
Beste leden en ouders, 
 
Op 5 oktober jl. was er een TV-uitzending van Zembla over de veiligheid van kunstof sportvelden 
met rubbergranulaat. Na aanleiding van deze uitzending zijn er veel vragen gesteld. 
Ook het bestuur van FC Gulpen heeft vragen van leden en ouders ontvangen. In deze brief willen 
wij u nader informeren. 
 
In de eerste plaats merken wij op, dat wij de zorgen delen die geuit worden. Tegelijkertijd willen wij 
ook waken voor paniekvoetbal.  
 
De TV uitzending is voor het bestuur van FC Gulpen aanleiding geweest om in contact te treden 
met de gemeente Gulpen-Wittem.  
 
De reactie van de gemeente kan als volgt worden samengevat.  
“De uitzending van Zembla heeft de volle aandacht van de gemeente Gulpen-Wittem. Wij begrijpen 
dat gebruikers van de betreffende kunstgrasvelden vragen hebben en dat er onrust is ontstaan. De 
gemeente is van mening, hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aange-
toond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, dat het RIVM de bevindin-
gen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet 
doen. Er loopt inmiddels  een onderzoek in opdracht van Minister Schippers (VWS), waarvan in de-
cember de uitkomsten worden opgeleverd. Daarnaast wordt er ook door het European Chemical 
Agency in opdracht van de Europese Commissie onderzoek gedaan naar risico’s van rubbergranulaat. 
De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht. Vooralsnog stelt de gemeente dat de rubberen 
korrels in kunstgrasvelden voldoen aan wettelijke normen. De gemeente, maar ook de KNVB ver-
trouwen op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in 
Nederland. Het RIVM heeft op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op 
met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door bloot-
stelling aan gevaarlijke stoffen als PAK s, weekmakers en nitrosaminen” . 
 
Indien op basis van de genoemde onderzoeken mocht blijken dat er wel sprake is van gezondheidsri-
sico’s gaf de gemeente, desgevraagd door de voorzitter van FC Gulpen aan, dat zij maatregelen zullen 
nemen. Daarbij moeten we denken aan het vervangen van het rubbergranulaat door een ander veilig 
product en/of het met voorrang vervangen van kunstgrasvelden die op termijn aan vervanging toe zijn.  
 
Het bestuur van FC Gulpen heeft mede naar aanleiding van vragen die gesteld werden tijdens de al-
gemene ledenvergadering van vrijdag 7 oktober jl. de navolgende adviezen voor leden, jeugdleiders 
en ouders  opgesteld. 
 
Adviezen gebruik kunstgrasveld  

o Tijdens het trainen een lange broek en een shirt met lange mouwen dragen; 
o Het veld uitsluitend gebruiken voor  trainingen en het spelen van wedstrijden; 
o Niet spelen met de rubberkorrels; 
o Jeugdleiders zal gevraagd worden alert te zijn dat m.n. de allerkleinste de korrels niet in hun 

mond steken;  
o Na de wedstrijd en training douchen en schone kleding aantrekken 

 
 
FC Gulpen blijft voorlopig gebruik maken van het kunstgrasveld en sluit zich vooralsnog aan bij het 

feitelijke advies en informatie van de gemeente Gulpen-Wittem en de KNVB. De onderzoeken die er 
door RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters.  Het bestuur 
blijft de discussie en de ontwikkelingen echter nauwlettend volgen. 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jos Prevoo of Marco Bos. De gegevens zijn te vinden 
op de website van FC Gulpen (www.fcgulpen.nl ). 
 
Met sportieve groeten, 
 
Bestuur FC Gulpen 

http://www.fcgulpen.nl/

