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Kunstgras met SBR-granulaat is veilig 
Vereniging Band en Milieu en VACO initiëren grootschalig in-vivo-onderzoek en 

helpen gemeenten en sportbesturen granulaat te controleren op herkomst 

 

Den Haag, 21 oktober 2016 – “Kunstgras met rubbergranulaat van het type SBR is 

veilig”, stelt Kees van Oostenrijk vandaag in reactie op de onrust over 

kunstgrasvelden die de afgelopen weken in de media oplaaide. Van Oostenrijk, 

bestuurder van de Vereniging Band en Milieu, beroept zich daarbij op vijftien jaar 

gebruik en onderzoek en meer dan honderd studies die hiernaar zijn gedaan. Daarmee 

sluit hij zich samen met VACO, de vereniging voor de banden- en wielenbranche, aan 

bij de conclusies van het RIVM.  

 

SBR-granulaat is het rubbergranulaat dat afkomstig is van gemalen voertuigbanden. Het is 

gemaakt van natuurlijk en synthetisch rubber en onderscheidt zich van andere typen rubber. 

SBR-granulaat voldoet aan alle wettelijke normen die ervoor gelden, stellen de verenigingen. 

Van Oostenrijk: “Er is over de hele wereld veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van 

SBR-granulaat. Hierbij is vaak gekeken naar de mogelijke schadelijke effecten ervan. Uit het 

beschikbare onderzoek blijkt keer op keer dat spelen of sporten op SBR-granulaat geen 

verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengt. Daarbij is gekeken naar blootstelling aan 

SBR-granulaat via huidcontact, inademing of inslikken”.   

 

Normen 

De branche maakt nadrukkelijk onderscheid tussen granulaat van het type SBR en ander 

granulaat, bijvoorbeeld gemaakt van oude rubberen buizen uit de chemische industrie. Van 

Oostenrijk wijst erop dat er nauwelijks producten in omloop zijn die zoveel zijn onderzocht als 

SBR-granulaat. “We hebben het inmiddels over ongeveer honderd studies, uitgevoerd door 

gerenommeerde instituten. Daarnaast moet SBR-granulaat aan strenge Europese eisen 

voldoen, maar bijvoorbeeld ook aan eisen voor speeltoestellen. De suggestie dat de branche 

een loopje zou nemen met de veiligheid van sporters en vooral kinderen, is ongehoord en 

nergens op gebaseerd.”  

 

Veiligheid voorop 

Vereniging Band en Milieu en de VACO doen onder geen beding concessies aan het 

uitgangspunt dat veiligheid voorop staat. Van Oostenrijk: “Wij laten onze medewerkers met 

dit materiaal werken en onze eigen kinderen erop sporten. Dat doen we niet zomaar”. De 

verenigingen hameren erop bij de feiten te blijven: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs 

dat sporten op SBR-granulaat een gevaar vormt voor de gezondheid. Er kan dus gewoon op 

de betreffende kunstgrasvelden gespeeld worden. 

 



Checken op SBR  

Nu er veel onrust is ontstaan over het granulaat op sportvelden, kondigen Vereniging Band 

en Milieu en VACO aan een website te lanceren, die gemeenten en sportbesturen in staat 

stelt om te checken of hun velden met SBR-granulaat zijn ingestrooid. Hiervoor openen zij in 

de loop van volgende week de website www.SBRcheck.nu . Consumenten kunnen daar ook 

terecht voor meer informatie. “Wij merken dat er grote behoefte is aan informatie en dat 

clubs willen weten wat ze hebben liggen. In principe is dit te herleiden uit de documentatie 

die de gemeenten en clubs van hun leveranciers hebben ontvangen. Mochten zij echter niet 

zeker weten of zij het veilige SBR-granulaat op hun velden hebben liggen, dan kunnen ze 

zich volgende week via SBRcheck.nu bij ons melden”, aldus Van Oostenrijk. Vereniging 

Band en Milieu zal dan in samenwerking met deskundigen monsters van het granulaat 

nemen en deze controleren.  

 

Verder ziet de branche dat er opnieuw een maatschappelijke behoefte is ontstaan aan nog 

meer onderzoek naar de veiligheid van het granulaat. Daarom zullen zij in de loop van de 

komende maanden een grootschalig zogenoemd ‘in-vivo’ (in de mens) onderzoek opstarten, 

waarbij grote groepen sporters zullen worden onderzocht op het verband tussen sporten op 

SBR-granulaat en de aanwezigheid van PAKs en andere stoffen in hun lichaam. “Er is al 

echt heel veel informatie over de veiligheid, maar als wij hiermee een bijdrage kunnen 

leveren, dan pakken wij als industrie dit vraagstuk op. Het onderzoek zal in samenwerking 

met gerenommeerde wetenschappelijke instituten plaatsvinden”.  

Over Vereniging Band en Milieu en VACO 

De Vereniging Band en Milieu is een belangenvereniging voor producenten en importeurs 

van autobanden en producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans. RecyBEM 

zorgt als uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer voor het gestructureerd inzamelen 

van de gebruikte autobanden op de Nederlandse markt.  

 

VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland. Zij 

behartigt de belangen van honderden banden- en wielenbedrijven uit de gehele 

bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren: productie, handel, 

bandenservice, bandeninzameling, -vernieuwing en -verwerking, industriebanden, 

landbouwbanden en wielen. Zo'n 350 bedrijven met in totaal 730 vestigingen in de 

Nederlandse banden- en wielenbranche zijn bij VACO aangesloten. Dit is ongeveer 90% van 

de branche. In de totale branche zijn 10.000 mensen werkzaam. 

 

 

 

http://www.sbrcheck.nu/

