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Kennis te nemen van 
de notitie “Onderbouwing keuze infill sportvelden”. 
 
Context 
Met de raadsmededeling van 30 oktober 2018 bent u geïnformeerd over de milieueffecten 

van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Uit onderzoek van het RIVM ‘Verkenning 

milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden’ rond 10 kunstgrasvelden van 
voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van autobanden bleek 
dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor het 
milieu in de directe omgeving van de velden. In het onderzoek is de kwaliteit van het 
milieu rondom kunstgrasvelden met rubbergranulaat van autobanden vergeleken met de 
milieukwaliteit rondom echte grasvelden. Op diverse locaties overschreden de 
concentraties zink, kobalt en minerale olie bij kunstgrasvelden de geldende normen voor 
bodem en waterbodem (Besluit bodemkwaliteit), terwijl dat bij echte grasvelden niet het 
geval is. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink; voor de mens vormt 
zink géén gezondheidsrisico. 
 
Kernboodschap 
Het rubber ‘infill’ materiaal in de Doetinchemse kunstgrasvelden is gecontroleerd op 
herkomst. Alle gebruikte rubbergranulaat is van autobanden afkomstig van door RecyBEM 
gecertificeerde en/of bij VACO aangesloten producenten. Zij gebruiken uitsluitend 
autobanden als grondstof voor ‘infill’ materiaal in kunstgrasvelden. De Nederlandse 
overheid heeft geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met ‘infill’ van 
gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van de geselecteerde PAK’s niet hoger is dan 
75 mg/kg. De som van de gehaltes van de geselecteerde PAK’s bedraagt in de 
Doetinchemse situatie minder dan 75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit 
bodemkwaliteit en de waarde voor PAK’s die als veilig wordt beschouwd. 
BUHA heeft adviesbureau Newae gevraagd een notitie op te stellen met een 
onderbouwing van het type infill materiaal voor kunstgrasvelden in de gemeente 
Doetinchem. 
 
Vervolg 
BUHA zal in de toekomst nieuwe kunstgrasvelden aanleggen en bestaande velden 
renoveren. Zij wil voorzien zijn van relevante informatie, zodat zij een gefundeerde keuze 
kan maken ten aanzien van de toe te passen constructies, zowel bij nieuwe aanleg als bij 
renovatie van kunstgrasvelden. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de 
verschillende bouwstoffen en infill materialen in relatie tot de aspecten gezondheid, 
milieu en sporttechnische eigenschappen. 
 
Bijlage 
Notitie Onderbouwing keuze infill sportvelden. 


