
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Bestuursleden van sportverenigingen  

met kunstgrasvelden in Hengelo 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden 

2163938  10 oktober 2017 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Het televisieprogramma Zembla zal op 11 oktober opnieuw aandacht besteden aan het gebruik van 

rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Deze keer is er bijzondere aandacht voor de milieugevolgen.  

Zembla heeft hierover ook met de gemeente Hengelo contact opgenomen. Wellicht roept het 

programma vragen op bij u of uw leden. Wij hechten er dan ook waarde aan u te informeren over 

het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Hengelo. 

 

Na de uitzending van Zembla in oktober 2016, over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat, 

startte het RIVM een onderzoek.  Geconcludeerd werd dat er een ‘praktisch verwaarloosbaar 

gezondheidsrisico’ zit aan het gebruik van rubbergranulaat. De uitzending riep logischerwijs wel 

raadsvragen op. Daarom werd in april 2017 een politieke markt over dit thema georganiseerd. 

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft bij monde van dhr. Glaab, de voor- en nadelen van 

de verschillende infillmaterialen gepresenteerd en toegelicht. Hij richtte zich op zowel de 

gezondheidsrisico’s als de milieugevolgen. Op basis van deze presentatie en het RIVM-onderzoek is 

besloten om: 

 In Hengelo rubbergranulaat als infillmateriaal te blijven gebruiken; 

 Aanvullende maatregelen te treffen om verspreiding in de natuur tegen te gaan; 

 Verenigingen die kiezen voor een ander infillmateriaal dan rubbergranulaat, betalen de 

meerkosten daarvan zelf. 

Op 20 september jl. deed Recycling Netwerk, een coalitie van milieu- en natuurorganisaties, aangifte 

vanwege het gebruik van rubbergranulaatkorrels op velden. Sportverenigingen, bandenleveranciers 

en ook gemeenten zouden strafbaar zijn omdat de buitenste laag van de autobanden zink bevat. Dat 

belandt volgens de organisatie in de bodem en in het grondwater. Het openbaar ministerie is naar 

aanleiding van deze aangifte een onderzoek gestart. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

De vereniging Band en Milieu en de Vereniging Sport en Gemeenten reageerden op deze aangifte 

door te refereren aan een rapport uit 2005. Het ministerie van VROM stelde daarin vast dat 

granulaat geen afval is, maar een materiaal dat onderdeel mag zijn van kunstgrasveldconstructies. 

Daarnaast wordt uitloging in de bodem sterk vertraagd doordat het zink wordt opgevangen in de 

veldconstructie zelf. 

In Hengelo baseren we onze handelwijze op de adviezen van het RIVM en de VSG.  Tot nu toe 

hebben wij geen redenen om hiervan af te wijken. Zembla zal in de uitzendingen van 11 oktober 

waarschijnlijk aandacht besteden aan de mogelijke zinkuitloging in de bodem. Wij volgen het 

onderzoek van het openbaar ministerie en de uitzending op de voet. Mocht het onderzoek daartoe 

aanleiding geven, zullen wij de consequenties daarvan met u bespreken en uiteraard maatregelen 

treffen.  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch een vraag, neem dan 

gerust contact op met beleidsmedewerker sportinfrastructuur; Mark Oude Bennink, via 

m.oudebennink@hengelo.nl  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

mailto:m.oudebennink@hengelo.nl

