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Onderwerp: Onderzoek rubbergranulaat bandenbranchevereniging VACO 

 

 

 

Gisteren heeft de NOS aandacht besteed aan de eerste resultaten van een onderzoek van de 

bandenbranchevereniging VACO. Deze berichtgeving heeft opnieuw geleid tot ongerustheid 

over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.  

 

De VACO heeft op kunstgrasvelden in Nederland het rubbergranulaat onderzocht op de 

aanwezigheid van een aantal kankerverwekkende stoffen. De resultaten leveren geen nieuwe 

informatie qua gezondheid op: het rubber op de velden bevat kankerverwekkende stoffen. Het 

onderzoek zegt echter niets over de daadwerkelijke blootstelling van gebruikers van de velden 

en daarmee over de gezondheidsrisico’s.  

 

Op woensdag 12 oktober hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek van het RIVM. 

Inmiddels zijn 100 velden, verspreid over het land, bemonsterd en geanalyseerd. Hiermee 

ontstaat er een landelijk beeld over de samenstelling van rubbergranulaat op de Nederlandse 

kunstgrasvelden. Vervolgens wordt bij een selectie uit de verkregen monsters in het lab 

gekeken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk 

hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat. Ten slotte wordt een 

wetenschappelijke literatuurstudie uitgevoerd om een up to date kennisoverzicht te krijgen van 

de gezondheidsaspecten van rubbergranulaat.  

 

Naar verwachting geeft dit onderzoek van het RIVM inzicht in de blootstelling en daarmee in de 

gezondheidsrisico’s. De GGD wacht dit onderzoek af en blijft tot die tijd bij het al eerder 

gegeven advies: er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. 

 

De onderbouwing van dit advies staat op de website van de Dienst Gezondheid en Jeugd:  
 

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/rubbergranulaat-en-gezondheid 

 

Het RIVM verwacht half december met de eerste bevindingen naar buiten te komen. De GGD 

zal de uitkomsten zo snel mogelijk vertalen in een praktisch advies. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze memo nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

de Dienst Gezondheid & Jeugd, team toezicht en preventie. Wij zijn op werkdagen telefonisch 

bereikbaar op 078-770 8500.  


