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Onderzoeksvragen 
1. Wat zijn concentraties rubbergranulaatdeeltjes in grond en waterbodem rondom kunstgrasvelden? 
2. In welke mate komen stoffen afkomstig uit rubbergranulaat voor in (grond)water en (water)bodem 

rondom kunstgrasvelden?  
3. Zijn er risico’s voor het bodem- en waterleven? 

 
 

4. Zijn er risico’s voor de mens door consumptie van 
moestuingewassen die besproeid zijn met slootwater 
nabij kunstgrasvelden, of door andere 
blootstellingsroutes via het milieu? 

5. Zijn er risico’s voor andere dieren dan in water en 
bodem levende organismen, zoals vogels, en 
(landbouw)huisdieren? 



Aanpak 

 
 
 
 

Nr Plaats-naam 
Jaar 
van 

aanleg 

Technische 
steunlaag 

Natuurlijke 
ondergrond 

Gemiddelde 
afstand tot 
sloot (m) 

Diepte 
grondwater 

(cm-mv) 

1 Uithoorn 2009 Lava laagveen 21 50-70 

2 Schagen 2006 Zand-Steagran zeeklei 12 60-90 

3 Lisse 2008 Lava zand 10 65-80 

4 Vlaardingen 2006 Lava- zand zeeklei 21 60 

5 Den Bosch 2008 Beton-
granulaat zand 72 150-160 

6 Raalte 2009 Granulight zand 26 90-100 

7 Zoetermeer 2006 Granulight laagveen 10 110-190 

8 Groningen 1990 Zand-rubber zand 16 60-90 

9 Hardenberg 2009 Lava-zand rivierklei 9 120-160 

1
0 Tiel 2003 Lava-rubber rivierklei 8 75-140 



Chemische analyses: Stoffen 
● pH, lutum, organische stof 
● Rubber korrels 
● Metalen 
● PAKs 
● Minerale olie (4 fracties) 
● Benzothiazolen 
● Macro-ionen 
● Nutrienten 

 



Effectmetingen met bioassays 
● Drainagewater: Watervlooien 
  
● Extracten (passive sampler) van 

drainagewater: 13 verschillende testen met 
cellen en enzymen (SIMONI) 
 

● Waterbodem: Dansmuggen en vlo-kreeften 



Interpretatie 
● Verschillen kunstgras en echt gras per stof 
● Verschillen kunstgras en echt gras per veld 
● Correlatie tussen stofconcentratie en korrels  
● Toetsen van significante stoffen aan normen 
● Correlatie tussen drainagewater en stofconcentraties in 

ontvangende compartimenten 
● Actuele risicobeoordeling met risicotoolbox  
● Bioassays met ecologische sleutelfactoren 

 
 
 
 
 



Bermgrond : korrels 
 

 



Bermgrond : korrels 
 



Bermgrond: 
Significante verschillen per 
stof 
 



Bermgrond: Significante verschillen per veld 



Bermgrond: Correlatie stoffen en korrels 



Normtoetsing bodem 



Ecologische risico’s bermgrond 



 
 
 

Drainagewater: 
Significante verschillen 
per stof 



Drainagewater:  
Significante verschillen  
per veld 



Drainagewater 
indicatieve toetsing 



Drainagewater: respons bioassays 

 
 
 

Watervlooien: locatie 8 100% sterfte 



Waterbodem 



Waterbodem 



Normtoetsing waterbodem 



Effecten waterbodem: bioassays 

Groei dansmug: locatie 4 en 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groei vlokreeft: locatie  4  



Andere onderzoeken 

15 gemeenten, 21 onderzoeken, 41 velden 

Aard van de 
ondergrond : 46% 
met rubber 
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Percentage van beoordeelde velden (n=41) 



Andere onderzoeken 



Conclusies (1) 
Wat zijn concentraties rubbergranulaatdeeltjes in grond en 
waterbodem rondom kunstgrasvelden? 
● Gemiddeld 17 g/kg bermgrond 
● Gemiddeld 0,9 g/kg waterbodem 

 



Conclusies (2) 
In welke mate komen stoffen afkomstig uit rubbergranulaat voor in 
(grond)water en (water)bodem rondom kunstgrasvelden?  
● Bermgrond: verhoging cadmium, kobalt, zink, PAKs , minerale oliën 

en benzothiazolen door rubbergranulaat. 
● Drainagewater: pyreen, benzothiazolen, zink (1x) 
● Waterbodem : 6 locaties,  dezelfde stoffen als in bermgrond, met 

name zink  
● Grondwater en slootwater geen verhoging 

 



Conclusies (3) 
Zijn er risico’s voor het bodem- en waterleven? 
● Drainagewater: concentratieverhogingen en biologische effecten 
● Slootwater: geen concentratieverhoging 
● Grondwater: geen concentratieverhoging 
● Waterbodem: op 6 locaties verhogingen op 2 locaties 

normoverschrijdingen (B) en effecten. 
● Bermgrond achteruitgang biodiversiteit 

 



Conclusies (4) 
Zijn er risico’s voor de mens door consumptie van moestuingewassen 
die besproeid zijn met slootwater nabij kunstgrasvelden, of door 
andere blootstellingsroutes via het milieu? 
● Nee 



Conclusies (5) 
Zijn er risico’s voor andere dieren dan in water en bodem levende 
organismen, zoals vogels, en (landbouw)huisdieren? 
● Nee 
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