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De bron van problemen
bij de rubberkorrelhype
Als vertegenwoordigers van de banden- en rubberbranche hadden wij de twijfelachtige eer om lijdend voorwerp te zijn van een
van de grootste mediahypes van 2016: de discussie rond de rubberkorrels in kunstgras. Met verwondering kijken we achterom
en vragen ons af: hoe konden media zó in de fout gaan? Heeft de druk van internet en social media inderdaad alle principes van
journalistieke ethiek teniet gedaan? Die conclusie lijkt onvermijdelijk, nu blijkt dat de honderden berichten over het vermeende
gevaar van rubberkorrels zonder enig vorm van bewijs zijn gepubliceerd.
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de stoffen waarmee wordt gewerkt. En laten we het nog maar
eens herhalen: uit geen van die
onderzoeken, ook niet de vele
studies die zijn gedaan naar de
gezondheid van werknemers in
deze branche, blijken problemen. Naar verluidt is Zembla nu
bezig met een tweede uitzending, kennelijk over de milieueffecten van het gebruik van rub-

WIE MEER WIL WETEN:
www.sbrcheck.nu
www.facebook.com/BANDenMILIEU/
www.nrc.nl/nieuws/2016/12/23/vrachtlading-bangmakerij-5909952-a1538254
www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Video/1vt6i71_web_mp4.std?ext=.mp4
www.facebook.com/BANDenMILIEU/videos/671151653065206/
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