
Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

Geachte lezers van Dagblad Tubantia,

Op deze plek verwachtte u wellicht een advertentie met aanbiedingen voor de feestdagen. In plaats daarvan 
staat hier een open brief over een onderwerp wat, laten we het maar duidelijk zeggen, u vast al een tijdje de keel 
uithangt: rubberkorrels in kunstgrasvelden. Ik hoor u al zuchten. Toch hoop ik op drie minuten van uw aandacht 
voor een onderwerp dat veel mensen bezighoudt.

Met name hier in het Oosten, en dan vooral in Enschede, met Apollo Vredestein en de wetenschappers van 
de Universiteit Twente de rubberhoofdstad van Nederland, is de laatste weken veel aandacht voor die korrels. 
Juist daarom moeten we nog een keer een aantal misverstanden hierover rechtzetten, die door milieuactivisten 
keer op keer over de korrels de wereld in worden geholpen. 

Wat is er aan de hand? De rechter besloot een aantal dagen geleden dat het bedrijf Sportaal, dat voor de gemeente 
Enschede kunstgrasvelden beheert, een boete moet krijgen. Sportaal heeft volgens de rechter namelijk 
onvoldoende gedaan om de rubberkorrels die langs de velden liggen, op te ruimen. De rechter kwam tot deze 
veroordeling nadat milieuclubs bij het OM aangifte hebben gedaan tegen Sportaal. Ongetwijfeld zullen het OM 
en activistische milieuburgers nu nog meer zaken aanhangig maken. Maar wij weten ook, dat bijna alle veld-
beheerders tegenwoordig heel serieus bezig zijn met hun zorgplicht voor het voorkomen van verspreiding van 
alle soorten Infillkorrels. Die horen natuurlijk op de velden en niet daarbuiten.

Bij Band en Milieu zijn we verantwoordelijk voor de inzameling en waar mogelijk recycling van zo’n negen 
miljoen gebruikte autobanden per jaar in Nederland. Banden die u en wij gebruiken en verslijten. Door onze 
inzameling worden er nagenoeg geen oude banden meer in de natuur gedumpt, zoals vroeger veelvuldig 
gebeurde. Wij proberen bovendien zoveel mogelijk banden voor de verbrandingsoven te behoeden. Want hoe 
meer banden worden verbrand, hoe meer CO2 er wordt uitgestoten. We zoeken dus naar goede nieuwe 
bestemmingen voor het bandenrubber. Eén van die bestemmingen is het vermalen van de banden tot korrels en 
deze ter demping in te strooien op kunstgrasvelden. Een geweldige vorm van hergebruik van bestaand materiaal 
en midden in de roos van de circulaire economie, die we met z’n allen in Nederland willen realiseren.

Milieuclubs roepen om het hardst dat de korrels heel slecht zijn voor het milieu. Er zouden grote hoeveelheden 
stoffen uit lekken die slecht zijn voor organismen in de bodem en slootwater. Ze zijn er goed in geslaagd veel paniek 
hierover te veroorzaken. Maar feit is: die stoffen lekken niet in grote hoeveelheden uit. In Scandinavië wordt het 
rubber zelfs gebruikt als filter in afwateringssystemen. En ook is nooit aangetoond dat organismen waar dan ook 
daadwerkelijk in de praktijk last hebben van die korrels. Terwijl ze toch al twintig jaar worden gebruikt.  

Hiermee willen we niet zeggen dat die korrels niet moeten worden opgeruimd als ze langs de velden liggen. 
Dat geldt voor alle soorten korrels: rubber, kunstrubber, plastic, kurk. Al deze materialen mogen daar volgens de 
wet niet liggen en het blijkt nu strafbaar ze niet te verwijderen. Dat is ook gewoon een kwestie van ‘good house-
keeping’. Al sinds 2009 geeft Band en Milieu in een zorgplichtdocument aan hoe terreinbeheerders dit het beste 
kunnen doen, en ook hoe ze verspreiding van korrels kunnen voorkomen. 

Nu weet u weer een beetje beter hoe het zit. Mocht u de volgende keer weer iets over rubberkorrels horen of 
lezen kunt u desgewenst zelf de feiten nog eens checken via www.bandenmilieu.nl. Voor nu wensen wij iedereen, 
of je nu voor of tegen infillkorrels bent, een mooie jaarwisseling en een gezond en gelukkig nieuwjaar.  

Met vriendelijke groet,

Kees van Oostenrijk
Bestuurder Vereniging Band en Milieu


