
 

 

Eerste uitkomsten inventarisatie SBR-rubbergranulaat 

Vereniging Sport en Gemeenten heeft onder 390 gemeenten een inventarisatie uitgevoerd naar de 

situatie rond de SBR-kunstgrasproblematiek. 297 gemeenten hebben binnen 1 week de vragenlijst 

ingevuld, wat blijkt geeft van een hoge mate van betrokkenheid bij het thema. Een samenvatting van 

de resultaten wordt hieronder weergegeven. 

Soorten velden met SBR-rubber 

90 procent van alle gemeenten beschikt over SBR-kunstgrasvelden. In nagenoeg alle gevallen (98,7%) 

betreft het kunstgras voor voetbal. 8 procent van de gemeenten heeft SBR-velden voor korfbal, 

waarbij het vaak gaat om gecombineerd gebruik met voetbal. Een kleine 2 procent heeft SBR-velden 

voor rugby. 

Zo’n 15 tot 20 procent van gemeenten heeft trapveldjes met SBR-rubber. In de meeste gevallen gaat 

het om Cruijffcourts en in andere gevallen om panna-veldjes, mini-kunstgrasvelden, Krajicek-courts 

etc. Er is niet bekend hoeveel velden dit betreft.  

In nagenoeg alle gevallen is de gemeente eigenaar van de velden. Ook zijn er enkele velden 

eigendom van verenigingen of beheersstichtingen. 

De voornaamste reden (46%) om te kiezen voor SBR-infill is de goede prijs/kwaliteitsverhouding, 

gevolgd door de beste sporttechnische eigenschappen (26%). Prijs is met nog geen 10 procent 

ondergeschikt en de resterende 18 procent weet niet wat de reden is geweest om voor dit type infill 

te kiezen. 

Maatschappelijke onrust 

40 procent van de gemeenten met SBR-velden geeft aan dat er geen tot weinig maatschappelijke 

onrust is. 53 procent geeft aan de er wel wat onrust is. Terwijl in 7 % de situatie veel onrust 

veroorzaakt onder partijen. 

Van de 60 procent gemeenten die aangeeft dat er enige tot veel onrust heerst, geeft het merendeel 

aan dat de onrust vooral bij enkele partijen heerst. Het betreft hier hoofdzakelijk verontruste ouders 

en sporters, gevolgd door verenigingsbestuurders en gemeenteraadsleden. 

Getroffen maatregelen ten aanzien van gebruik SBR-kunstgrasvelden 

In de vragenlijst is ondermeer gevraagd naar de aard van maatregelen die zijn getroffen. Echter niet 

naar de mate waarin ze worden toegepast, waardoor concrete uitspraken over hoeveel clubs het 

betreft niet kunnen worden gedaan. Wel kunnen uitspraken worden gedaan over het percentage 

gemeenten waarin al dan niet maatregelen zijn getroffen. Hetzij door de gemeente zelf, hetzij door 

de clubs of in samenspraak. 



 

 

De meeste gemeenten en clubs volgen het advies van RIVM om gewoon te sporten op SBR-velden. 

Slechts 2 gemeenten staan het spelen op SBR-kunstgras niet meer toe. Enkele gemeenten hebben 

samen met clubs besloten de jeugd niet meer op kunstgras te laten trainen en spelen. Het merendeel 

van de gemeenten geeft aan dat zij de beslissing om wel of niet te spelen op kunstgras aan clubs, 

spelers en ouders laten.  

In de helft van de gemeenten hebben clubs zelf geen maatregelen getroffen en wordt er gewoon 

gespeeld en getraind op kunstgras.  

In de andere helft van de gemeenten hebben 1 of enkele clubs beperkende maatregelen getroffen. In 

6 procent van de gemeenten hebben 1 of enkele clubs besloten om niet meer te spelen op kunstgras 

in afwachting van de uitkomsten van het RIVM-onderzoek. Onbekend is of deze maatregel voor alle 

teams geldt, alleen voor jeugd geldt of slechts een enkel team betreft. 

In 1 op de vijf gemeenten wordt door één of enkele clubs beperkingen toegepast waarbij de jeugd 

niet speelt en traint op de kunstgrasvelden. Ook worden voorlopig de keeperstrainingen op 

natuurgras uitgevoerd (minder blootstelling aan rubbercontact). Ook het advies van RIVM om te 

douchen na afloop van de wedstrijd wordt veelal opgevolgd. 

Een enkele gemeente merkt op dat onderwijsinstellingen en buitenschoolse opvang voorlopig geen 

gebruik maken van de SBR-kunstgrasvelden. Wel moet opgemerkt worden dat het hier spontane 

reacties betreft, want er is niet naar beperkingen voor gebruik voor deze partijen gevraagd in de 

vragenlijst.  

Onderzoek 

In bijna 60 procent van de gemeenten zijn er velden bemonsterd. Zowel de gemeenten en clubs zelf 

hebben hier initiatief in genomen. Het initiatief van het RIVM ook ad random velden te bemonsteren, 

is duidelijk zichtbaar in de antwoorden. 

In de meeste gevallen is onderzoek gedaan via SBRcheck.nu, het onderzoek dat wordt aangeboden 

door de bandenindustrie en wordt uitgevoerd door SGS intron. Ook is veel onderzoek uitgevoerd 

door het RIVM. In een kleine groep gemeenten (11%) is onderzoek uitgevoerd door het Duitse TÜV. 

Strategische lijn 

Meer dan 90 procent van alle gemeenten met SBR-velden geeft aan dat ze de resultaten van het 

RIVM-onderzoek afwachten en de te nemen stappen daarop afstemmen.  

Verder hebben gemeenten nog weinig standpunten bepaald ten opzichte van vervangen SBR of 

complete renovaties. Een enkele gemeente onderneemt nu al stappen en wacht de uitkomsten niet 

af. Sommige gemeenten gaan over tot versnelde afschrijving van de velden en haalt de geplande 

vervangingsinvestering naar voren. 

In 20 gemeenten worden geplande projecten waarbij SBR-rubber zou worden toegepast, voorlopig 

uitgesteld. 

Kosten vervanging 



 

 

Diverse gemeenten werken reeds scenario’s uit met mogelijke uitkomsten. Daarbij worden ook 

berekeningen gemaakt van te verwachten kosten. Het is lastig om een gemiddelde te bepalen omdat 

de lokale situatie erg bepalend is, denk daarbij aan leeftijd veld, soort opbouw, afschrijving, etc. De 

verwachte kosten per veld voor vervanging, afvoer en nieuwe aanleg variëren van 50.000 tot meer 

dan 200.000 euro. Op basis van niet geverifieerde signalen lijkt een extra investering van 150.000 tot 

170.000 euro per veld een reële inschatting.  

Van de 53 gemeenten die reeds berekeningen hebben gemaakt, zou het gaan om 472 velden. 

Gemiddeld 9 velden per gemeente. Wij verwachten dat het hier vooral grotere gemeenten zijn 

geweest die al aan het rekenen zijn geslagen, waardoor het gemiddelde aantal velden per gemeente 

aan de hoge kant uitvalt.   

Behoefte aan ondersteuning 

Ook is gevraagd of en waarover gemeenten graag ondersteuning of extra informatie willen 

ontvangen. Op basis van de beantwoording van deze vraag kan geconcludeerd worden dat 

gemeenten een sterke behoefte hebben aan ondersteuning op een breed spectrum van 

onderwerpen, variërend van vervangende typen infill met kostenplaatje tot aan juridische informatie 

over aansprakelijkheid.  

Gemeenten stellen een gezamenlijk standpunt van VSG, RIVM en KNVB ook op prijs, omdat dit hen 

helpt in de communicatie naar buiten toe.  

 


