden van 

rubbergranulaat op kunstgrasvelden zeer schadelijk is voor het 

milieu. Omdat al die schadelijke stoffen in het grondwater komen, 

kan dat grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Uit een 

nadere studie van de gemeente A’dam, R’dam, Den Haag en 

Utrecht (mei 2017) wordt dit beeld nogmaals bevestigd.  

 

Het RIVM heeft al toegegeven dat het rubbergranulaat rapport 

(oktober 2016) onvolledig is geweest. In het onderzoek wordt 

gesproken over een verwaarloosbaar risico die alleen maar gebruikt 

wordt in relatie tot de ziekte kanker. Met andere ziektes en risico’s is 

feitelijk geen rekening gehouden. Van de 60 chemische stoffen zijn 

er maar 30 onderzocht.  

Daarnaast herkennen alle voetballers wel de “verbrande” voeten 

tijdens het voetballen met hoge temperaturen. Bij onderzoek worden 

nog steeds wel eens oppervlaktetemperaturen van kunstgras 

gemeten van boven de 50 graden Celsius. Dat zijn risicovolle 

omstandigheden voor sporters. Hittestress kan leiden tot krampen, 

hoofdpijn, concentratieverlies, uitputting, uitdroging en in het ergste 

geval een beroerte. 

 

Steeds meer clubs in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam gaan 

over tot het aanleggen van nieuwe velden met kurk, dan wel laten 

de rubberkorrels vervangen door kurk. Dat zouden deze 

gemeenten niet doen als het veilig zou zijn. Als het 

rubbergranulaat zo slecht is voor het milieu en volksgezondheid 

dan mag je als gemeente dit niet negeren.   

 

Het is een onterechte conclusie van het RIVM dat er sprake is van 

een verwaarloosbaar risico bij het spelen op kunstgras met 

rubberkorrels. In de begrotingsraad van November 2017 zullen wij 

een motie indienen waarbij er gelden beschikbaar moeten worden 

gesteld om de kunstgraskorrels in de gemeente te vervangen 

door kurk. Ook nieuw aan te leggen velden moeten met kurk 

bestrooid worden. 

Lees het volledige artikel (en bronvermelding) op onze website www.vd80.nl 

Kinderen in gevaar?  

 

Onze gemeente heeft vooralsnog de 

conclusie van het RIVM (oktober 2016) 

overgenomen dat sporten op kunstgrasvelden 

met rubberkorrels veilig is. Na signalen van 

verontruste ouders en nader onderzoek 

twijfelen wij aan deze conclusie  

 

Aanleiding 


