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Aan de Raad, 
Uitslag RIVM-onderzoek rubbergranulaat in kunstgrasvelden bekendgemaakt 

Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een 
onderzoek uitgevoerd naar eventuele gezondheidsrisico's van met rubbergranulaat ingestrooide 
kunstgrasvelden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op dinsdag 20 december bekend gemaakt. 
Uit het onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn 
ingestrooid met rubbergranulaat praktisch verwaarloosbaar is. 
De resultaten van het onderzoek van het RIVM geven nu geen aanleiding voor de gemeente 
Steenbergen om maatregelen te nemen bij de met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden in onze 
gemeente. 

Wat was de aanleiding van het onderzoek? 

Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober jl. een uitzending gemaakt over de vermeende 
gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden met rubberkorrels. Naar aanleiding van die uitzending is onrust 
ontstaan over de veiligheid van sporten op deze kunstgrasvelden. Op basis hiervan heeft het ministerie 
van VWS het RIVM gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar eventuele gezondheidsrisico's. 

Om welk materiaal gaat het? 

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt vooral gemaakt van oude rubberproducten, zoals 
versnipperde autobanden. De stof waar het om gaat (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, ofwel 
PAK's) wordt gebruikt bij de productie van autobanden. We komen er ook op andere manieren dagelijks 
mee in aanraking, bijvoorbeeld via uitlaatgassen van auto's, rook van houtkachels, en gebarbecued 
vlees. Deze stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn. 

Uitkomsten onderzoek 

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met 
rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze 
komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in 
het granulaat zijn 'opgesloten'. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch 
verwaarloosbaar. 

U vindt meer informatie op de website van het RIVM. Daar vindt u ook het rapport van het onderzoek en 
een filmpje met meer uitleg. U kunt ook contact opnemen met het RIVM via telefoonnummer 0800-0480. 

Advies GGD 
De adviezen die de GGD nu geeft, zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis. Op basis van 
deze kennis heeft de GGD geen aanwijzingen dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat tot 
risico's leidt voor de gezondheid. Daarom kunnen sporters de velden gewoon gebruiken. 



Lichaamsbeweging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom adviseert de GGD om vooral 
te blijven sporten. De GGD begrijpt dat sommige ouders zich toch zorgen blijven maken, ondanks de 
uitkomsten uit het RIVM-onderzoek. Normaal hygiënische gedrag zorgt er voor dat contact met de 
rubberkorrels zo klein mogelijk is. De GGD benadrukt dat dit gedrag altijd gewenst is na sporten, op 
welke ondergrond dan ook. 

Meer informatie leest u op de website van de GGD West-Brabant. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris, 

M.J.P. de Jongh, RA 
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