
Van kun stgras voetbalvel

Exclusief: voetbalvelden van kun stgras verspreid en j aarlij
korreltjes in het milieu. En niemand bekommert zich ove
Door Jeroen Trommelen lllustratie Han Hoogerbrugge

roentrezer Sabina
van der Spek uit
Rotterdam heefr
een voetballende
zean,schrijftze"
Net als veel clubs
speelt zijn vereni-
ging tegenwoor-

bruik. Maar oude autobanden bevat-
ten diverse chemicaliën waaronder

. een kankerverwekkende verbinding
genaamd nitrosamine.

Dat riep in zoo6 de waag op of
voetballen in een walm van rubber-
korrels wel gezond is. Het Rijksinsti-
tuut voor de Volksgezondheid deed
metingen en kwam terug met een ge-

ruststellende uitkomst. De gehaltes
van de potentieel schadelijke stoffen
zijn volgens het RI\/hlI zolaagdat ze de
menselijke gezondheid niet kunnen
beïnvloeden. Ook onderzoek van
drainagewater onder de kunstgras
sporc\ielden leverde niets speciaals
op.

Daarmee leek het probleem de we-dig op een kunstgrasveld. Sindsdien
verspreidt zoonlief na elke training
en wedstrij d 

*kunstgraskorrels'. Die
blijven vastzitten aan zijn sokken en
gaan er zelfs in de was maar moeilijk
uit.

Hoe zit dat eigenlijk, wil ze weten.
Om welk rnateriaal gaat het en in hoe-
verre verdwijnt dat in het milieu? Zijn
onze voetbalvelden misschien een
nieuwe bron voor microplastics die
via het riool en het grondwater in zee
komen en daar een'plastÍcsoep' vor-
men?

Onze lezers zijn vaak de beste
vragenstellers, blii l« maar
weer als we deze kwes-
tie proberen uit te zoe-
ken. Kunstgrasvelden
zijn de laatste jaren
enorm in opmars in
het voetbal en de vel-
den zijnbezaaid met kor-
reltjes die 'infill' worden ge-
noemd: kunststof strooisel waardoor
spelers over hetveld kunnen glijden.
Dat spul blijft daar niet netjes liggen
maar verhuist - zoals Sabina terecht
vermoedt-gaandeweg Eaar de om-
geving.

Waar het uiteindelijk terecht-
konrt en om hoeveel hetgaat, is nog
nooit fatsoenlijk onderzocht. Dat
wordtwel tiid, wanr de uitkomst
van ons eigen onderzoekje vinden
we al best alarmerend.

Het milieudebat rond kunstgras
voetbalvelden Ís niet nieuw. Ook
tien f aar geleden waren erveront-
ruste geluiden over de korrels waar-
mee de velden worden ingestrooid.
Vaak is dat rubbergranulaat, ofi^/el
korrels van versnipperde autoban-
den. De voornaamste reden om dat
materiaal te gebruiken is de richt-
lijn die het storten van autobanden
verbiedt en verplicht tot herge-
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dtotplastlc soep

iks één rniljoenkilo kunststof
r de zeenorme berg rnicroplastics.

reld uit, want de verspreiding van
kunststof korrels was geen onderdeel
van het onderzoek. Maar juist dat ver-
schijnsel moet de laatste jaren fors
zijntoegenornen. Volgens de KNVB
telde Nederland fr,vee iaargeleden
2,o7 }voetbalvelden va n kun stgra s.

Dat is ongeveer een kwart van het
totaal aantalvelden van bij de KNVB
aangesloten clubs.

'Hoeveel kunststof korrel gaat er op
die velden doorheen? Dat vragen we
onderzoekerUlbert Hofs*a van bu-
reau SGS Intron. Hij gaf leiding aan de
eerdere milieuond.erzoeken naar de

uitdamping van chemische
stoffen boven voetbalvel-

den en de mogelijke ver-
ontreiniging van het
grondwater. De ver-

. spreidingvan de kor-
rels is een'nieuwon-. derwerp'zegthil.'Ze

moeten inderdaad
jaarlij ks worden biige-

vuld enverdwiinen in
elkgeval niet in de bo-

dem, maar naar buiten
het veld"'

Een deel van de korrels
wordt meegedragen met
vaetbalkleding en verdwif nt
via de wasmachine in het ri-

ool, denkt hij. Een ander deel
zal wel achterblijven langs het

sportveld, in de kleedkamer of
de kantine waar het hopelijk

wordt opgeveegd en bij het afual
gedaan. De waag naar de omva4g

van dit probleem is nog nooitgesteld,
maarkan Hofstra wel nakijken. Een
dag later kornt het antwoord: een
veld van g duizend vierkante meter
wordt jaarlÍiks biigevuld met 5oo kilo
kunststof.

En er zringrotere voetbalvelden
plus dat het aantal kunststof velden
hoger is dan nrueeduizend. Maarwe
rekenen conservatief en komen met
de somvan nveeduizend velden rnaal
5oo kilo tot de exclusieve conclusie
dat jaarliiks één milioen kilo kunst-
stof korrgt in het milieu verdwijnt. En
dat alleen in Nedertrand.

Dit mogen we inderdaad een bron

van 'rnicroplastics' noemen, lezen we
in een studie uit zor+ van het RMM,
genaamd'lnventarisatie en priorite-
ringvan bronnen en emissies van mi-
croplastics'. Voetbalvelden zijnbron
van microplastic door de sliltage van
het kunstgras, staat er, en via het rub-
bergranulaat dat aan het veld wordt
toegevoegd. De omvang werd niet on-
derzocht.'De risicoperceptie is ma-
tig.' In andere woorden: weinig rnen-
sen beschouwen dit als een pro-
bleern"

Hockeyvelden?
Eén van die weinigen is raadslid
|udith Hendrickx van De Bossche
Groenen in Den Bosch" Zij vroeg het
stadsbestuur vier jaar geleden om af
te zien van de aanlegvan kunstgras
vo etbalvelden vanwege onder meer
dit afualprobleem. Als er al korrels
rnoeten worden gestrooid, waarom
dan nietvan kurk? Dat is tenrninste
een natuurlijk materiaal. Maar het
heeft geen effect gehad, z,egi.ze
berustend.'De plannen zijn gewoon
doorgezeÍ.'

Verdere innovaties in kunststofuel-
den kunnen hetplasticprobleem op-
Iossen, denkt }aap de Caryentier Wolf
van fabrikant Ten Cate; wereldwij d
marktleider op het gebied van kunst-
gras. Het probleem bestaat alleen bij
voetbalvelden, legt hÍj uit, Hockeyvel-
den hebben geen korrelties nodig
omdat de bal daar met een stick
wordt gespeeld en niet met de
schoen, die onder de bal rnoet kun-
nen schuiven.'Sinds enkele jaren
kunnen we ookkunstgras weven in
de vorm van polletjes. Dat liikt zó op
gras dat je geen korrels meer nodig
hebt.'

Maar die velden zijn duur en voor-
lopig onbereikbaar voor amateur-
clubs. Om te voorkomen dat er nog
lang jaarlijks één miljoen kilo plastic
korrel in het milieu bliift verdwijnen,
zal iemand in actie moeten komen.

Ymg*n ov€r milhwriendellilc Së-
drag of tip* Yffir dere rubrie*?
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