
Beste mevrouw ……, 
  
We betreuren uw beslissing om geen interview te geven aan ZEMBLA.  

De opnames die wij bij TUF gemaakt hebben, verwerken wij op 
journalistiek gepaste wijze in onze uitzending van a.s. 12 september. 

Personeel wordt onherkenbaar gemaakt.  
 

Zoals wij al eerder aan u hebben gemeld, blijkt uit ambtelijke stukken die 
we met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur hebben ontvangen 

en uit gesprekken met diverse bronnen, dat: 
 

- TUF illegaal kunststof grasmatten van en naar België heeft vervoerd, 
zonder de benodigde vergunning.  
Van België naar Nederland: wij hebben in 2015 alleen kunstgras hockeyvelden gevuld met schoon 
zand opgeruimd in België. Deze hebben wij naar Nederland gebracht onder bijlage 7. Wij waren er 
namelijk van overtuigd dat hockeyvelden met schoon zand op groene lijst over de grens mochten. Bij 
controle is gebleken dat dit niet mocht. Wij hebben een waarschuwing gekregen en hebben 
sindsdien geen rollen/velden meer van België naar Nederland gehaald voor recyclage. Zie brief in 
bijlage. 
 
Van Nederland naar België: Wij sturen lege kunstgrasmatten (max 2% zand nog aanwezig) naar België 
voor verdere recycling. Dit mag op groene lijst met een bijlage 7. Bij een controle is gebleken dat er 
enkele bijlage 7’s ontbraken. Wij hebben de ontbrekende documenten nagestuurd en een 
waarschuwing gekregen. Zie brief in bijlage. 
 
 

- TUF eind 2015 kunstgrasvelden van Noorwegen naar Zweden heeft 
gebracht en daar voor deel heeft achtergelaten. De schade wordt volgens 

onze bronnen geschat op 1 miljoen euro. 
 
Dit verhaal is niet correct. Wij hebben een business case opgestart in 2015 met een Zweedse partij. 
Deze is niet gelopen zoals we het hadden verwacht. Elke partij heeft zijn verlies genomen en gaat zijn 
eigen weg. 
 

-de opslag van kunststof grasmatten op het terrein in Dongen te hoog is.  
 
Correct, wij zijn in contact met de gemeente en diverse partijen hoe we dit zo snel mogelijk kunnen 
oplossen. 

 
Ook wordt de bodem en naaste omgeving vervuild, zo constateert de 

inspectie.  
 
U vindt het bodemverslag in de bijlage. Uit bijgaande rapportage blijkt dat de huidige ondergrond 
voldoet aan de bodemfunctie klasse kaart Midden en West Brabant zijnde klasse industrie. 

 

Ondanks herhaalde waarschuwingen en het opleggen van een last onder 
dwangsom door de gemeente, worden de overtredingen door TUF niet 

ongedaan gemaakt. 
 



Correct, wij zijn in contact met de gemeente en diverse partijen hoe we dit zo snel mogelijk kunnen 
oplossen. 
 

-TUF matten illegaal opslaat bij een boerderij in Zundert  
 
Niet correct, dit is een verhaal van Ine Cup van BN De Stem 
 

en een transportbedrijf in de omgeving 
 
Wij  hebben in het 2015 inderdaad bij een transportbedrijf in de omgeving opgeslagen. De gemeente 
was hiervan op de hoogte. Wij hebben de rollen in 2016 allemaal overgebracht naar Dongen, 
gerecycleerd en het terrein netjes achter gelaten. 
 

-TUF kunststof grasmatten verkoopt aan particulieren, onder andere aan 
een hobbyclub in Gelsenkirchen. Dit terwijl TUF wordt betaald om de 

matten te recyclen. 
 
Wij verkopen inderdaad ‘leeg’/zuiver kunstgras aan particulieren. Hergebruik is de 2de hoogste trap 
van de ladder van Lansink. Grasmatten die nog in zeer goede staat zijn, daar maken wij een product 
van waar mensen geld voor geven. Ik zie het probleem niet. 

  
Deskundigen noemen de handelswijze van uw bedrijf “misdadig” en 
spreken van “bedrog” en “platte fraude”. 
Wij geven u nogmaals de mogelijkheid om hierop (voor donderdag 6 
september 12.00 uur)  te reageren, mits u dat schriftelijk doet. 
   

Met vriendelijke groet, 

 
 

André Nelis 
 


