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week 41 – 10 oktober 2016 – tekst niveau C 

Onrust om kunstgras 
 
Bij veel clubs in het amateurvoetbal ging het 
afgelopen weekend maar om één vraag: wel 
of niet voetballen op kunstgras? Het nieuws 
dat de gebruikte korrels van rubbergranulaat 
mogelijk kankerverwekkend zijn, heeft voor 5 
veel commotie gezorgd. De meningen lopen 
erg uiteen, maar terughoudendheid en twijfel 
voeren de boventoon. Bij meerdere clubs 
werden wedstrijden verschoven, sommige 
teams weigerden resoluut op het kunstgras 10 
te spelen. 
 
Oude autobanden 
Aanleiding voor alle commotie vormt een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Hierin 
stellen wetenschappers dat het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nooit goed 
heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden in het lichaam van sporters terecht 15 
kunnen komen. Het gaat om kunstgrasvelden waar gebruik is gemaakt van gerecyclede autobanden. 
Iedere dag sporten wereldwijd miljoenen kinderen en volwassenen op dit soort velden. In Nederland 
liggen ongeveer 2000 van die velden. De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen 
heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar 
deze rubberkorrels gemaakt van oude autobanden zijn dus ook mogelijk kankerverwekkend. Minister 20 
Schippers van Volksgezondheid zegt de opmerkingen van wetenschappers in het televisieprogramma 
Zembla serieus te nemen: ‘daarom wil ik nog voor de kerst duidelijkheid. Het RIVM gaat bij vijftig tot 
honderd kunstgrasvelden in Nederland metingen doen, om te kijken wat het betekent voor de 
volksgezondheid. Gewoon uit voorzorg.’ 
 
Niet opeten 25 
Ook de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) dringt aan op nader onderzoek. Op hun website 
staat: ‘Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen 
korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het 
programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer 
onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en 30 
gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters.’ 
Totdat het onderzoek duidelijkheid geeft over de risico’s van het gebruik van kunstgras, vindt minister 
Schippers dat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen laten sporten op kunstgrasvelden. Zij 
zegt dat volgens de RIVM er meer bewijs is dat barbecueën schadelijk is voor mensen, dan dat er 
bewijs is dat de rubberkorrels slecht zijn voor mensen. De bewindsvrouw liet weten dat er volgens 35 
haar experts geen gezondheidsrisico’s zijn als je je houdt aan de richtlijnen van het RIVM.  
Het RIVM zegt dat de velden gewoon gebruikt kunnen worden waar ze voor gemaakt zijn, namelijk 
sporten. Mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen kan vermeden worden door niet met 
rubbergranulaat te spelen of het op te eten. Ook adviseert het RIVM om na het sporten te douchen en 
schone kleding aan te doen.  40 
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Paniek 
Ondertussen is er lichte paniek uitgebroken bij de Nederlandse 
amateurclubs. Verschillende voetbalverenigingen laten hun 
jeugd daarom op natuurgras spelen. Zo zijn er dit weekend 
verschillende clubs bijgekomen die niet meer willen spelen op 45 
kunstgras, zoals de Limburgse voetbalclubs SVH93 en SVEB. 
Deze clubs nemen, net als tientallen andere clubs, het zekere 
voor het onzekere. Ook Victoria Boys uit Apeldoorn en CDW uit 
Wijk bij Duurstede laten weten dat er voorlopig niet meer op het 
kunstgras wordt gespeeld. Deze clubs vinden dat eerst uit 50 
onderzoek moet blijken dat het veilig is, waarmee ze het advies 
van het RIVM negeren. 
Andere clubs, zoals vv Dronrijp, vv Foarut en de SJO Dronrijp Foarut Combinatie, volgen - al dan niet 
noodgedwongen - wel het RIVM en blijven de kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels gebruiken. 
Voor sommige clubs zou niet meer spelen op kunstgras betekenen dat ze de wedstrijden moeten 55 
afgelasten omdat er niet genoeg grasvelden zijn.  
Dat geldt ook voor Kampong. Drie van de zeven velden van de Utrechtse vereniging zijn 
kunstgrasvelden en daar werd dit weekend gewoon op gespeeld. Zaterdagcoördinator Ad Rosweide 
maakt zich niet zo'n zorgen. ‘Dat er nu abrupt een einde aan moet komen en dat iedereen moet 
stoppen met sporten op deze velden vind ik een beetje onzin. Ik vond de opmerking van een minister 60 
dat barbecueën slechter is dan het hele kunstgrasveld wel een goede.’ Een vader noemt het 
'paniekvoetbal'. ‘Ik geloof niet dat de kinderen nu opeens onwijs ziek worden, maar het is wel goed dat 
ze het onderzoeken. Dan kan worden aangetoond of het schadelijk is of niet en dan kunnen we een 
beslissing nemen.’ 
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