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Gemeente Oldenzaal wacht onderzoek RVIM af 
Spelen op kunstgrasvelden in Oldenzaal blijft toegestaan 
 
 
Afgelopen zondag heeft een bericht van de NOS op teletekst gestaan. Dit bericht ging over de 
uitkomsten van het onderzoek naar de rubbergranulaat in kunstgrasvelden dat uitgevoerd is 
door de bandenbranche.  We snappen dat de berichtgeving in de media tot onrust bij de leden 
kan leiden. 
 
De NOS schreef in het bericht dat er honderden velden zijn onderzocht en dat de onderzochte velden 
een hogere concentratie kankerverwekkende stoffen bevat dan is toegestaan in de norm voor con-
sumentenproducten.  
Door de branche zijn afgelopen periode slechts 50 velden onderzocht. De norm waaraan de velden 
getoetst moeten worden is niet de consumentennorm, maar de norm voor mengsels. De velden die 
onderzocht zijn, tonen geen afwijkende waarden en voldoen ruim aan de norm voor mengsels die van 
toepassing is. Komende periode worden nog meer velden onderzocht door de branche. 
De velden in Oldenzaal zijn nog niet onderzocht. De gemeente Oldenzaal heeft wel aangegeven mee 
te willen werken aan dit onderzoek.  
 
Onderzoek RIVM 
In december worden de uitkomsten van de onderzoeken van de RIVM verwacht. De RIVM doet 
onderzoek naar de samenstelling van het rubbergranulaat en de risico’s voor de gezondheid. Wij 
wachten de uitkomsten van deze onderzoeken af. Er is steeds afstemming met de KNVB en de VSG 
en de betrokken organisaties over het gebruik van de velden. Op dit moment is er geen signaal gek-
omen dat de velden niet meer bespeeld mogen worden. De RIVM en de KNVB verwachten geen risi-
co’s bij het bespelen van de kunstgrasvelden. Wij volgen deze lijn. De kunstgrasvelden mogen daarom 
gewoon bespeeld worden. Wij blijven de berichtgeving nauw volgen. Als de uitkomsten van het 
onderzoek bekend zijn zullen wij deze direct communiceren.  
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