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SAMENVATTING 

Naar aanleiding van een discussie over de milieu- en gezondheidsrisico’s van instrooirubber uit 
gemalen autobanden op kunstgrasvelden is een experimenteel onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek 
is onafhankelijk uitgevoerd en is begeleid door een commissie, waarin alle betrokken partijen zitting 
hadden. Het doel van het onderzoek was om onafhankelijke gegevens te genereren ten behoeve van 
de beoordeling van de milieu- en gezondheidsrisico’s van instrooirubber uit gemalen autobanden. Het 
uitgevoerde onderzoek betreft een samenstelling- en uitloogonderzoek aan rubbergranulaat dat 
bemonsterd is op kunstgrasvelden in de praktijk en aan rubbergranulaat, dat bemonsterd is bij 
producenten. Tevens is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar in het buitenland uitgevoerd 
onderzoek, nationale en internationale regelgeving en overige publicaties. In deze fase van het 
onderzoek is nog geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. 
 
De aangetroffen potentieel gevaarlijke stoffen in het instrooirubber zijn zware metalen (vooral zink), 
vluchtige stoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Het zink is afkomstig van 
zinkoxide, dat als hulpmiddel bij het vulkanisatieproces in autobanden wordt gebruikt. De vluchtige 
stoffen zijn restjes oplosmiddelen uit het productieproces van de banden. PAK’s zijn afkomstig van 
hoogaromatische oliën die in autobanden gebruikt worden. 
Het blijkt, dat er nationaal noch internationaal (EU) eenduidige wetgeving voor handen is om de 
milieu- en gezondheidsrisico’s van instrooirubber in deze toepassing te beoordelen. 
 
Milieurisico’s 
 
Voor de beoordeling van de milieurisico’s is gebruik gemaakt van de systematiek van het 
Bouwstoffenbesluit, dat formeel alleen van toepassing is voor steenachtige bouwstoffen, zoals zand, 
grind en gravel, niet op rubbergranulaat. Het Bouwstoffenbesluit stelt eisen aan het gehalte van 
organische componenten, zoals PAK’s en vluchtige organische componenten en stelt eisen aan de 
uitloging van zware metalen. 
 
Toetsing aan het Bouwstoffenbesluit: 

• Het gehalte van de onderzochte vluchtige stoffen voldoet aan de grenswaarden met 
uitzondering van één veldmonster 

• Het PAK-gehalte in alle veld- en productiemonsters voldoet aan de grenswaarde  
• De uitloging van zink voldoet niet aan de grenswaarde  
• De uitloging van de andere zware metalen en anionen voldoet aan de grenswaarden. 

 
Het Bouwstoffenbesluit wordt per 1 januari 2007 opgevolgd door het Besluit Bodemkwaliteit. Hierin 
staan scherpere concept-eisen aan het PAK-gehalte en aan de uitloging van zware metalen. Het PAK-
gehalte wordt bij een beoordeling aan deze eisen door één (van de vijf) veldmonsters overschreden. 
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In de productiemonsters blijft het PAK-gehalte onder de verscherpte grenswaarde. De uitloging van 
zink overschrijdt in alle monsters in sterkere mate de grenswaarde. 
 
De grenswaarden voor uitloging in het Bouwstoffenbesluit hangen af van de laagdikte. De minimum 
laagdikte, waarmee conform het Bouwstoffenbesluit gerekend moet worden is 20 cm. De 
toepassingshoogte in de praktijk is echter slechts 2 – 3 cm. Als we de werkelijke toepassingshoogte 
en een realistische dichtheid verdisconteren in de uitlooggrenswaarden wordt de uitlooggrenswaarde 
voor zink niet overschreden voor de hier geanalyseerde monsters. 
 
Naast uitspoeling ligt er ook een milieurisico bij de verspreiding van rubbergranulaat naar de bodem 
rondom een kunstgrasveld. Bij onzorgvuldige housekeeping door vermenging met rubbergranulaat 
kan het gehalte zink en PAK in deze bodem sterk toenemen. 
 
Gezondheidsrisico’s 
 
Er ontbreekt specifieke regelgeving – nationaal en internationaal - om de gezondheidsrisico’s van de 
toepassing van instrooirubber op kunstgrasvelden te kunnen toetsen.  
Voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van de gevaarlijke stoffen die op laag niveau in het 
rubbergranulaat aanwezig zijn, is daarom indicatief gebruik gemaakt van de Europese speelgoednorm 
voor de beoordeling van het gehalte zware metalen en van een recente aanbeveling van TÜV voor 
een richtlijn voor de beoordeling van het gehalte PAK in producten. 
 
Het gehalte zware metalen voldoet aan de speelgoednorm en we mogen dus verwachten dat deze 
stoffen geen gezondheidsrisico opleveren voor de sporter. 
Het gehalte PAK voldoet niet aan de TÜV-aanbeveling voor een richtlijn, bij huidcontact dat langer 
duurt dan 30 sec. De TÜV-aanbeveling geldt voor vaste rubber producten. Verder onderzoek is 
noodzakelijk om de eventuele gezondheidsrisico’s van instrooirubber ten aanzien van PAK te 
kwantificeren. 
 
Bij binnen- en buitentoepassing van rubber infill is er door inademen volgens de literatuur (bij gehaltes 
die ook in dit onderzoek gevonden zijn) geen sprake van gezondheidsrisico voor sporters en 
supporters. Hierbij wordt een mogelijke uitzondering gemaakt voor sporters die last hebben van 
allergie en astma. 
 
Aanbevelingen 
 
Vervolgonderzoek is wenselijk ten aanzien van: 

• Verandering in de uitloging van zink uit rubbergranulaat in de tijd ten gevolge van gebruik en 
verwering. Doel is na te gaan of de uitloging van zink door verdere verwering in de tijd wijzigt. 

• Vaststellen van de milieukwaliteit van rubbergranulaat uit bedrijfsautobanden met 
veldmonsters, van materiaal dat al is toegepast. Productiemonsters van rubbergranulaat van 
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bedrijfsautobanden geven aan, dat deze ongeveer twee keer meer zinkoxide bevatten. Welke 
gevolgen heeft dit voor de uitloging in de praktijk? 

• Vaststellen in welke mate er sprake is van verspreiding van rubber granulaat op de bodem 
rondom kunstgrasvelden. 

• De blootstellingroutes van PAK’s uit instrooirubber via huidcontact (duur en frequentie) in 
combinatie met toxicologisch onderzoek. 

 
De hier gebruikte beoordelingssystematiek voor de beoordeling van de milieurisico’s van het gebruik 
van instrooirubber van gemalen autobanden blijkt goed toepasbaar. We bevelen aan om deze uit te 
werken tot een algemene beoordelingssystematiek voor de beoordeling van de milieurisico’s van infill 
materialen met de daarbij behorende normstelling. 
 
In bredere zin (voor gezondheid- en milieurisico’s) geldt, dat we aanbevelen om te komen tot een 
speciale richtlijn voor infill, zodat voor alle betrokkenen duidelijkheid geschapen wordt.  
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1. INLEIDING 

Er is discussie ontstaan over de milieu- en gezondheidsrisico’s van rubber instrooimaterialen op 
kunstgrasvelden. Dit heeft onder andere geleid tot kamervragen aan de staatssecretaris voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Ross, tot vragen bij gemeenten die als eigenaar van 
sportvelden en als bevoegd gezag voor bodemkwaliteit betrokken zijn bij dit onderwerp en tot vragen 
bij eindgebruikers (sporters en ouders) over de effecten op de gezondheid.  
De discussie wordt tot nu toe gevoerd zonder eigen, goed bruikbare gegevens betreffende de 
daadwerkelijke kwaliteit van rubber instrooimaterialen in de praktijk. Het doel van het onderzoek, 
waarvan hier de resultaten worden beschreven, is om juist wel deze gegevens te genereren.  
Deze gegevens moeten dienen als een solide basis voor de discussie die op dit punt gevoerd wordt. 
Ook als er verschillen van inzicht bestaan over het beleid, dat op dit punt gevoerd zou moeten 
worden, is het van belang dat alle betrokken partijen (producenten, aannemers, sportbonden, 
overheid) overeenstemming hebben over de gegevens, die op dit moment nog ontbreken. 
 
Het onderzoek is dan ook zodanig van opzet, dat de acceptatie van de resultaten gemaximaliseerd is. 
Hiertoe is het onderzoek uitgevoerd door meerdere partijen (INTRON en ISA-Sport) en is het 
onderzoek begeleid door een commissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn: 

• Werkgroep bouwmaterialen, vertegenwoordigd door Grontmij en Arcadis 
• DSM, producent van alternatief infill 
• VACO, namens producenten van rubber infill van autobanden 
• NOC/NSF 
• KNVB 
• ISA-Sport 
• INTRON 

Het onderzoek is opgezet als een onderzoek in meerdere fasen, waarbij in deze eerste fase de nadruk 
ligt op het genereren van breed geaccepteerde gegevens over samenstelling en uitloging van 
potentieel gevaarlijke stoffen uit instrooirubber. In vervolgonderzoek zal dan voor wat betreft de 
gezondheidsrisico’s dieper ingegaan moeten worden op de daadwerkelijke blootstelling van de sporter 
aan de gevonden stoffen en aan een afgewogen beoordeling van deze blootstelling bijvoorbeeld in het 
licht van andere blootstellingroutes. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van relevante literatuur. 
 
Het experimenteel onderzoek wordt ook uitgevoerd aan materiaal wat bemonsterd wordt op 
kunstgrasvelden, die al aangelegd zijn om de praktische relevantie van de data te garanderen. De 
resultaten van dit onderzoek staan vermeld in hoofdstuk 4. Daarnaast zijn materialen onderzocht die 
rechtstreeks bij de producenten bemonsterd zijn (hoofdstuk 5).  
 
In hoofdstuk 2 en bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur, regelgeving en 
overige publicaties, die relevant zijn voor de beoordeling van de gezondheids- en milieurisico’s ten 
gevolge van het gebruik van instrooirubber van gemalen autobanden op kunstgrasvelden.  
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Voor de beoordeling van de milieurisico’s op basis van de verkregen samenstelling- en 
uitlooggegevens van instrooirubber is in hoofdstuk 6 gebruik gemaakt van de systematiek van het 
Bouwstoffenbesluit. Het Bouwstoffenbesluit is formeel niet van toepassing op rubber instrooimateriaal. 
Naast de directe toetsing aan de grenswaarden voor samenstelling en uitloging is hierbij ook een 
praktijk gerichte immissie-berekening uitgevoerd voor een realistische beoordeling van de mogelijke 
bodem- en grondwaterverontreiniging door het gebruik van instrooirubber van geshredderde 
autobanden. Hierbij is naast de huidige regelgeving (het Bouwstoffenbesluit) ook vast rekening 
worden gehouden met het toekomstige Besluit Bodemkwaliteit, dat vanaf 1 januari 2007 van kracht zal 
worden. 
 
Voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s in hoofdstuk 7 is eerst onderzocht welke gevaarlijke 
stoffen voorkomen in de volgens de algemeen gangbare methodiek van de Europese stoffenrichtlijn. 
Voor de beoordeling van de mate van risico van deze stoffen bij de gevonden gehaltes blijkt geen 
directe toetssystematiek voor handen. Als eerste referentie is een vergelijking gemaakt met de door 
het Duitse TÜV voorgestelde toetsmethode voor de beoordeling van PAK in vaste producten en met 
de Europese speelgoedrichtlijn voor de beoordeling van het gehalte zware metalen. 
 
 
 
2. LITERATUURONDERZOEK 

2.1. Beperkte omvang van relevante onderzoeksgegevens 

Het blijkt, dat de bestaande literatuur op het gebied van de milieu- en gezondheidsrisico’s van 
instrooirubber uit gemalen autobanden beperkt is. In het bijzonder het experimenteel onderzoek met 
harde onderzoeksgegevens is beperkt. Een totaal overzicht van dit literatuuronderzoek wordt gegeven 
in bijlage 1. 
Het meest omvangrijk is een Noors onderzoek door het onafhankelijke onderzoeksinstituut Byggforsk, 
waarin de samenstellings- en uitlooggegevens worden gegeven van instrooirubber. Het Byggforsk 
rapport concludeert dat voor sommige parameters (gehalte PAK, uitloging zink) er normen 
overschreden worden. 
Met blootstellingscenario’s is door het Noorse volksgezondheidsinstituut met deze gegevens een 
inschatting gemaakt van de gezondheidsrisico’s voor de sporters. Er blijken geen gezondheidsrisico’s 
op te treden voor sporters in binnenhallen door inademing van stoffen uit de rubber blijken. Een 
voorbehoud wordt gemaakt voor mensen met astma en met allergie.  
Tevens is met deze gegevens door het Noorse instituut voor wateronderzoek het effect op 
oppervlaktewater in de omgeving van kunstgrasvelden berekend. De meest kritische component is 
hier de uitloging van zink uit de instrooirubber op het kunstgrasveld. Gezien de hoeveelheden worden 
locale milieueffecten verwacht.  
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De Zweedse Inspectie voor Chemicaliën heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gehalte 
kankerverwekkende PAK’s in autobanden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat er verschillen 
zijn in de mate waarin hoogaromatische oliën (HA-oliën) worden gebruikt in autobanden. Het gebruik 
van deze oliën bepaalt het gehalte PAK’s. Uit recente analyses van nieuwe typen autobanden blijkt, 
dat het aantal typen autobanden zonder HA-oliën toeneemt. Op grond van een nieuwe Europese 
Richtlijn moeten vanaf 1 januari 2010 autobanden HA-olie vrij zijn. 
De Europese associatie voor de Rubberindustrie, BLIC, heeft een uitgebreide literatuurstudie gedaan 
van uitloogonderzoek aan gebruikte autobanden en rubbergranulaat. Hierbij zijn (vooral Amerikaanse) 
labtesten en veldtesten geïnventariseerd. BLIC concludeert op basis van de resultaten van het 
onderzoek dat banden en rubbergranulaat onder normale omstandigheden geen nadelige effecten 
hebben voor het milieu en de volksgezondheid. 
Labosport heeft in opdracht van de Italiaanse voetbalbond een aantal partijen rubbergranulaat 
onderzocht op het gehalte PAK’s. Het gevonden gehalte komt overeen met de gehaltes in het Noorse 
onderzoek. Er worden geen conclusies aan de gevonden gehaltes verbonden. Op grond van dit 
onderzoek heeft de Italiaanse voetbalbond LND het gebruik van onbehandelde rubbergranulaten uit 
autobanden niet toegelaten voor kunstgrasvelden. 
In Canada en Italië is universitair onderzoek uitgevoerd naar de toxiciteit van rubbergranulaat met 
toxiciteittesten op diverse typen organismen, waaronder ook humane cellijnen. In beide onderzoeken 
zijn toxische effecten gevonden van het waterige extract van rubbergranulaat. Dit effect wordt vooral 
toegeschreven aan de uitloging van zink, maar ook aan organische stoffen uit de rubber.  
Het milieurisico is door de Canadese onderzoekers beoordeeld met een Canadese index (PEEP) 
index, waar het in alle gevallen behalve één aan voldoet. De mutageniteitstesten in het Canadese 
onderzoek voldoen niet aan de criteria voor genotoxiciteit en het rubber is als niet gevaarlijk voor 
spelende kinderen beoordeeld.  
Het Italiaanse onderzoek trekt de conclusie dat er sprake is van aanzienlijke toxische effecten en dus 
alle reden om er nauwkeuriger naar te kijken.  
 
 
 
2.2. Relevante regelgeving  

De Nederlandse regelgeving op het gebied van de milieurisico’s legt de toepasser de verplichting op 
om bodemverontreiniging te voorkomen. Voor de beoordeling van de milieurisico’s op basis van 
samenstelling- en uitlooggegevens is het Bouwstoffenbesluit relevant. Hoewel het formeel niet van 
toepassing is op niet-steenachtige bouwstoffen, kan toch de systematiek van het Bouwstoffenbesluit 
gebruikt worden om een beoordeling te geven van de milieubelasting ten gevolge van het gebruik van 
instrooirubber. De meest relevante parameters voor de beoordeling van rubbergranulaat als infill zijn 
de uitloging van zink en het gehalte PAK. Recent is het ontwerp besluit Bodemkwaliteit gepubliceerd 
als opvolger van het Bouwstoffenbesluit per 1 januari 2007. De hierin opgenomen concept 
grenswaarden zijn voor het gehalte PAK en voor de uitloging van zink uit dunne lagen scherper 
geworden. 
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Voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s op basis van de samenstellinggegevens is er weinig 
directe regelgeving direct voor handen. Het meest relevant is een publicatie van het Duitse TÜV voor 
de beoordeling van het gehalte PAK’s in vaste producten. Voor de beoordeling van het gehalte zware 
metalen in producten bestaat er een Europese speelgoednorm. 
  
 
3. ANALYSEMETHODEN 

Bij het onderzoek van de veldmonsters en van de productiemonsters is gekeken naar samenstelling 
en naar uitloging. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van genormeerde NEN(-EN)-normen. Een 
overzicht van de gebruikte analysemethoden is gegeven in bijlage 2. 
 
Samenstellingsonderzoek 
Het gehalte zware metalen is bepaald na refluxdestructie met HCl/HNO3. Bij deze destructie wordt de 
rubber matrix afgebroken en gaan de zware metalen geheel in oplossing.  
Het gehalte PAK is bepaald volgens o-NEN 7331 (Soxhlett-extractie met petroleumether, opwerking 
en GC-MS analyse). Deze methode is ontwikkeld en gevalideerd voor bitumineuze matrices en is in 
principe beter geschikt dan de PAK-analyse volgens NEN 7300 voor PAK in grond en steenachtige 
bouwstoffen. De reproduceerbaarheidsstandaarddeviatie is ca. 10%. 
 
Uitloogonderzoek 
De uitloging van zware metalen is bepaald volgens de kolomproef (NEN 7383). Gezien de fijnheid van 
de instrooirubber is voorverkleining niet nodig. Het eluens is neutraal water bij pH=7 en 20 °C. De 
reproduceerbaarheidsstandaard deviatie is ca. 10%. 
De uitloging van PAK is bepaald volgens de kolomproef (NEN 7344). Bij deze kolomproef zijn ten 
opzichte van de kolomproef voor zware metalen speciale voorzorgsmaatregelen genomen om adhesie 
van PAK aan de materialen van de kolomproef te voorkomen en de afbraak van PAK in het eluaat 
onder invloed van licht te voorkomen. De reproduceerbaarheid op het lage niveau van PAK-uitloging 
zoals hier gemeten is aanmerkelijk hoger en is naar schatting 50%. 
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4. VELDMONSTERS 

4.1. Monsterneming 

INTRON en ISA Sport hebben gezamenlijk instrooirubber bemonsterd van een 5-tal kunstgrasvelden. 
Bij de keuze van de velden is gelet op de datum van aanleg om vrij recent materiaal te onderzoeken. 
Het betreft velden van ca. 1 jaar oud, die in 2005 een acceptatiekeuring hebben ondergaan. De 
velden zijn regionaal gespreid over Nederland en zijn aangelegd door verschillende aannemers.  
 
Veld 1 Arcadis 11-11-2005 Granuband 
Veld 2 Grontmij 23-11-2005 Rubber Resources 
Veld 3 Arcadis 13-09-2005 Granuband 
Veld 4 Oranjewoud 14-12-2005 Granuband 
Veld 5 Van Kessel 30-09-2005 Granugom 
 
De instrooirubber is met een stofzuiger van de kunstgrasmat gezogen (zie bijlage 1). Visueel 
waarneembare contaminaties, die slechts in geringe mate aanwezig waren, zijn verwijderd voor het 
onderzoek.  
 
De mengmonsters van de vijf velden zijn onderzocht op samenstelling en op uitloging.  
 
4.2. Resultaten samenstellingonderzoek veldmonsters 

Bij het samenstellingonderzoek zijn onderzocht: 8 zware metalen (standaard pakket uit Nederlands 
bodemonderzoek), vluchtige componenten (standaard pakket uit milieuonderzoek), EOX en PAK. De 
resultaten van deze analyses zijn opgenomen in tabel 1 met de relevante grenswaarden voor 
bouwstoffen uit het Bouwstoffenbesluit en het concept Besluit bodemkwaliteit. Het Bouwstoffenbesluit 
stelt voor zware metalen in bouwstoffen eisen aan de uitloging, niet aan het gehalte. 
 
Tabel 1. Samenstellingsonderzoek instrooirubber velden. Grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit 
(BSB) en het concept Besluit Bodemkwaliteit (BB) 
 
Component Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 5 BSB grens BB concept 
 (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 
        
Arseen < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 geen geen 
Cadmium 1,4 0,82 1,7 1,4 1,0 geen geen 
Chroom < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 geen geen 
Koper 72 30 78 74 31 geen geen 
Kwik < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 geen geen 



Milieu- en gezondheidsrisico’s instrooirubber kunstgrasvelden A831410/R20060129  
 
 

 
 pagina 12 van 53  

Lood 20 12 22 21 15 geen geen 
Nikkel < 2,0 3,5 9,4 3,1 2,8 geen geen 
Zink 8200 9700 7200 7800 5000 geen geen 
        
Benzeen < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,25 1 
Tolueen 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 1,25 1,25 
Ethylbenzeen < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,25 1,25 
m+p-Xyleen < 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,25 1,25 
Styreen 0,05 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05   
o-Xyleen < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,25 1,25 
Som Xylenen < 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 1,25 1,25 
        
EOX 23 23 29 29 24 0,81 0,81 
        
Naftaleen 0,12 0,09 0,09 0,07 0,08 5 5 
Acenaftyleen 0,44 0,27 0,28 0,18 0,26   
Acenafteen 0,15 0,06 0,82 1,04 0,09   
Fluoreen 0,51 0,19 1,02 1,41 0,27   
Fenantreen 5,52 3,05 9,11 12,3 3,51 20 20 
Antraceen 6,00 2,94 8,79 11,9 3,38 10 10 
Fluorantheen 9,88 8,36 10,6 11,3 7,87 35 35 
Pyreen 26,7 24,6 23,2 23,8 23,9   
Benzo(a)anthraceen 1,18 1,01 1,29 1,70 0,92 10 10 
Chryseen 4,10 3,72 3,63 4,44 3,51 50 40 
Benzo(b)fluorantheen 0,78 0,70 0,63 0,77 0,60   
Benzo(k)fluorantheen 0,76 0,68 0,61 0,10 0,58 10 10 
Benzo(a)pyreen 0,35 0,32 0,29 0,41 0,26 50 40 
Dibenz(ah)antraceen 0,15 0,14 0,12 0,14 0,12   
Benzo(ghi)peryleen 0,72 0,69 0,58 0,69 0,54 50 40 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,72 0,69 0,58 0,69 0,55 50 40 
        
Totaal 10 VROM 29,3 21,6 35,6 43,7 21,2 75 40 
Totaal 16 EPA 58,0 47,5 61,6 71,0 46,1   

 
1: EOX is in het Bouwstoffenbesluit een zogenaamde triggerparameter, geen grenswaarde (zie tekst).  
 
Het Bouwstoffenbesluit kent geen grenswaarden voor het gehalte zware metalen in bouwstoffen, 
alleen uitlooggrenswaarden. Voor grond zijn er wel samenstellingsgrenswaarden in  
Bouwstoffenbesluit. 
Het Bouwstoffenbesluit kent wel grenswaarden voor organische stoffen. De grenswaarden voor de 
onderzochte vluchtige componenten worden niet overschreden. De triggerwaarde voor EOX uit het 
Bouwstoffenbesluit wordt wel overschreden. Dit betekent, dat bij een toetsing conform 
Bouwstoffenbesluit naar aanleiding van deze overschrijding het gehalte van de gechloreerde 
componenten moet worden bepaald. Voor bouwstoffen zijn dit PCB’s en chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen. 
Op basis van het literatuuronderzoek, zie hoofdstuk 2, wordt het EOX gehalte waarschijnlijk 
veroorzaakt door halogeen butyl rubber. Dit is geen component, waar het BSB eisen aan stelt.  
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Het PAK-gehalte blijft in alle vijf veldmonsters onder de actuele grenswaarde voor PAK (10-VROM) uit 
het Bouwstoffenbesluit. Het PAK-gehalte varieert van 22 tot 44 mg/kg ds. De verlaagde grenswaarde 
voor PAK uit het ontwerp Besluit Bodemkwaliteit wordt door één veldmonster overschreden. 
 
4.3. Resultaten uitloogonderzoek veldmonsters 

De uitloging is onderzocht voor alle zware metalen en anionen, waaraan het Bouwstoffenbesluit eisen 
stelt en voor PAK. 
 
Tabel 2. Uitloging van zware metalen, gemeten met de kolomproef (NEN 7383). Uitlooggrenswaarden 
uit het Bouwstoffenbesluit en het concept Besluit Bodemkwaliteit (BB), 
 
Component Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 5 BSB grens BB concept 
 (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 
        
Antimoon < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,31 0,16 
Arseen < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 1,1 0,70 
Barium 7,5 0,18 0,36 0,24 0,17 50 22 
Cadmium < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,059 0,02 
Chroom < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,5 < 0,5 4,1 0,69 
Cobalt 0,06 0,076 < 0,05 0,11 0,06 1,0 0,50 
Koper < 0,05 < 0,05 < 0,05  0,076 < 0,05 1,9 0,90 
Kwik < 0,0015 < 0,015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 0,022 0,02 
Lood < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,6 2,3 
Molybdeen < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,9 1,0 
Nikkel < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2,2 0,63 
Seleen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,23 0,18 
Tin < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,85 0,40 
Vanadium < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 10 1,80 
Zink 12 41 19 53 33 8,4 2 
        
Fluoride < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 125 55 
Chloride 7,6 4,9 7,4 7,5 4,8 710 616 
Sulfaat 41 18 30 16 8,3 3760 1730 
Bromide 2,5 0,8 1,8 1,3 0,9 3,6 10 

 
De BSB grens is de grenswaarde voor een categorie 1-bouwstof bij een minimale toepassingshoogte 
voor toetsing in het Bouwstoffenbesluit. Dit is 0,2 meter. Toetsing met een dunnere toepassingshoogte 
is niet toegestaan, ook als de toepassing in de praktijk veel dunner is. Een categorie 1-bouwstof is de 
meest algemeen toepasbare categorie bouwstof uit het Bouwstoffenbesluit. Voor een toepassing in 
direct contact met regenwater is een categorie 1-bouwstof nodig. 
 
Alle componenten, waaraan het Bouwstoffenbesluit eisen stelt, tonen een uitloging die ruim onder de 
grenswaarde ligt, behalve zink. Zink is de enige component die een overschrijding geeft van de 
uitlooggrenswaarde. De uitloging van zink varieert van ELS10(Zn) = 12 mg/kg tot 53 mg/kg. De 
grenswaarde voor de uitloging met de kolomproef in het Bouwstoffenbesluit is ELS10(Zn) = 8,4 mg/kg.  
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De uitloging van PAK’s is gemeten in separate kolomproeven. Na LS = 1 (doorstroming van 1 liter per 
kg) en na LS = 10 (doorstroming van 10 l per kg ) is het gehalte PAK in de eluaten gemeten. De 
gesommeerde resultaten van de uitloging van PAK’s staan weergegeven in tabel 3 in µg/kg.  
 
Tabel 3. Uitloging PAK’s in de kolomproef  
 
component veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 veld 5 
 LS=10 LS=10 LS=10 LS=10 LS=10 
 (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) 
      
Naftaleen 0 0,54 1,4 0 0,06 
Acenaftyleen 0 0,07 1,1 0 0,78 
Acenafteen 0 0 0 0 0,72 
Fluoreen 0 0,53 1,1 0,52 0,48 
Fenantreen 0,02 0,37 1,6 0 0,55 
Antraceen 0 0 0,55 0,25 0,05 
Fluorantheen 0,01 0,25 0,77 0,21 0,25 
Pyreen 0 0,38 0,76 0,35 0,38 
Benzo(a)anthraceen 0 0 0,10 0 0 
Chryseen 0 0 0,13 0 0 
Benzo(b)fluorantheen 0 0 0 0 0 
Benzo(k)fluorantheen 0 0 0 0 0 
Benzo(a)pyreen 0 0 0 0 0 
Dibenz(ah)antraceen 0 0 0 0 0 
Benzo(ghi)peryleen 0 0 0 0 0 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 0 0 0 0 
      
Totaal 10 VROM 0,03 1,2 4,3 0,46 0,9 
Totaal 16 EPA 0,03 2,2 7,6 1,3 3,3 

 
Van de 10 individuele PAK-verbindingen uit de PAK’s 10-VROM logen er 4 uit. Dit zijn de kleinste en 
meest oplosbare PAK-verbindingen: naftaleen, fenantreen, antraceen en fluorantheen. 
 
De uitloging van PAK’s is maximaal 4,3 µg/kg. De gemeten uitloging is dus maar ca. 0,01 % van de 
totale hoeveelheid, terwijl voor zink de gemeten uitloging ca. 0,5 % is van de totale hoeveelheid.  
 
De verhouding tussen uitloging en gehalte PAK is niet gelijk voor de onderzochte monsters. Naast het 
gehalte spelen andere factoren ook een rol in de hoogte van de uitloging: specifiek oppervlak van de 
deeltjes, porositeit van het materiaal, mengkwaliteit. Tevens is de spreiding van de analyseresultaten 
van de kolomproef op PAK’s bij deze gehalten relatief groot. Aangezien de uitloging van PAK’s erg 
laag uit, is het niet relevant hier verder te diep op in te gaan. 
 
Het Bouwstoffenbesluit kent geen grenswaarden voor de uitloging van organische componenten. In 
hoofdstuk 6 wordt op grond van de uitloging van PAK een indicatieve toetsing uitgevoerd. 
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5. PRODUCTIEMONSTERS 

5.1. Monsterneming 

Bij een 3-tal productielocaties zijn monsters genomen van rubbergranulaat, dat als infill materiaal op 
kunstgrasvelden zal worden toegepast. 
 
Product 1 Re-Tyre Lommel (B) personenautobanden 
Product 2 Granuband Amsterdam personenautobanden 
Product3 Rumal Weert bedrijfsautobanden 
  
Een monsternemer van INTRON heeft gedurende één dag de productiemonsters genomen uit de 
lopende productie op dat moment. De mengmonsters per productielocatie zijn samengesteld uit een 
groot aantal grepen, die verdeeld over de dag zijn genomen, zodat een representatief beeld ontstaat 
van de partij, die op de bewuste dag is geproduceerd. 
 
5.2. Resultaten samenstellingsonderzoek productiemonsters 

Bij het samenstellingsonderzoek zijn onderzocht: 8 zware metalen (standaard pakket uit Nederlands 
bodemonderzoek), vluchtige componenten (standaard pakket uit milieuonderzoek), EOX en PAK. De 
resultaten van deze analyses zijn opgenomen in tabel 4 met de relevante grenswaarden voor 
bouwstoffen uit het Bouwstoffenbesluit (BSB) en het concept Besluit Bodemkwaliteit (BB). Het 
Bouwstoffenbesluit stelt voor zware metalen in bouwstoffen eisen aan de uitloging, niet aan het 
gehalte. 
 
Tabel 4. Samenstellingsonderzoek instrooirubber producenten. Grenswaarden uit het 
Bouwstoffenbesluit (BSB) en het concept Besluit Bodemkwaliteit (BB) 
 
Component Product 1 Product 2 Product 3 BSB grens BB concept 
 (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 
      
Arseen < 3,0 < 3,0 < 3,0 geen geen 
Cadmium 1,4 1,5 1,6 geen geen 
Chroom < 4,0 < 4,0 < 4,0 geen geen 
Koper 50 120 260 geen geen 
Kwik < 0,05 < 0,05 < 0,05 geen geen 
Lood 19 21 20 geen geen 
Nikkel 2,3 2,1 10 geen geen 
Zink 9400 8800 19000 geen geen 
      
Benzeen < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,25 1 
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Tolueen 0,15 0,10 0,13 1,25 1,25 
Ethylbenzeen < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,25 1,25 
m+p-Xyleen 0,27 0,18 0,94 1,25 1,25 
Styreen 0,47 0,15 0,10 1,25  
o-Xyleen 0,05 0,05 1,0 1,25 1,25 
Som Xylenen 0,32 0,23 1,9 1,25 1,25 
      
EOX 21 18 11 0,81 0,81 
      
Naftaleen 0,45 0,39 1,11 5 5 
Acenaftyleen 0,87 0,72 0,92   
Acenafteen 0,19 0,13 1,94   
Fluoreen 0,38 0,31 1,36   
Fenantreen 4,81 4,18 9,23 20 20 
Antraceen 4,71 4,03 8,90 10 10 
Fluoranteen 10,9 9,42 9,29 35 35 
Pyreen 33,6 27,2 19,7   
Benzo(a)antraceen 1,47 0,93 0,26 50 40 
Chryseen 5,94 3,50 0,74 10 10 
Benzo(b)fluorantheen 1,72 0,65 0,14   
Benzo(k)fluorantheen 1,67 0,64 0,13 50 40 
Benzo(a)pyreen 0,83 0,35 0,10 10 10 
Dibenz(ah)antraceen 0,14 0,16 0,03   
Benzo(ghi)peryleen 1,64 0,85 0,26 50 40 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,64 0,85 0,26 50 40 
      
Totaal 10 VROM 34,1 25,1 30,3 75 40 
Totaal 16 EPA 71,0 54,4 54,4   
 
1: EOX is in het Bouwstoffenbesluit een zogenaamde triggerparameter, geen grenswaarde (zie hoofdstuk 3).  
 
Het gehalte zware metalen in de productiemonsters komt op hoofdlijnen overeen met het gehalte in de 
veldmonsters. Opvallend is het hoge gehalte zink en het hoge gehalte koper in het productiemonster 
van locatie 3. Beide zijn ongeveer 2x zo hoog als de gehalten in de overige productiemonsters en in 
de veldmonsters. De reden hiervoor is waarschijnlijk, dat op productielocatie 3 alleen 
bedrijfsautobanden worden verwerkt. Bedrijfsautobanden hebben een hoger gehalte zinkoxide dan 
personenautobanden. 
 
Het gehalte vluchtige componenten (tolueen, xylenen) is hoger voor de productiemonsters dan voor 
de veldmonsters. Dit wordt verklaard door de verdamping van deze vluchtige stoffen tijdens aanleg en 
gebruik. Het gehalte xylenen voor productiemonster 3 is hoger dan voor de overige monsters. De 
waarde is hoger dan de grenswaarde uit het BSB.  
 
Het EOX gehalte van dit monster is juist lager dan van de overige monsters 
Het PAK-gehalte is in alle 3 productiemonsters vergelijkbaar met de PAK-gehaltes in de veldmonsters, 
die variëren van 22 tot 44 mg/kg ds. De drie productiemonsters blijven onder de grenswaarde van het 
BSB en het BB. 
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5.3. Resultaten uitloogonderzoek productiemonsters 

De uitloging is onderzocht met de kolomproef voor alle zware metalen en anionen, waaraan het 
Bouwstoffenbesluit eisen stelt en voor PAK. 
 
Tabel 5. Uitloging van zware metalen, gemeten met de kolomproef (NEN 7383). Uitlooggrenswaarden 
uit het Bouwstoffenbesluit en het concept Besluit Bodemkwaliteit (BB) 
 
 Product 1 Product 2 Product 3 BSB grens BB grens 
 (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 
      
Antimoon < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,31 0,16 
Arseen < 0,25 < 0,25 < 0,25 1,1 0,70 
Barium 0,40 0,30 0,26 50 22 
Cadmium < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,059 0,02 
Chroom < 0,05 < 0,05 < 0,05 4,1 0,69 
Kobalt 0,06 0,06 0,15 1,0 0,50 
Koper < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,9 0,90 
Kwik < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 0,022 0,02 
Lood < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,6 2,3 
Molybdeen < 0,05 < 0,025 < 0,025 1,9 1,0 
Nikkel < 0,05 < 0,05 < 0,05 2,2 0,63 
Seleen < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,23 0,18 
Tin < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,85 0,40 
Vanadium < 0,1 < 0,1 < 0,1 10 1,80 
Zink 4,6 4,0 12 8,4 2 
      
Fluoride < 1 < 1 < 1 125 55 
Chloride 9,8 14,6 6,4 710 616 
Sulfaat 21 29 41 3760 1730 
Bromide 4,0 < 0,5 < 0,5 3,6 10 

 
De uitloging van zink uit product 3 is aanmerkelijk hoger dan uit de andere twee producten, wat in 
overeenstemming is met het hogere gehalte zinkoxide in bedrijfsautobanden. 
Opvallend is, dat de uitloging van zink in de drie productiemonsters aanmerkelijk lager is dan in de 
veldmonsters. Het lijkt erop, dat het zinkoxide van de instrooirubber op het veld meer toegankelijk 
wordt voor uitloging. De mogelijke oorzaak hiervan zijn verweringsprocessen van de rubber. 
 
Ook voor de productiemonsters is de uitloging van PAK’s onderzocht met de kolomproef. 
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Tabel 6. Uitloging PAK’s in de kolomproef 
 
component product 1 product 2 product 3 
 LS=10 LS=10 LS=10 
 (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) 
    
Naftaleen 1,9 0,1 3,7 
Acenaftyleen 1,2 0,1 0,2 
Acenafteen 0 0 0 
Fluoreen 0,1 0,1 0,1 
Fenantreen 0,2 0,3 0,8 
Antraceen 0 0 0 
Fluorantheen 0 0,1 0 
Pyreen 0,1 0,3 0,1 
Benzo(a)anthraceen 0,3 0 0 
Chryseen 0 0 0 
Benzo(b)fluorantheen 0 0 0 
Benzo(k)fluorantheen 0 0 0 
Benzo(a)pyreen 0 0 0 
Dibenz(ah)antraceen 0 0 0 
Benzo(ghi)peryleen 0 0 0 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 0 0 
    
Totaal 10 VROM 2,1 0,6 4,5 
Totaal 16 EPA 3,8 1,1 4,9 

 
De uitloging van PAK’s is opnieuw laag en is vergelijkbaar met de uitloging van PAK’s uit de 
veldmonsters. De verschillen tussen de drie onderzochte productiemonsters zijn geringer dan bij de 
veldmonsters.  
 
Ter vergelijking is het onderzoek volgens DIN V 18305-7 ook uitgevoerd op de 3 productiemonsters. 
De DIN-proef is vooral uitgevoerd, omdat de DIN-norm in het Duitstalige gedeelte van Europa leidend 
is en in Nederland, bij gebrek aan harde nationale normering, vaak wordt uitgevoerd op instrooirubber 
om de milieurisico’s te toetsen. De vergelijkbaarheid met andere productiebatches kan dan 
beoordeeld worden. 
 
Tabel. 7. Analyseresultaten productiemonsters instrooirubber volgens DIN V 18305-7  
 
 eenheid Product 1 Product 2 Product 3 eis  
      
Cadmium mg/l 0,0002 0,0002 < 0,0001 ! 0,005 
Chroom mg/l < 0,002 < 0,002 0,003 ! 0,05 
Lood mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 ! 0,04 
Zink mg/l 6,0 7,0 7,5 ! 3,0 mg/l in zuur (bij ! 1 mg/l in neutraal water) 

! 0,5 mg/l in water (bij ! 20 mg/l in zuur) 
Tin mg/l < 0,015 < 0,015 < 0,015 ! 0,05 
Kwik mg/l < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 ! 0,001 
EOX mg/kg ds 29 14 33 ! 100 
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Opvallend is, dat de geconstateerde verschillen in zinkuitloging tussen product 3 en de overige twee 
producten bij deze uitloogproef veel kleiner zijn dan bij de kolomproef. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met een totaal andere proefuitvoering. Bij de hier gebruikte uitloogproef wordt 2x een 24-
uurs schudproef uitgevoerd. Alleen het tweede eluaat wordt dan gemeten. Dit is dus een milde toets. 
 
Met uitzondering van het gehalte zink voldoen alle parameters aan de in tabel 7 van DIN V 
18305:2002-06 gegeven grenswaarde, Het gehalte zink overschrijdt de voor het zure, waterige eluaat 
(CO2 verzadigd water) gegeven grenswaarde (3,0 mg/l). Echter de voetnoot bij de tabel staat voor 
elastische vulstoffen gehalten tot 20 mg/l in dit eluaat toe in combinatie met een toetsing via een 
neutraal eluaat, waarbij het gehalte in het neutraal eluaat niet hoger mag zijn dan 0,5 mg/l. Dit is niet 
verder onderzocht. 
De DIN-methode stelt geen eisen aan gehalte of uitloging van PAK’s. 
 
 
 
6. TOETSING MILIEURISICO’S 

De meest relevante Nederlandse regelgevingen in Nederland zijn [1]: 
1. Wet bodembescherming 
2. Bouwstoffenbesluit 
3. Wet luchtverontreiniging 

 
Ten aanzien van de mogelijke luchtverontreiniging komt stof en fijn stof in aanmerking. Het vrijkomen 
van fijn stof uit instrooirubber op kunstgrasvelden is in dit onderzoek niet verder beoordeeld.  
 
6.1. Bouwstoffenbesluit als toetsingskader 

De Wet bodembescherming legt de algemene verplichting op om te voorkomen, dat de bodem 
verontreinigd wordt met contaminanten. Dit is een algemene verplichting zonder precieze 
uitvoeringsvoorschriften die van toepassing zijn voor instrooirubber. We kunnen nu de systematiek 
van het Bouwstoffenbesluit, dat formeel niet van toepassing is voor de toetsing van instrooirubber, 
gebruiken om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van een potentiële bodemverontreiniging. 
In Nederland bestaat het Bouwstoffenbesluit als toetsingkader voor het gebruik van steenachtige 
bouwstoffen in buitentoepassingen. Het Bouwstoffenbesluit is bijvoorbeeld van toepassing voor de 
toepassing van gravel op tennisbanen, van straatstenen op parkeerplaatsen en van asfalt op wegen. 
Voor niet-steenachtige bouwstoffen is het Bouwstoffenbesluit niet van toepassing, tenzij ze 
gecombineerd gebruikt met een minerale bouwstof en dan als één bouwstof wel onder het 
Bouwstoffenbesluit vallen. Een voorbeeld van een niet-steenachtige bouwstof die door de 
aanwezigheid van minerale stoffen toch onder het Bouwstoffenbesluit valt is bitumineus 
dakbedekkingsmateriaal met een strooilaag. 
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We voeren de beoordeling van de milieurisico’s uit via de systematiek van het Bouwstoffenbesluit. 
Hierbij volgen we twee sporen:  

1. We kijken naar de formele toetsing van de gegevens van het rubbergranulaat, alsof het 
rubbergranulaat onder de werking van het Bouwstoffenbesluit zou vallen 

2. We berekenen de bodembelasting in de praktijk en toetsen de berekende immissie in de 
bodem aan de maximale bodembelasting die ten grondslag ligt aan het Bouwstoffenbesluit. 

 
Het Bouwstoffenbesluit stelt eisen aan het gehalte organische componenten (PAK, oplosmiddelen, 
minerale olie, etc.) en aan de maximale uitloging van anorganische componenten (zware metalen en 
anionen). 
 
Tabel 8. Samenstellingsgrenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit en het concept Besluit 
Bodemkwaliteit 
parameter grenswaarde in 

Bouwstoffenbesluit 
grenswaarde in 
concept Besluit 
Bodemkwaliteit 

   
Benzeen 1,25 mg/kg ds 1 mg/kg ds 
Tolueen 1,25 mg/kg ds 1,25 mg/kg ds 
Ethylbenzeen 1,25 mg/kg ds 1,25 mg/kg ds 
Xylenen 1,25 mg/kg ds 1,25 mg/kg ds 
   
Naftaleen 5 mg/kg ds 5 mg/kg ds 
Fenantreen 20 mg/kg ds 20 mg/kg ds 
Antraceen 10 mg/kg ds 10 mg/kg ds 
Fluoranteen 35 mg/kg ds 35 mg/kg ds 
Benzo(a)anthraceen 50 mg/kg ds 40 mg/kg ds 
Chryseen 10 mg/kg ds 10 mg/kg ds 
Benzo(k)fluorantheen 50 mg/kg ds 40 mg/kg ds 
Benzo(a)pyreen 10 mg/kg ds 10 mg/kg ds 
Benzo(ghi)pyreen 50 mg/kg ds 40 mg/kg ds 
Indeno(1,2,3,cd)-pyreen 50 mg/kg ds 40 mg/kg ds 
Som PAK (10-VROM) 75 mg/kg ds 40 mg/kg ds 

 
Uit de tabellen 1 en 4 blijkt, dat het instrooirubber voldoet aan alle in tabel 8 genoemde eisen van het 
Bouwstoffenbesluit met uitzondering van één productiemonster voor het gehalte xylenen (1,9 mg/kg). 
Ten opzichte van het concept Besluit Bodemkwaliteit wordt voor één van de vijf veldmonsters de 
grenswaarde voor PAK overschreden (44 mg/kg). 
 
Voor de anorganische componenten gelden immissiegrenswaarden. Ook hiervoor doen we de formele 
toetsing aan de grenzen van het Bouwstoffenbesluit en vervolgens een berekening van de reële te 
verwachten immissie in de bodem. Uit tabel 2 en 5 blijkt, dat de enige component die voor de uitloging 
van zware metalen van belang is, zink is.  
De formele maximale uitlooggrenswaarde voor zink in het Bouwstoffenbesluit is Emax(Zn) = 8,4 mg/kg. 
De grenswaarde geldt bij de minimale toepassingshoogte die bij de toetsing gebruikt mag worden: 20 



Milieu- en gezondheidsrisico’s instrooirubber kunstgrasvelden A831410/R20060129  
 
 

 
 pagina 21 van 53  

cm. Deze uitlooggrenswaarde wordt overschreden door alle onderzochte veldmonsters (tabel 2) en 
door één van de drie productiemonsters (tabel 5).  
In het concept Besluit Bodemkwaliteit worden nieuwe grenswaarden geformuleerd. Deze zijn niet 
meer afhankelijk van de toepassingshoogte. Voor granulaire bouwstoffen geldt een concept 
grenswaarde van 2,0 mg/kg ds. Dit is dus aanmerkelijk lager dan in het bestaande Bouwstoffenbesluit. 
Deze aanscherping wordt gedeeltelijk veroorzaakt, doordat de grenswaarden in het concept Besluit 
Bodemkwaliteit gebaseerd zijn op een standaard toepassingdikte van 0,5 meter, in plaats van op een 
variabele toepassingshoogte, zoals in het Bouwstoffenbesluit.  
 
6.2. Toetsing van de uitloging in de praktijk 

6.2.1. Gebruik van realistische laagdikte en dichtheid 
In de praktijk is de laagdikte van instrooirubber in kunstgrassystemen slechts 2 – 3 cm. We kunnen 
met deze toepassingshoogte een (niet-formele) maximale uitloogwaarde berekenen. Een andere 
parameter die meer realistisch gemaakt kan worden, is de dichtheid van de bouwstof. In het 
Bouwstoffenbesluit wordt standaard gerekend met 1550 kg/m3. Als de bouwstof lichter is, mag ook 
met de echte dichtheid gerekend worden. We hebben hier gerekend met 500 kg/m3. 
Als uitgangspunt blijven we het Bouwstoffenbesluit gebruiken, namelijk de maximale immissie in de 
bodem berekend over 100 jaar ten gevolge van de uitloging van zink blijft I(Zn) = 2100 mg/m2 
Bij een realistische toepassingshoogte (maximaal 3 cm dik) en een realistische dichtheid berekenen 
we met deze immissiegrenswaarde dan een maximale uitlooggrenswaarde van Emax(Zn) = 130 mg/kg.  
 
6.2.2. Toename van uitloging van zink in de tijd 
Het valt op, dat de uitloging van de veldmonsters, die minder dan een jaar oud zijn, hoger is dan uit de 
productiemonsters. Dit kan te maken hebben met verwering van het rubbergranulaat in de praktijk, 
waardoor de beschikbaarheid voor uitloging toeneemt. Het is onbekend hoe de uitloging in de tijd nog 
verder verandert. 
 
6.2.3. Onzekerheid over uitloging van zink uit instrooirubber van bedrijfsautobanden 
Bij de productiemonsters zien we een twee keer zo hoog gehalte zink bij rubbergranulaat uit 
bedrijfsautobanden als bij rubbergranulaat uit personenautobanden. De uitloging uit dit 
rubbergranulaat is zelf drie keer zo hoog. Bij het onderzoek van de veldmonsters waren 
rubbergranulaten uit bedrijfsautobanden niet vertegenwoordigd. Dit betekent, dat niet bekend is of ook 
voor de veldmonsters een drie maal zo hoge uitloging verwacht mag worden. 
 
6.2.4. Toetsing van uitloging van PAK’s 
PAK worden in het Bouwstoffenbesluit formeel getoetst op samenstelling. Uitloogproeven op 
organische stoffen, zoals PAK’s, zijn in het Bouwstoffenbesluit nog niet toegelaten. We kunnen wel de 
systematiek van het Bouwstoffenbesluit gebruiken om een uitlooggrenswaarde te berekenen. 
Bij een streefwaarde van 1 mg/kg in de bodem en een dichtheid van 1550 kg/m3 van de bodem is de 
immissiegrenswaarde in de bodem voor PAK gelijk aan I(PAK) = 15,5 mg/m2. 
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Uit de uitloging in de kolomproef kunnen we de immissie berekenen met de standaard 
omrekenformules uit het Bouwstoffenbesluit. Een maximale uitloging van 4,3 µg/kg PAK in de 
kolomproef (LS=10) leidt dan tot een berekende immissie in de bodem van 0,3 mg/m2. In deze 
berekening is opnieuw gebruik gemaakt van een toepassingsdikte van 3 cm en een dichtheid van 500 
kg/m3. 
 
6.2.5. Samenvatting toetsing uitloging 
We vatten de beoordeling van de milieurisico’s voor de bodem en het grondwater op basis van het 
Bouwstoffenbesluit en het ontwerp Besluit Bodemkwaliteit samen in de onderstaande tabel. De eerste 
twee rijen betreffen de formele toetsingen aan de grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit (BSB) en 
het concept besluit bodemkwaliteit (BB), de laatste rij geeft de toetsing aan de immissiegrenswaarde 
uit het Bouwstoffenbesluit op basis van een realistische laagdikte en dichtheid. 
 
Tabel 9. Toetsing van de uitloging uit de veldmonsters van zink en van PAK 
 
toetsing uitloging zink gehalte PAK 
   
conform Bouwstoffenbesluit voldoet niet voldoet 
   
conform ontwerp Besluit 
Bodemkwaliteit 

voldoet niet voldoet niet 

   
toetsing op basis realistisch 
uitloogscenario 

voldoet1 voldoet 

 
1: Ten aanzien van de uitloging van zink bestaat er nog een onzekerheid over de verandering van de 
uitloging uit het instrooirubber in de tijd en ten aanzien van de uitloging van instrooirubber gemaakt als 
met bedrijfsautobanden als grondstof. 
 
6.3. Overige aspecten ten aanzien van milieurisico’s 

6.3.1. Beïnvloeding van de omringende bodem door verspreiding 
Naast de verspreiding door uitloging bestaat er ook een risico op verspreiding. Door vermenging met 
rubbergranulaat neemt de concentratie van PAK en zink in de bodem toe. We kunnen berekenen bij 
welk percentage rubber granulaat in schone grond er een probleem ontstaat met de gehalten, bij 
bodemonderzoek. We berekenen hiertoe bij welk percentage in de grond de waarden voor schone 
grond worden overschreden: 
Zink: toetsingwaarde schoon zand: 20 mg/kg : overschrijding bij 0,2 (% m/m) rubber granulaat in de 
bodem 
PAK: toetsingswaarde schoon zand: 1 mg/kg: overschrijding bij 2 (% m/m) rubber granulaat in de 
bodem. 
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Dus het gehalte zink leidt het eerst tot een effect op de samenstellingswaarde van de bodem rondom 
een kunstgrasveld. 
Het verdient aanbeveling om ook daadwerkelijk te onderzoeken of dit effect optreedt. Door onderzoek 
van grond rondom kunstgrasvelden is dit feitelijk vast te stellen. 
 
6.3.2. Labeling van rubbergranulaat met gevaarszinnen 
In paragraaf 7.1 wordt aangegeven, dat op basis van het gehalte zinkoxide, dat groter is dan 0,25% 
het product rubbergranulaat volgens de Europese preparatenrichtlijn moet worden gekenmerkt met de 
risicozinnen R50/53 “Zeer vergiftig voor in het water levende organismen”.  
Deze verplichting tot labelling geldt conform de preparatenrichtlijn voor alle producten met een 
zinkoxide gehalte dat groter is dan 0,25 %. Het is onafhankelijk van de toepassing en van het 
daadwerkelijke risico in de toepassing.  
 
6.3.3. Vluchtige componenten tijdens aanleg 
Uit de vergelijking van tabel 2 met tabel 4 blijkt, dat het gehalte vluchtige componenten, in het 
bijzonder xylenen, is afgenomen in de veldmonsters ten opzichte van de productiemonsters. Deze 
vluchtige componenten komen waarschijnlijk vrij tijdens opslag en aanleg. Na enige tijd verdwijnt 
meestal de kenmerkende geur. Het milieurisico ten aanzien van de luchtkwaliteit is waarschijnlijk laag, 
maar verdient nadere bestudering. 
  
 
6.4. Conclusies ten aanzien van milieurisico’s 

Samenvattend concluderen we ten aanzien van de milieurisico’s: 
 
De potentiële risico’s voor het milieu liggen vooral in de het zinkoxide en in het PAK-gehalte. Het PAK-
geahlte blijft echter onder de grenswaarden (zie tabel 9). 
 
Het rubber granulaat voldoet qua uitloging van zink niet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en 
ook niet aan de concept eisen van het ontwerp Besluit Bodemkwaliteit. Formeel valt het 
rubbergranulaat als niet-steenachtige bouwstof niet onder deze beide regelingen, maar de 
beoordelingssystematiek lijkt goed bruikbaar voor deze producten. 
 
De berekende uitloging naar de bodem vanuit het instrooirubber bij een realistische toepassingdikte 
en een realistische dichtheid voldoet wel aan de grenswaarde, waarbij we deze conclusie beperken tot 
de waargenomen uitloging in het eerste jaar en tot de uitloging uit rubbergranulaat van 
personenautobanden. 
Het verdient aanbeveling om de toename van de zinkuitloging in de tijd nader te onderzoeken. De 
uitloging uit de veldmonsters (< 1 jaar oud) is hoger dan uit de productiemonsters. De vraag is hoe 
zich dit in de tijd ontwikkelt. 
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Daarnaast bestaat het risico, dat bij onvoldoende goede housekeeping er contaminatie van de 
omringende bodem optreedt door verspreiding van het instrooirubber in de directe omgeving van het 
veld. 
 
 
7. TOETSING GEZONDHEIDSRISICO’S 

Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van stoffen hebben we gekozen voor een meer-traps 
beoordeling: 

1. Zijn er gevaarlijke stoffen in het rubber granulaat? 
2. Zijn deze gevaarlijke stoffen beschikbaar voor de sporter via de lucht, via huidcontact, via 

inslikken? 
3. Is er in de praktijksituatie sprake van een gezondheidsrisico, waarbij de hoeveelheid 

gevaarlijke stof, waarmee de sporter in contact komt, ook wordt afgewogen tegen de 
hoeveelheid waar hij via andere kanalen mee in aanraking komt (voedsel, buitenlucht, 
verkeer)? 

Stap 1 kan op basis van dit onderzoek goed beantwoord worden. De beoordeling of ze ook 
beschikbaar zijn voor de sporter en hoe zwaar dit risico weegt ten opzicht van andere bronnen (stap 2 
en stap 3) is nog niet eenduidig te beantwoorden. Op basis van onderzoek uit de literatuur en de 
vergelijking met de hier gevonden gehalten, en op basis van indicatieve toetsingen aan normen voor 
speelgoed en voor PAK-houdende producten geven we een indicatieve toetsing van de 
gezondheidsrisico’s. De meningen lopen niet uiteen over de aangetroffen uitkomsten, maar over de 
interpretatie daarvan. 
 
7.1. Zijn er gevaarlijke stoffen in het instrooirubber? 

Bij de beoordeling van de gevaarseigenschappen gebruiken we de Europese stoffenrichtlijn, waarbij 
stoffen gekarakteriseerd zijn met R- en S-zinnen [4]. Voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s 
zijn de R-zinnen. Deze variëren van de karakterisering “irriterend” tot “carcinogeen”. 
De beoordeling is op stoffen. Dit betekent, dat de gemeten gehaltes zware metalen moeten worden 
toegekend aan specifieke stoffen om een beoordeling te kunnen doen. De zware metalen zijn hier 
toegekend als de oxiden, omdat ze waarschijnlijk als contaminaties in het zinkoxide voorkomen.  
Tabel 10 geeft een opsomming van de aangetroffen stoffen. De zuivere stof zegt niets over de 
beschikbaarheid en de invloed op de gezondheid van de mens. De indicatieve beoordeling vindt 
plaats in de volgende paragrafen.  
 
Tabel 10. Stoffen in het instrooirubber, waaraan een gevaarseigenschap is toegekend [5]. Het gehalte 
in kolom 2 is het hoogste waargenomen gehalte in de veldmonsters. De gevaarsomschrijving betreft 
de zuivere stof, niet het instrooirubber of het kunstgras. 
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Gemeten gehalte Toegekend R,S-zinnen omschrijving 
     
Cadmium 1,7 mg/kg cadmiumoxide R45 

R26 
R48/23/25 
 
 
 
R62/63 
R68 
R51/53 

Carcinogeen 
Zeer vergiftig bij inademen 
Vergiftig: gevaar veer ernstige 
gezondheidsschade bij langdurige 
blootstelling door inademing en bij 
inslikken 
Schadelijk voor de voortplanting 
Kans op onherstelbare schade  
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

Koper 260 mg/lkg koperoxide niet  
Lood 22 mg/kg loodoxide niet  
Nikkel 10 mg/kg nikkeloxide R49 

R43 
Carcinogeen bij inademing 
Overgevoeligheid bij contact met de huid 

Zink 19000 
mg/kg 

zinkoxide R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

Tolueen 0,15 mg/kg  R38 
R48/R20 
 
R63 
R65 
R67 

Irriterend voor de huid 
Schadelijk bij langdurige blootstelling 
door inademing 
Schadelijk voor de voorplanting 
Schadelijk: longschade bij inslikken 
Dampen veroorzaken duizeligheid 

Xyleen 1,9 mg/kg  R20/21 
 
R38 

Schadelijk bij inademing en bij aanraking 
met de huid 
Irriterend voor de huid 

EOX 29 mg/kg  halogeen butyl 
rubber 

niet  

     
naftaleen 1,1 mg/kg  R22 

R40 
R50/53 

Schadelijk bij inslikken 
Beperkt bewijs voor carcinogeniteit 
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

acenaftyleen 0,92 mg/kg  niet  
acenafteen 1,9 mg/kg  niet  
fluoreen 1,5 mg/kg  niet  
fenantreen 12,mg/kg  niet  
antraceen 8,9 mg/kg  niet  
fluorantheen 11 mg/kg  niet  
pyreen 34 mg/kg  niet  
benzo(a)anthraceen 1,7 mg/kg  R45  

R50/53 
Carcinogeen 
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

chryseen 5,9 mg/kg  R45  
R50/53 
 
R68 

Carcinogeen 
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organisme 
Kans op onherstelbare effecten 

benzo(b)fluorantheen 1,7 mg/kg  niet  
benzo(k)fluorantheen 1,7 mg/kg  R45  

R50/53 
Carcinogeen 
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 
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benzo(a)pyreen 0,83 mg/kg  R45  
R50/53 

Carcinogeen 
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

dibenz(ah)anthraceen 0,16 mg/kg  R45  
R50/53 

Carcinogeen 
Zeer vergiftig voor in het water levende 
organismen 

benzo(ghi)peryleen 1,6  niet  
indeno(123cd)pyreen 0,72 mg/kg  niet  

 
De waargenomen gevaarlijke stoffen in het instrooirubber betreffen zware metalen, vluchtige 
organische stoffen en PAK’s. 
 
De aangetroffen zware metalen met een gevaarsaanduiding als het oxide zijn dus cadmium, nikkel en 
zink. Cadmiumoxide en nikkeloxide hebben de hoogste gevaarsaanduiding, maar hebben een zeer 
laag gehalte. Zinkoxide, wat in relatief hoge gehalten voorkomt (tot 19.000 mg/kg = 1,9 % (tabel 4)) 
heeft alleen een gevaarsaanduiding voor giftigheid voor in het water levende organismes. Op basis 
van deze gevaarsaanduiding en het feit, dat het gehalte zinkoxide > 0,25 % moet het product volgens 
de Europese preparatenrichtlijn [4] gekenmerkt worden met de risicozinnen R50/53. Deze moeten op 
de verpakking voorkomen conform de richtlijn. 
Van de vluchtige organische stoffen heeft xyleen de hoogste gevaarsaanduiding (schadelijk bij 
inademen). Het maximaal gevonden gehalte xyleen is 1,9 mg/kg (tabel 4). Dit is bij slechts één 
monster aangetroffen. 
Van de PAK’s die gemeten zijn hebben een aantal de gevaarsaanduiding carcinogeen.  
 
 
7.2. Zijn deze gevaarlijke stoffen ook beschikbaar voor de sporter? 

Bij een beoordeling van de gezondheidsrisico’s moet vervolgens de beschikbaarheid voor de sporter 
en andere betrokkenen worden beoordeeld en vervolgens kan via verschillende scenario’s worden 
berekend wat de daadwerkelijke belasting voor de betrokkenen is, rekening houdend met 
blootstellingduur, inspanning, en andere factoren. 
 
Er zijn verschillende routes, waardoor de potentieel gevaarlijk stoffen beschikbaar zijn voor de sporter: 
inslikken, inademen, huidcontact, oogcontact en contact via wondjes: 

• Bij inslikken komt het rubber granulaat terecht in de maag. In het maagzuur kunnen 
zuuroplosbare verbindingen vrijkomen en daarna in de bloedbaan terecht komen. Inslikken 
kan plaatsvinden via handcontact of rechtstreeks. 

• Inademen kan plaatsvinden rechtstreeks van vluchtige organische verbindingen, zoals 
xylenen, of via het inademen van stof. 

• Huidcontact met het instrooirubber treedt op bij slidings, bij handcontact met het veld, bij 
indirect contact via de bal. Bij optredende verwondingen kan sprake zijn van een nog meer 
intensief huidcontact. 
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7.3. Indicatieve toetsing van de gehalten gevaarlijke stoffen 

Uit Noors onderzoek is gebleken, dat bij gehaltes die overeenkomen met de hier gevonden waarden, 
bij toepassing van instrooirubber in overdekte hallen wel een verhoogde blootstelling is gevonden voor 
organische componenten, maar geen verhoogd risico voor de gezondheid voor verschillende 
categorieën sporters is berekend [1]. Hierbij wordt een mogelijke uitzondering gemaakt voor sporters 
die last hebben van allergie en van astma. We mogen aannemen, dat bij een buitentoepassing er door 
inademen sprake is van lagere gezondheidsrisico’s. 
We zien in het eigen onderzoek wel een afname van het gehalte vluchtige stoffen van de 
productiemonsters naar de veldmonsters. Deze vluchtige stoffen verdwijnen tijdens transport, aanleg 
en liggen op het veld uit het rubber granulaat. Dit is mogelijk relevant voor de aanlegfase van de 
velden. 
 
In dit Noorse onderzoek is de blootstelling via het huidcontact beoordeeld via de analysegegevens 
van de uitloging van verschillende stoffen uit het instrooirubber in water. Water is echter niet het 
medium waarlangs transport van apolaire stoffen, zoals PAK naar de huid plaatsvindt. Overdracht 
naar de huid van PAK’s wordt juist gefaciliteerd door huidvetten [2]. 
 
Voor de beoordeling van de risico’s via huidcontact kijken we voor de beoordeling van het gehalte 
zware metalen indicatief naar de Europese speelgoedrichtlijn [3]. Uiteraard is instrooirubber geen 
speelgoed, maar het geeft een mogelijke referentie. Tevens wordt in de speelgoednorm de 
biobeschikbaarheid gemeten via een mildere procedure dan de samenstellingsanalyse, die hier 
uitgevoerd is. 
 
Tabel 11. Toetsing van het maximaal gemeten gehalte in de veldmonsters met de maximale 
biobeschikbaarheid uit het speelgoed. 
 

Component Max.gemeten gehalte Eis biobeschikbaarheid 
 (mg/kg ds) (mg/kg ds) 
   
Antimoon n.b. 60 
Arseen < 3 25 
Barium n.b. 500 
Cadmium 1,7 75 
Chroom < 4 60 
Koper 78 geen grens 
Lood 22 90 
Kwik < 0,05 60 
Nikkel 9,4 geen grens 
Seleen n.b. 500 
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Zink 9700 geen grens 
 
Het gehalte zware metalen in het instrooirubber voldoet dus aan de speelgoednorm en we mogen 
daarom verwachten, dat deze stoffen geen gezondheidsrisico’s opleveren voor de sporter. 
 
Voor de beoordeling van de risico’s via huidcontact is er geen duidelijke nationale of internationale 
richtlijn. Voor een indicatieve beoordeling van het gehalte PAK’s is daarom getoetst aan een in een 
TÜV publicatie voorgestelde richtlijn voor vaste producten [2]. 
 
Parameter Max. gemeten gehalte Huidcontact ! 30 sec Huidcontact > 30 sec 
    
Benzo(a)pyreen 0,4 mg/kg 20 mg/kg 1 mg/kg 
PAK’s 16 EPA 71 mg/kg 200 mg/kg 10 mg/kg 
 
Het instrooirubber voldoet dus niet aan eis van 10 mg/kg PAK bij een contacttijd van meer dan 30 sec. 
Het voldoet wel aan de eis bij een contacttijd van minder dan 30 seconden. 
 
Deze indicatieve toetsing aan de aanbeveling van TÜV voor een richtlijn van het PAK-gehalte in vaste 
producten geeft vooral aanleiding tot nader onderzoek. Hierbij zou beoordeeld moeten worden wat het 
blootstellingsgedrag in de praktijk is. Hoe lang is de contacttijd van de rubber met de sporter in de 
verschillende situaties en kan in die situaties daadwerkelijk sprake zijn van opname van PAK’s door 
de huid ? 
 
 
7.4. Conclusie ten aanzien van gezondheidsrisico’s 

Samenvattend concluderen we ten aanzien van de gezondheidsrisico’s: 
 
Er komen gevaarlijke stoffen voor in het rubbergranulaat: zware metalen, vluchtige stoffen en PAK’s. 
De zware metalen geven waarschijnlijk geen risico voor de gezondheid omdat ze voldoen aan de 
speelgoednormen. Via inademen van vluchtige stoffen lijkt er bij outdoor kunstgrasvelden geen reëel 
gezondheidsrisico voor sporters op te treden.  
Een mogelijke onzekerheid ligt bij de blootstelling aan PAK’s via huidcontact.  
Het verdient aanbeveling om de mogelijke blootstelling aan PAK via huidcontact in de praktijk nader te 
onderzoeken.  
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BIJLAGE 1  LITERATUUR ONDERZOEK 

Inleiding 

In het kader van het onderzoek naar de milieu- en gezondheidseffecten van rubber instrooimaterialen 
uit gebruikte autobanden is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Het doel van dit literatuuronderzoek is 
om de al bekende gegevens over de milieu- en gezondheidseffecten te gebruiken bij het eigen 
experimenteel onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van rubber instrooimaterialen, dat op 
Nederlands kunstgras voetbalvelden is toegepast. 
Het uitgangspunt bij dit onderzoek is een stoffenbenadering. We kijken eerst naar de stoffen die in de 
producten kunnen voorkomen. Hierbij kijken we ook naar gegevens van autobanden, omdat dit de 
grondstof is van de hier onderzochte  instrooirubber. Deze stoffen zijn stoffen die bewust zijn gebruikt 
en de stoffen die als verontreiniging voorkomen en die gevormd worden bij het vulcanisatieproces en 
bij de degradatie van rubber autobanden in de praktijk. 
De stoffen die voorkomen, moeten worden beoordeeld op de mate van voorkomen én op hun milieu- 
en gezondheidsrisico’s. Voor de beoordeling van de milieu- en gezondheidsrisico’s zoeken we naar 
relevante regelgeving en relevante grenswaarden voor de beoordeling van de gevonden gegevens. 
Deze regelgeving kan ook relevant zijn als ze formeel niet van toepassing is op het instrooirubber, 
maar toch kan dienen als een referentiewaarde, bijvoorbeeld omdat het toepassingsgebied 
vergelijkbaar is of omdat het getoetste materiaal vergelijkbaar is. 
 
In het onderstaande wordt de beschikbare literatuur besproken en worden in het bijzonder de 
hierboven genoemde punten eruit gelicht. De volgende paragraaf behandelt de beschikbare 
onderzoeksgegevens, het daarop volgende deel behandelt de relevante regelgeving, aan het eind 
gaan we in op een aantal andere relevante toetsingen.  
  
 
Onderzoeksresultaten 

Literatuurstudie BLIC naar uitloogonderzoek 
 
De literatuurstudie van BLIC [1] geeft een overzicht van de beschikbare openbare literatuur naar de 
uitloging uit gebruikte autobanden en uit geshredderde autobanden. BLIC is de Europese Associatie 
van de Rubber Industrie. Het betreft hier dus een onderzoek uit de eigen branche.  
Het overzicht geeft een goed overzicht van de daadwerkelijke gegevens. Het betreft vooral 
Amerikaanse onderzoeken uit de jaren negentig, maar ook tweetal Europese onderzoeken uit 2001 en 
2002. Het bevat goede referenties, zodat de achterliggende bronnen duidelijk zijn. 
De BLIC studie geeft ook een goede achtergrond over de samenstelling van de autoband afkomstig 
uit een BLIC LCA studie. Dit zijn de stoffen die toegepast worden bij de productie van de band. 
Degradatieproducten komen hier niet in voor. 
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Tabel 1. Gemiddelde samenstelling van een gebruikte Europese autoband met een roet of met een 
silica profiel. 10% van het gewicht is verloren gegaan door slijtage. 
 
 Roet-profiel  Silica-profiel 

 Gew.% Gew.% 
Synthetisch rubber 22,7 22,4 
Natuurlijk rubber 18,7 19,1 
C-black (roet) 26,1 19,8 
Synthetisch silica 0,6 7,8 
zwavel 1,4 1,4 
ZnO 1,6 1,6 
Aromatische olie 6,9 5,7 
Stearinezuur 0,8 1,0 
Versnellers 0,9 1,0 
Anti-degradanten 1,5 1,6 
Gerecycled rubber 0,5 0,5 
Gecoate draden 13,0 12,8 
Textiel weefsel 5,3 5,2 

 
In het BLIC rapport worden de volgende stoffen hieruit als gevaarlijk afvalstoffen geclassificeerd 
 
Tabel 2. Gevaarlijke stoffen (Basel conventie 2000) 
 
Stof   Gehalte (gew.%) 
Y22 Koper verbindingen Bestanddelen van de staalkabels 0,002 
Y23 Zink verbindingen Zinkoxide hulpstof in de rubber matrix 1 
Y26 Cadmium Sporen niveaus cadmium in het zinkoxide < 0,001 
Y31 Lood en loodverbindingen Sporen niveaus lood in zinkoxide < 0,005 
Y34 Zure oplossingen of zuren in vaste vorm Stearinezuur in vaste vorm 0,3 
Y45 Organohalogeenverbindingen Halogeen butyl rubber < 0,1 (gehalte halogeen) 

  
In tabel 2 komen de aromatische oliën niet voor. In dit rapport wordt niet expliciet ingegaan op deze 
component, wel via de onderzoeken naar de samenstellende bestanddelen (polycyclische aromaten). 
 
In het BLIC rapport wordt een overzicht gegeven van een aantal Amerikaanse onderzoeken, waarin 
de uitloging uit autobanden en geshredderde autobanden is onderzocht. 
De uitlooggegevens van zware metalen en van organische contaminanten in tabel 3 en tabel 4 zijn 
hieruit af te leiden. De data zijn hier omgerekend naar mg/kg, hoewel de gebruikte verhouding 
water/rubber (LS verhouding) in de uitloogproef niet altijd duidelijk is. 
 



Literatuuronderzoek instrooirubber  A831410/R20060112  
 
 

 
 pagina 32 van 53  

Tabel 3. Uitloging van zware metalen, omgerekend naar mg/kg materiaal 
 
component Minnesota 

(1990) 
Wisconsin (1992) RMA 

(1991) 
Virginia (1992) Main Westerberg Haoya 

 pH 7, LS? pH 7 pH7, LS20 pH7,LS20 LS20 LS10,pH7 LS10,pH7 
        
zink 2,3-7 0,44-13  121   13 1,9 
barium 5,3-2,1 1,9-2,1 0,4-12  3,0-7,1 0,11  
cadmium 0,14   0,03 0,3-2,3 0,0008 0,005 
chroom 0,04  0,2-0,96 0,06 0,7-1,7 0,03 0,06 
lood   0,04-0,32  0,7-4,3 0,08  
koper    1,7  0,06  
nikkel    0,97  0,04  
        

 
Naast de uitloging van zware metalen is ook in sommige onderzoeken de uitloging van organische 
contaminanten onderzocht. De resultaten hiervan zijn samengevat in tabel 4. 
 
 Tabel 4. Uitloging van organische contaminanten (mg/kg materiaal) 
 
component Minensota (1990) RMA (1991) Main Westerberg Haoya 
      
PAK 16-EPA 0,004-0,016   0,22  0,003 
tolueen  0,14-3,8  0,018-0,072    
phenol  0,1-1,0    
benzeen   0,05-0,1 ug.kg   
      

 
Andere organische stoffen die gemeten zijn, zijn: 

Benzothiazolen (versneller, 4-(2-benzothiazolthio)-morpholine  
Cyclohexadiene 1,4 dion (afbraakproduct van aniline en van hydroquinen) 
Bisfenol A 
Nonylfenol  
MIBK 4-methyl-2-pentanon 
Aceton 

 
Naast laboratoriumtesten zijn ook veldtesten en toxiciteitstesten beschreven in het BLIC rapport. 
Uit weergegeven veldtesten blijkt, dat in water, dat in intensief contact is met autobanden verhoogde 
gehaltes zware metalen worden gemeten.  
In toxiciteitstesten met uitloogwater (ecotoxiciteitstesten) wordt een toxisch effect gemeten. De grootte 
van het effect is sterk afhankelijk van het geteste organisme. Meestal is het effect door de 
onderzoekers toegeschreven aan het gehalte zink in het uitloogwater.  
 
In het BLIC rapport wordt de algemene conclusie getrokken dat de effecten van uitloging ten gevolge 
van de toepassing van gebruikte autobanden en rubbergranulaat verwaarloosbaar zijn. 
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KEMI: Hoogaromatische oliën in autobanden  
 
KEMI, de Zweedse Nationale Inspectie op Chemicaliën, heeft een uitgebreid onderzoek verricht naar 
het voorkomen van kankerverwekkende PAK’s in autobanden [2]. 
Hoogaromatische oliën (HA-oliën) worden gebruikt in autobanden. Ze bevatten grote hoeveelheden 
aromatische en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. De concentratie PCA’s in de olie kan 
oplopen tot 10% -30% volgens analysemethode IP 346. Andere bestanddelen van HA-oliën zijn 
naftenische en parafinische oliën. 
 
Rubber in autobanden is een mengsel van natuurlijke rubber of synthetische rubber en verschillende 
additieven. Verschillende rubber samenstellingen komen voor in verschillende delen van de band 
(profiel, zijkant). Het meest gebruikte synthetische rubber is styreen-butadieen rubber. 
Zomerbanden en winterbanden hebben een verschillende samenstelling. 75% van de winterbanden 
zijn HA-olie vrij. Zomerbanden bevatten vrijwel allemaal HA-olie. Winterbanden bevatten meer 
natuurlijk rubber, waarin HA-olie beter door alternatieven is te vervangen. Vrachtautobanden bevatten 
minder HA-olie, typisch 10-20 %. Deze gehalten zijn hoger dan gehalten HA-olie in de BLIC studie (6 -
8% voor personenautobanden en 4,5 % in vrachtautobanden%), die nadien door KEMI zijn 
geaccepteerd. 
 
Een typische samenstelling van een HA-olie bevat ca. 700 mg/kg PAK (>50% is chryseen); 6 uit de 
PAK 10 weergegeven (500 mg/kg), 4 andere niet. Bij 6% HA-olie in de band is dit dan 30 mg/kg PAK 
10. 
 
Zweden pleit voor een test met een totaal PAK analyse en niet met een PAK-marker, zoals 
benzo(a)pyreen of met een specifieke set PAK. 
 
PAK zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Qua molecuulstructuur hebben ze een aantal 
gefuseerde 5- en 6-ringen van koolstofatomen. Er zijn een groot aantal verschillende PAK’s, 
afhankelijk van het aantal ringen en van eventuele zijgroepen. Van sommige is vastgesteld dat ze 
kankerverwekkend zijn (bv. benzo(a)pyreen carcinogeen cat.2). Andere zijn verdacht 
kankerverwekkend. Naast PAK’s zijn er ook polyaromatische stoffen, waarin zwavel, stikstof of 
zuurstofatomen in de aromatische ring zijn opgenomen. De som van al deze stoffen, inclusief de 
PAK’s  zijn de polycyclische aromaten PCA’s.  
In verschillende landen komen verschillende PAK’s en verschillende combinaties van PAK’s voor in de 
regelgeving. Nederland kent de zogenaamde 10 van VROM, waaraan de milieuregelgeving hangt.  
Bekend is de 16 van EPA (Environmental Protection Agency) 
 
In Zweden zijn initiatieven genomen om te komen tot HA-olie vrije autobanden. In winterbanden bleek 
dit technisch beter mogelijk dan in zomerbanden. Door het verplaatsen van de productie naar buiten 
Zweden is het effect van de maatregel beperkt. De informatie over het HA-olie gehalte van banden 
wordt door Grön Kemi op internet geplaatst. Uit de meest recent gegevens blijkt, dat het aantal HA-
olie vrije banden toeneemt [3].   
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Byggforsk: milieueffecten van kunstgras en instrooirubber 
 
SINTEF Byggforsk (Noorwegen) heeft in opdracht van de Noorse voetbalbond een experimenteel 
onderzoek gedaan naar het gehalte en naar de uitloging van milieucontaminanten uit kunstgras en uit 
infill (gerecycled rubber en EPDM) [4]. SINTEF is een onafhankelijk Noors onderzoeksinstituut. Het 
onderzoek is goed uitgevoerd en helder beschreven. 
 
De analysegegevens van het instrooirubber uit geshredderde autobanden geven we in de 
onderstaande tabellen 
 
Tabel 5. Gehalte zware metalen in rubber infill (mg/kg ) 
 
component Rec.rubber 1 Rec.rubber 2 Rec. Rubber 3 
    
Arseen < 3 < 3 < 2 
Lood 20 15 17 
Cadmium 1 1 2 
Koper 35 20 70 
Chroom < 2 < 2 < 2 
Nikkel < 2 < 1 < 5 
Zink 7500 7300 17000 
    

 
Zink is afkomstig van zinkoxide, dat als hulpstof bij het vulkanisatieproces wordt gebruikt. Het gehalte 
komt overeen met het gehalte ca. 1% (=10.000 mg/kg) in de BLIC studie. Lood en cadmium zijn 
vervuilingen van het zinkoxide. Koper is afkomstig van resten metaaldraad. De gehalten lood, 
cadmium en koper komen ook redelijk overeen met de BLIC studie. 
 
Er werden in één monster spoortjes polychloorbifenylen (PCB’s) aangetroffen (0,2 mg/kg). Het gehalte 
PAK’s in de instrooirubber staat vermeld in tabel 6. Ftalaten werden op sporenniveau aangetroffen. 
Ftalaten zijn weekmakers die alom voorkomen in plastics. Octylfenol en nonylfenol werden ook 
geanalyseerd: 4-t-octylfenol: 20-30 mg/kg en iso-nonylfenol 9 – 20 mg/kg. Alkylfenolen zijn 
oppervlakte actieve stoffen.  
 
Tabel 6. Gehalte PAK in instrooirubber (mg/kg ) 
 
Component Rec.rubber 1 Rec.rubber 2 Rec.rubber 3 
    
Naftaleen 0,4 0,32 0,72 
Acenaftylen 0,6 0,79 1 
Acenaften < 0,2 < 0,2 0,32 
Fluoren 0,4 0,55 0,68 
Fenantreen 4,8 5,9 5,8 
Antraceen 0,6 0,55 0,76 
Fluoranteen 7,8 11 11 
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Pyreen 23 37 34 
Benzo(a)antraceen 1,4 1,9 1,8 
Chryseen 2,2 2,2 4,2 
Benzo(b)fluorantheen 2,2 3,5 3,9 
Benzo(k)fluorantheen 0,4 0,55 1,5 
Benzo(a)pyreen 2,4 3,1 3 
Indeno(123cd)pyreen 0,8 0,95 1,4 
Dibenzo(a,h)antraceen < 0,4 < 0,2 0,44 
Benzo(ghi)peryleen 3,4 5,8 5,1 
PAK 16-EPA 51 74 76 
PAK 10-VROM 21 32 33 

 
Het gehalte PAK (10-VROM) in de gerecyclede rubber komt overeen met de berekening van het 
gehalte PAK op basis van het gehalte HA-olie uit de BLIC studie en de gehalten PAK in HA-olie uit het 
KEMI-rapport. Het gehalte PAK overschrijdt de Noorse SFT-normen. 
 
De uitloging is bepaald voor de zware metalen zink en chroom (niet aangetoond) en voor de PAK. De 
gebruikte methode is EN 12457-4. 
 
Tabel 7. Uitloging van zink en van PAK uit rubber infill materialen 
 
Component Rec.rubber 1 Rec.rubber 2 Rec.rubber 3 
 (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) 
    
Zink (in mg/kg) 22,9 12,2 5,9 
    
Naftaleen 1,5 < 0,1  
Acenaftylen 2,7 < 0,1  
Acenaften 0,3 < 0,2  
Fluoreen 0,4 < 0,1  
Fenantreen 1,6 0,2  
Antraceen 0,3 0,4  
Fluoranteen 0,6 0,17  
Pyreen 1,3 1,2  
Benzo(a)antraceen < 0,1 < 0,1  
Chryseen < 0,1 < 0,1  
Benzo(b)fluorantheen < 0,1 < 0,1  
Benzo(k)fluorantheen < 0,1 < 0,1  
Benzo(a)pyreen < 0,1 < 0,1  
Indeno(123cd)pyreen < 0,1 < 0,1  
Dibenzo(a,h)antraceen < 0,1 < 0,1  
Benzo(ghi)peryleen < 0,1 < 0,1  
PAK 16-EPA 8,7 4,4  
PAK 10-VROM 4 0,8  

 
De uitloging van zink valt in de grote bandbreedte van meetgegevens uit het BLIC rapport. De 
analysemethode wijkt ook af, maar is nu wel goed gedefinieerd. 
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De uitloging van PAK is lager dan in de studies die weergegeven worden in het BLIC overzicht. Ook 
hierbij geldt, dat de uitloogmethode sterk afwijkt.  
 
Het Byggforsk rapport concludeert dat voor sommige parameters (gehalte PAK, zink en ftalaten, 
uitloging zink) er normen voor bodem- en waterkwaliteit overschreden worden. 
 
 
Noors volksgezondheidsinstituut: Risicoanalyse gezondheidsrisico 
 
Het Noorse volksgezondsheidsinstituut (Nasjonal Folkehelseinstitutt) heeft een onderzoek uitgevoerd 
naar de gezondheidsrisico’s voor voetballers op kunstgrasvelden: Kunstgressbaner-vurdering av 
herlserisiko for fotballspillere [5]. Bij deze risicoanalyse is vooral gebruik gemaakt van de gegevens 
van luchtmetingen door het Noorse instituut voor luchtonderzoek, NILU [6]. 
 
In een 3-tal sporthallen heeft NILU stof en vluchtige organische componenten (VOC’s) gemeten boven 
kunstgrasvelden. Twee van deze hallen hadden een kunstgrasmat met rubber uit autobanden, de 
derde met EPDM rubber. 
Het stofgehalte in de hallen is iets hoger dan in normaal binnenklimaat en dan vooral bij het 
gerecyclede rubber. Het stof bestaat vooral uit rubber stof. 
Het VOC gehalte in de hallen is iets hoger dan normaal in binnenlucht. De hoogste niveaus zijn 
aangetroffen in de hallen met de gerecyclede instrooirubber.  
 
Tabel 8. VOC-gehalten in de lucht in hal met gerecycled rubbergranulaat (gehalten > 6 µg/m3) 
 
Component Concentratie Component Concentratie 
 (µg/m3)  (µg/m3) 
    
Tolueen 85 Aceton 15,3 
Butenylbenzeen 82,5 o-xyleen 13,1 
Benzoëzuur 81,0 4-Methyl,2-pentanon 12,7 
Diethenyl benzeen 65,7 3-Phenyl-2-propenal 10,2 
m- en p-xylenen 25,5 Pentenyl benzeen 7,3 
Ethylbenzeen aldehyde 34,7 Pentanedionzuur dimethylester 6,8 
Benzothiazol 15,7 Ethylbenzeen 6,7 
1,1’-Biphenyl 15,3 Styreen 6,1 

 
Naast de VOC opname is ook de opname van andere stoffen via fijnstof inademing (PM10 stof) 
geanalyseerd. Via fijn stof kunnen niet-vluchtige stoffen, zoals PAK’s, PCB’s, ftalaten en alkyfenolen 
worden ingeademd. De gehalten van deze stoffen zijn afgeleid uit de studie van Bryggforsk [4]. 
 
De blootstelling via huidcontact is berekend met behulp van de gegevens over de uitloging van stoffen 
[4]. Dit zijn echter gegevens over de uitloging naar water.  
 
De onderzoekers hebben blootstellingsscenario’s uitgewerkt voor volwassenen, junioren en kinderen 
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Met deze scenario’s en met de bovenstaande gegevens werd vastgesteld, dat er geen reden is om 
een verhoogd gezondheidsrisico aan te nemen in de hallen.  
Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt bij de invloed op de ontwikkeling van astma en allergieën; 
gewezen wordt op de mogelijke aanwezigheid van latex allergenen. 
 
 
NIVA: Milieurisicoanalyse van kunstgras voor water 
 
Het Noorse Instituut voor water onderzoek (NIVA) heeft een milieurisicoanalyse uitgevoerd op 
kunstgrasvelden ten aanzien van de potentiële verontreiniging van oppervlaktewater [7]. Hierbij heeft 
men zich gebaseerd op de samenstelling- en uitloogdata van het rapport van Byggforsk [4]. De 
belangrijkste bijdrage aan het milieurisico van kunstgrasvelden blijkt afkomstig van het gerecyclede 
instrooirubber.  
Een blootstellingscenario waarbij afstromend water naar een beekje stroomt, laat een risico zien op 
ecotoxische effecten in het beekje in de waterfase en in de sedimentfase. Deze ecotoxische effecten 
zijn vooral te wijten aan de uitloging van zink, en ook enigszins aan de uitloging van octylfenol. 
Gezien de geringe totale hoeveelheden worden alleen locale milieueffecten verwacht. 
  
 
Labosport: PAK-gehalte in (instrooi)rubbers  
 
In opdracht van de Italiaanse amateurvoetbalbond LND heeft Labosport in Frankrijk een 
experimenteel onderzoek verricht naar het gehalte PAK in een vijftal rubbers: 2 EPDM rubbers en 3 
rubbers uit geshredderde autobanden. De gebruikte methode is de norm: XP X 33-012 (maart 2000). 
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in tabel 9. 
 
Tabel 9. Gehalte PAK in een 3-tal monsters instrooirubber uit gemalen autobanden. 
 
Component Rubber 1 Rubber 2 Rubber 3 
    
Naftaleen 0,50 0,56 0,87 
Acenaftylen 0,6 0,79 1,08 
Acenaften < 0,15 0,23 0,46 
Fluoreen 0,27 0,36 0,86 
Fenantreen 3,57 3,52 6,74 
Antraceen 0,60 0,65 1,63 
Fluoranteen 7,28 6,65 9,24 
Pyreen 21,57 22,10 22,43 
Benzo(a)antraceen 0,50 0,60 1,51 
Chryseen 3,89 2,99 4,94 
Benzo(b)fluorantheen 1,14 0,95 1,45 
Benzo(k)fluorantheen 0,28 0,46 0,76 
Benzo(a)pyreen 1,21 1,24 1,75 
Indeno(123cd)pyreen 0,92 0,91 0,95 
Dibenzo(a,h)antraceen 0,39 0,44 0,40 
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Benzo(ghi)peryleen 4,32 4,42 4,17 
PAK 16-EPA 46,44-47,59 46,08-47,08 59,24 
PAK 10-VROM 23 22 33 

 
De gevonden gehalten komen goed overeen met de gehalten die door Byggforsk zijn gerapporteerd 
(zie paragraaf 2.3).  
Labosport geeft wel een beoordeling van de gezondheidsrisico’s van de aangetroffen stoffen op basis 
van literatuurinformatie, maar geen beoordeling van de gevonden gehaltes. 
 
 
Enviro-test Laboratories: Toxicologische evaluatie van de risico’s van rubbergranulaat op 
speelvelden 
 
Het Canadese laboratorium Enviro-test Laboratories heeft in samenwerking met de universiteit van 
Alberta toxiciteitstesten uitgevoerd op rubbergranulaat van gemalen autobanden [9]. De beoordeelde 
potentiële risico’s betreffen de mutageniteit van oplosmiddel extracten van de rubber en de 
ecotoxiciteit van het uitloogwater uit uitloogproeven van rubbergranulaat.  
De mutageniteit van de oplosmiddel extracten is getest in een aantal mutageniteitstesten. Er worden 
marginale effecten in de testen waargenomen, die te gering zijn om de stoffen als genotoxisch te 
kwalificeren. Volgens de onderzoekers zijn de effecten zo klein, dat er geen mutageniteitsrisico’s 
ontstaan bij het inslikken van kleine hoeveelheden rubbergranulaat door kinderen. Deze route werd 
door hen als de meest risicovolle blootstellingroute beoordeeld. 
Het water van uitloogproeven op rubbergranulaat van gemalen autobanden blijkt toxisch voor alle 
geteste soorten: bacteria, ongewervelde dieren, vissen en groene algen. Rubbergranulaat uit de 
praktijk, afkomstig van 3-maanden oude veldmonsters laat een 59% lagere toxiciteit zien dan de verse 
productiemonsters. 
De ecotoxiciteit van een 3 maanden oud rubbergranulaat afkomstig van een speelveldje vertoont een 
10% overschrijding van een Canadese grenswaarde (PEEP-index). De onderzoekers verwachten, dat 
door verder veroudering of door behandeling van het rubbergranulaat het materiaal wel voldoet. 
 
 
Dep.Env.Science, Universiteit van Milaan: Impact van autobandenresten op in vitro en in vivo 
systemen 
 
Aan de universiteit van Milaan zijn toxiciteittesten uitgevoerd op van resten van autobanden [10]. De 
aanleiding tot dit onderzoek was het ontbreken van gegevens over de gezondheid- en milieurisico’s 
van autobandenresten die door slijtage van banden in het verkeer verspreid worden. 
De onderzoekers hebben verschillende toxiciteittesten uitgevoerd met oplosmiddelextracten en met 
waterige extracten van rubbergranulaat van autobanden. Zowel in water levende organismen als 
humane cellijnen zijn gebruikt in het onderzoek. De onderzoekers hebben geen mutageniteitstesten 
uitgevoerd. 
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Bij de verschillende organismen in de toxiciteittesten worden aanzienlijke toxische effecten gemeten. 
Tevens is een opbouw van het gehalte zink in enkele geteste typen organismen waargenomen. Het 
onderzoek bevestigt ander onderzoek betreffende de rol van zink in de uitloging van rubbergranulaat. 
Naast zink worden ook organische toxische stoffen gevonden. De resultaten van deze toxiciteittesten 
zijn niet in tegenspraak met [9].  
 
 
Regelgeving 

Wet milieubeheer 
 
De Wet Milieubeheer is in Nederland het alomvattende kader voor de Nederlandse milieuwetgeving 
[11]. In het onderzoek van SV&A [20]wordt hieruit de kern gememoreerd, namelijk 

Artikel 1.1.a: 
 
1. Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet 
of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen 
niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan 
te maken. 

Hoofdstuk 10 van de wet milieubeheer behandelt de omgang met afvalstoffen. Voor de beoordeling 
van de milieu- en gezondheidsrisico’s van de toepassing van instrooirubber is de kwalificatie als 
afvalstof of product echter niet relevant. Voor zowel producten als afvalstoffen geldt, dat voorkomen 
moet worden, dat schade voor milieu ontstaat door toepassing van het product of afvalstof. 
 
Besluit beheer autobanden 
 
Sinds 1 april 2004 is het besluit beheer autobanden van kracht (Bba [12]). De overheid wil hiermee 
illegale dump of opslag van autobanden voorkomen en hergebruik bevorderen. Producenten en 
importeurs dienen ervoor te zorgen, dat de ingenomen banden nuttig worden toegepast en dat vanaf 
2005 minimaal 20 gewichtsprocent als materiaal wordt hergebruikt.  
 
Volgens de Europese stortrichtlijn mogen autobanden niet meer gestort worden. Vanaf 1 juli 2006 
geldt dit ook voor geshredderde autobanden. Ook dit heeft als achtergrond het stimuleren van 
hergebruik. 
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Richtlijn 76/769/EEG 
 
Begin 2004 heeft de Europese Commissie voorgesteld om Richtlijn 76/769/EEG (beperking van het op 
de markt brengen en gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten [13]) uit te breiden met de 
volgende eis “procesoliën voor rubberverwerking mogen niet op de markt gebracht en voor de 
productie van banden gebruikt worden als zij meer dan 1 mg/kg Benzo[a]pyreen (BaP) of meer dan 10 
mg/kg van alle in een bijlage vermelde PAK's tezamen bevatten”. Het is de bedoeling om de 
aanpassing vanaf 1 januari 2010 van kracht te laten worden. De verwachting is echter, dat de 
bandenfabrikanten er al eerder in slagen nagenoeg alle typen banden ruim voor deze datum zodanig 
te produceren, dat deze aan deze wetgeving zullen voldoen. De meeste winterbanden voldoen al aan 
de richtlijn. BLIC verwacht in 2008 tot een afronding te komen. 
Er is nog enige discussie over de te volgen meetmethoden. In de Richtlijn wordt voorgesteld 
specifieke PAK’s als marker te gebruiken. Zweedse onderzoekers (project Grön Kemi) hebben 
voorgesteld om niet enkele PAK’s te analyseren, maar een somparameter conform IP 346. 
 
Wet Bodembescherming 
 
Het doel van de Wet bodembescherming (Wbb [14]) is in de eerste plaats het zodanig beschermen 
van de bodem dat deze zijn functies kan blijven vervullen voor mens, dier en plant, ‘nu en in de 
toekomst’; het zogenaamde multifunctionaliteitbeginsel.  
 
Naast een aantal raamartikelen met daaraan gekoppeld AMvB’s, bevat de Wbb een aantal 
inhoudelijke artikelen, waaronder de zorgplicht.  
De zorgplichtbepaling is verwoord in artikel 13: “Ieder die op of in de bodem handelingen verricht […..] 
en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden 
verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die 
verontreiniging of aantasting zich voordoet, de bodem te saneren of de aantasting en de directe 
gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.” 
 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming 
 
Het Bouwstoffenbesluit (BSB) stelt regels aan het gebruik van bouwstoffen in werken [15]. Het is een 
AMvB, die voor de toepassing van steenachtige bouwstoffen in werken een invulling geeft aan de wet 
bodembescherming. 
Het Bouwstoffenbesluit is niet van toepassing op instrooirubber, omdat dit geen steenachtige bouwstof 
is, maar wel op bijvoorbeeld gravel op tennisbanen, asfalt op wegen, straatstenen, ophoogzand, etc. 
Het Bouwstoffenbesluit stelt grenswaarden aan de samenstelling van organische componenten, zoals 
PAK, EOX en minerale olie en aan de uitloging van anorganische componenten, zoals zware metalen. 
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Tabel 10. Grenswaarden voor een aantal organische componenten uit het Bouwstoffenbesluit 
 
parameter grenswaarde opmerkingen 
 (mg/kg ds)  
   
Benzeen 1,25 
Tolueen 1,25 
Ethylbenzeen 1,25 
Xylenen 1,25 

Spoortjes vluchtige componenten (tolueen,  ethylbenzeen, xylenen) 
zijn in polymeren, rubbers en bitumen moeilijk te vermijden, omdat het 
technische producten zijn 

Minerale olie 500 Voor bitumineuze materialen bestaat een vrijstelling voor het gehalte 
minerale olie, omdat dit een inherent bestanddeel van het product is. 

EOX 0,8 EOX is een triggerparameter. Bij overschrijding moeten PCB’s en 
andere chloorhoudende contaminanten geanalyseerd worden 

PAK (10-VROM) 75 Er zijn ook eisen aan de10 individuele PAK: naftaleen, fenantreen, 
anthraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)anthraceen, 
benzo(a)pyreen, benzo(k)fluoranteen, indeno(123cd)pyreen, 
benzo(ghi)peryleen  

 
Het BSB stelt eisen aan de uitloging van zware metalen en anionen. De grenswaarde is gebaseerd op 
het stand-still principe van marginale bodembelasting: door immissie van een specifieke component 
uit de bouwstof mag het gehalte in de bovenste meter bodem niet meer toenemen dan 1% van de 
streefwaarde van die component in schone grond.  
De berekende grenswaarde voor de uitloging hangt af van de toepassingshoogte. In het BSB is 20 cm 
de minimum hoogte ten behoeve van de toetsing, ook als de toepassingshoogte in de praktijk geringer 
is. Bij toetsing conform het BSB moet deze 20 cm gehanteerd worden. 
 
Tabel 11. Emissiegrenswaarden voor de uitloging van anorganische componenten voor categorie 1-
bouwstoffen bij de minimale toetsingshoogte  
 
parameter Grenswaarde parameter Grenswaarde 
 (mg/kg ds)  (mg/kg ds) 
    
Antimoon 0,31 Nikkel 2,2 
Arseen 1,1 Seleen 0,23 
Barium 50 Tin 0,85 
Cadmium 0,06 Vanadium 10 
Chroom 4,1 Zink 8,4 
Kobalt 1,0   
Koper 1,9 Bromide 3,6 
Kwik 0,02 Chloride 710 
Lood 4,6 Fluoride 125 
Molybdeen 1,9 Sulfaat 3760 

 
 
Het Bouwstoffenbesluit is dus niet van toepassing op instrooirubber, maar de systematiek van het 
Bouwstoffenbesluit kan wel gebruikt worden om aantoonbaar invulling te geven aan de zorgplicht uit 
de wet bodembescherming om ervoor te zorgen, dat de bodem niet verontreinigd wordt. 
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Ontwerp Besluit Bodemkwaliteit 
 
Het ontwerp Besluit bodemkwaliteit zal naar verwachting per 1 januari 2007 het Bouwstoffenbesluit 
vervangen[16]. Ook dit besluit is alleen van toepassing op steenachtige bouwstoffen. De 
grenswaarden bij het nieuwe Besluit liggen nog niet vast. Ze zijn gebaseerd op milieutoxiciteitsrisico’s 
(MTT-waarden). Ook is rekening gehouden met de effecten op het gewenste gebruik van bouwstoffen 
in Nederland (compromisvariant). De nieuwe emissie-grenswaarden zijn onafhankelijk van de 
toepassingshoogte. Bij de berekening van de grenswaarden uit de milieuscenario’s is uitgegaan van 
een dikte van 0,5 meter. 
 
Tabel 12. Concept grenswaarden organische componenten in het Besluit Bodemkwaliteit (wijzigingen 
ten opzichte van BSB). 
parameter grenswaarde opmerkingen 
 (mg/kg ds)  
   
Benzeen 1  
PAK (10-VROM) 40 Er zijn ook eisen aan de10 individuele PAK: naftaleen, fenantreen, 

anthraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)anthraceen, 
benzo(a)pyreen, benzo(k)fluoranteen, indeno(123cd)pyreen, 
benzo(ghi)peryleen  

 
De concept grenswaarde voor PAK is dus verlaagd van 75 mg/kg tot 40 mg/kg.  
 
Tabel 13. Concept emissie-grenswaarden anorganische componenten in het Besluit Bodemkwaliteit 
 
parameter Grenswaarde parameter Grenswaarde 
 (mg/kg ds)  (mg/kg ds) 
    
Antimoon 0,16 Nikkel 0,63 
Arseen 0,70 Seleen 0,18 
Barium 22 Tin 0,40 
Cadmium 0,02 Vanadium 1,80 
Chroom 0,69 Zink 2 
Kobalt 0,50   
Koper 0,90 Bromide 10 
Kwik 0,02 Chloride 616 
Lood 2,3 Fluoride 55 
Molybdeen 1,0 Sulfaat 1730 

 
De verscherping van de emissie-eisen ten opzichte van het Bouwstoffenbesluit wordt gedeeltelijk 
veroorzaakt doordat bij de berekening van de nieuwe grenswaarden uitgegaan is van een 
toepassingsdikte van 0,5  meter. 
Het te realiseren beschermingsniveau in de bodem is voor de meeste componenten, waaronder koper 
en zink onveranderd. Vanwege de eenvoud van handhaving is echter gekozen voor een emissie-eis 
die onafhankelijk van de toepassingshoogte is. 
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Europese richtlijn 2001/95/EG productveiligheid 
 
De Europese richtlijn 2001/95/EC bepaalt dat geen producten op de markt gebracht mogen worden, 
die de gezondheid bij normaal gebruik of voorzienbaar misbruik schaden [17]. Hieraan zijn echter 
geen grenswaarden voor stoffen gekoppeld. 
 
 
Europese Richtlijn 1999/45/EG kenmerken van gevaarlijks preparaten 
 
De Europese richtlijn 1999/45/EC geeft richtlijnen voor het verpakken en kenmerken van gevaarlijke 
preparaten [18]. Deze richtlijn maakt gebruik van dezelfde systematiek als de afvalstoffenrichtlijn. 
Stoffen worden gekenmerkt door gevaarszinnen. Per gevaarseigenschappen is er een grenswaarde, 
waarboven het prepraat als gevaarlijk wordt gekenmerkt.  
De concentratiegrenzen voor stoffen die evenals zinkoxide ingedeeld zijn als R50-53 bedragen 0,25%. 
Bij een gehalte > 0,25% zinkoxide moet het product ingedeeld worden als R52-53 en als zodanig 
gemerkt op de verpakking. Deze eis is dus van toepassing gezien het waargenomen gehalte 
zinkoxide > 1 % (zie paragraaf  2.1) 
Voor carcinogene stoffen, zoals divers PAK’s, die ingedeeld als carcinogeen R45 of R49 geldt een 
concentratiegrens van 0,1%. Het waargenomen gehalte van de PAK’s lager dan 0,1 %. Dus de 
verplichting tot kenmerken is niet van toepassing op de PAK’s. 
 
Wet luchtverontreiniging 
 
Artikel 43 [18] bepaalt dat [..] “indien door een verontreinigende handeling de lucht zodanig is of dreigt 
te worden verontreinigd dat aanmerkelijk gevaar voor de gezondheid, onduldbare hinder of ernstige 
schade te duchten is, en het treffen van een andere voorziening niet kan worden afgewacht” bevolen 
kan worden die handeling te staken. Het betreft hier een noodmaatregel die alleen bij ernstig en acuut 
gevaar wordt genomen [19]. 
 
De volgende richtwaarden gelden voor de Nederlandse luchtkwaliteit met betrekking tot PAK’s  

• 1 ng/m3 (limietwaarde); 
• 0.5 ng/m3 (streefwaarde). 
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Overige literatuur 

Italiaanse amateurvoetbalbond LND: Reglement kunstgras 
 
De Italiaanse nationale amateurvoetbalbond LND (Lega Nationale Dilettanti) heeft recent een 
reglement uitgebracht voor de beoordeling van kunstgrasvelden [21] Hierin is opgenomen, dat rubber 
infill materialen uit geshredderde autobanden alleen zijn toegestaan, indien ze zijn behandeld, dat wil 
zeggen ingekapseld in ander materiaal. Het oordeel is (mede) gebaseerd op het onderzoek door 
Labosport in opdracht van de LND, dat eerder in deze bijlage is besproken. 
 
DIN norm 
 
De Duitse DIN-norm DIN V 18035-7 [e] kent voor de beoordeling van de milieu-risico’s van 
instrooirubbers de volgende proeven en grenswaarden: 
 
Tabel 14. Eisen uit de DIN V 18035-7 
 
parameter eis 
DOC (opgeloste organische koolstof) < 20 mg/kg (exclEOX) 
EOX ! 100 mg/kg 
lood ! 0,04 mg/l 
cadmium ! 0,005 mg/l 
chroom totaal ! 0,05 mg/l 
chroom VI ! 0,008 mg/l 
kwik ! 0,001 mg/l 
zink ! 3,0 mg/l in zuur (bij ! 1 mg/l in neutraal water) 

! 0,5 mg/l in water (bij ! 20 mg/l in zuur) 
tin ! 0,05 mg/l 
toxicitiet (ntrificatieremming) ! 50 %1 
biologische afbraak indien noodzakelijk 
1: nog geen grenswaarde voor rubber granulaten 
  
De DIN V18035-7 heeft voor zware metalen behalve voor zink een uitloogtest (schudproef) met CO2 
verzadigd water als eluens. De proefuitvoering voor van de schudproef is een zeer milde uitvoering. 
De proef wordt in 2 stappen uitgevoerd met 1 l water op 100 g materiaal. De eerste stap is van 0 – 24 
uur. De tweede stap is 24 tot 48 uur. Het gehalte metalen wordt bepaald in de tweede stap.  
Voor het PAK-gehalte zijn er geen eisen.  
De toxiciteittest in de DIN methode is niet van toepassing op de rubber instrooimaterialen.  
 
ÖISS norm 
 
Hametner Environment een beoordeling gemaakt van de milieurisico’s van rubber infill materialen [22] 
Een Engelstalige samenvatting is beschikbaar. Hierbij is een overzicht gemaakt van de Duitse (DIN) 
en Oostenrijkse testmethoden: 
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Tabel 15. Vergelijking ÖISS norm en DIN norm 
 
parameter OISS DIN V1803507 
   
EOX ! 100 mg/l ! 100 mg/l 
PAH ! 0,002 mg/l ! 
Lood ! 0,03 mg/l ! 0,04 mg/l 
Cadmium ! 0,003 mg/l ! 0,005 mg/l 
Chroom ! 0,03 mg/l ! 0,05 mg/l 
Kwik !0,001 mg/l ! 0,001 mg/l 
Zink !0,5 mg/l ! 3 mg/l 

! 0,5 mg/l 
Tin ! 0,05 mg/l ! 0,05 mg/l 
Toxiciteit LID ! 4 ! 50% remming 

nitrificatie 

 
ÖISS staat tijdelijk een hogere toxiciteit toe om producenten de gelegenheid te geven om de 
producten aan te passen.  
 
SFT: Artificial grass pitches and recycled car tyres 
 
Het Noorse instituut SFT stelt voor om geen gerecycled rubber granulaat te gebruiken op 
kunstgrasvelden [23] Men baseert zich hier op de drie eerder genoemde Noorse 
onderzoeksrapporten, die in hoofdstuk 2 worden besproken en het principe “het zekere voor het 
onzekere nemen”. Aanbevolen wordt om bestaande velden te laten liggen, maar geen gerecyclede 
rubber te gebruiken voor nieuwe velden. De Noorse voetbalbond en het Noorse ministerie werken aan 
een plan voor het omgaan met kunstgrasvelden.  
 
BLIC Replacement of highly aromatic oils in tyres frequently asked questions 
 
BLIC, de Europese Associatie van de Rubber Industrie, heeft een informatief overzicht gemaakt van 
terugkerende vragen over de feiten en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van 
hoogaromatische oliën in banden [24] Veel feiten komen in de andere genoemde onderzoeken terug.  
PAK’s afkomstig van de van slijtage van banden is de oorzaak van ca. 2% van het gehalte PAK in de 
lucht. Slijtage van banden geeft een concentratie in de lucht van de marker component 
benzo(a)pyreen van 0,014 ng/m3 BaP in lucht volgens geciteerd Duits onderzoek. Het document gaat 
niet specifiek in op de toepassing als rubber infill materiaal. 
 
TÜV regulation on harmful substances PAH 
 
Het Duitse keuringsinstituut TÜV heeft op basis van een brede expertdiscussie met 
vertegenwoordigers van keuringsinstituten en van detailhandelsbedrijven een voorstel gedaan voor de 
toetsing van PAK’s in producten [25] De producten die men hierbij in gedachten heeft zijn vaste rubber 
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producten. Er is niet specifiek naar rubber granulaat gekeken. Het gaat hierbij om een notitie 
gebaseerd op expertoverleg en niet om een wetenschappelijk onderbouwd rapport.   
 
De reden voor dit advies is, dat PAK’s via de huid kunnen worden overgedragen van het product aan 
de gebruiker. Dit overdrachtsproces wordt gefaciliteerd door huidvetten. In de notitie worden 
voorbeelden gegeven voor producten, waar huidcontact structureel is, zoals bij het handvat van een 
hamer. 
 
In de TÜV notitie wordt voorgesteld om de grenswaarde te koppelen aan de duur van het huidcontact 
met het product. Hoe langer het huidcontact, hoe lager de voorgestelde grenswaarde.  
 
Tabel 16. Door TUV voorgestelde grenswaarden voor het gehalte PAK in producten 
  
Parameter Huidcontact ! 30 sec Huidcontact > 30 sec 
   
Benzo(a)pyreen 20 mg/kg 1 mg/kg 
PAK’s 16 EPA 200 mg/kg 10 mg/kg 
 
Bij een huidcontact van niet meer dan 30 seconden is de grenswaarde PAK’s 16 EPA gelijk aan 200 
mg/kg, bij een huidcontact langer dan 30 seconden is de grenswaarde PAK’s 16 EPA gelijk aan 10 
mg/kg. 
 
Europese speelgoednorm betreffende zware metalen 
 
De Europese norm EN 71 stelt eisen aan de biobeschikbaarheid van zware metalen in 
speelgoedmaterialen [26] Deze zware metalen zijn antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, lood, 
kwik en seleen. Zink en koper komen hierin niet voor. 
De biobeschikbaarheid wordt getoetst door het materiaal uit te logen met een lichte 
salpeterzuuroplossing gedurende 1 uur bij 37 °C. 
 
Tabel 17. Grenswaarden voor de biobeschikbaarheid van zware metalen in speelgoedproducten 
 
Component Biobeschikbaarheid 
 (mg/kg ds) 
  
Antimoon 60 
Arseen 25 
Barium 500 
Cadmium 75 
Chroom 60 
Lood 90 
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Kwik 60 
Seleen 500 
 
 
Kamervragen over risico’s instrooirubber 
 
In de Tweede Kamer zijn door de leden Van der Sande en Verbeet vragen gesteld aan de 
staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over schadelijke stoffen in kunstgrasvelden 
[27]  Door prof. Noordermeer (Universiteit Twente) is erop gewezen dat bij de beantwoording van deze 
vragen onterecht verwezen wordt naar het BLIC rapport, dat immers de uitloging naar water behandelt 
en niet de daadwerkelijke opname van PAK’s naar de huid [28] Tevens wijst hij op een feitelijke 
onjuistheid in de gememoreerde hoeveelheden PAK’s in de beantwoording van de vragen, namelijk 
parts per biljoen in rubberkorrels (0,03 ppb), terwijl de feitelijk gemeten gehaltes liggen in het gebied 
tot 100 mg/kg (=100 ppm). 
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Websites: 
 
www.gronkemi.nu/tyres  
Grön Kemi is een project van de Zweedse overheid, waarin “groene chemie”wordt gestimuleerd. 
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www.sft.no/nyheter/dbafile14536.html 
SFT is Norwegian Pollution Control Authority 
www.blic.be  
BLIC European Association of the Rubber Industry  
www.lnd.it  
Italiaanse amateur voetbalbond  
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BIJLAGE 2 ANALYSEMETHODEN  

analyse analyse techniek methode 

Analysemonster vluchtigen 
VAK 

 AP04-V 

Cryogeen malen < 1 mm  AP04-V 
Analysemonster anorganische 
samenstelling 

 AP04-V 

Droge stof 105°C 
analysemonster vluchtigen 

gravimetrie o-NEN 5748 (2004), AP04-SB-I 

Droge stof 105°C 
analysemonster matig 
vluchtigen 

gravimetrie AP04-V 

Droge stof 105°C 
analysemonster kolomproef 

 AP04-V 

Droge stof 105°C 
analysemonster metalen 

gravimetrie AP04-V 

Reflux destructie HCl/HNO3 
(metalen) 

 NEN 6465 (1992) 

Arseen ICP NVN 7322 (1997), AP04-SG-V 
Cadmium ICP NVN 7322 (1997), AP04-SG-V 
Chroom ICP NVN 7322 (1997), AP04-SG-V 
Koper ICP NVN 7322 (1997), AP04-SG-V 
Niet-vluchtig kwik Koude damp AAS NEN-ISO 16772 (2004), AP04-

SG-VI 
Lood ICP NVN 7322 (1997), AP04-SG-V 
Nikkel ICP NVN 7322 (1997), AP04-SG-V 
Zink ICP NVN 7322 (1997), AP04-SG-V 
Voorbewerking vluchtige 
stoffen (VAK) 

 NVN 5732 

Voorbewerking PAK/EOX/xCB  AP04 
VAK beperkt (BETX) GC/MS AP04-SB-II 
EOX microcoulometrie AP04-SB-IV 
Kolomproef (L/S = 1,10) 
organisch 

Kolomproef o-NEN 7344 

Kolomproef (L/S = 1,10) 
anorganisch 

Kolomproef NEN 7383 (2004), AP04-U-I 

pH potentiometrie NEN 6411 (1981), AP04-U-IV 
Geleidbaarheid 25°C conductometrie gelijkwaardig aan NEN-ISO 

7888 (1994), AP04-U-V 
Antimoon AAS hydride generatie NVN 7323 (1997), AP04-E-XIII 
Arseen ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-V 
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Barium ICP-AES NVN 7322 (1997), AP04-E-X 
Cadmium ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-II 
Kobalt ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-XII 
Chroom totaal ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-VI 
Koper ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-VII 
Kwik koude damp AAS NEN 7324 (2001), AP04-E-VIII 
Molybdeen ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-IX 
Nikkel ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-IV 
Lood ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-I 
Seleen AAS hydride generatie NVN 7323 (1997), AP04-E-XIV 
Tin ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-XI 
Vanadium ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-XV 
Zink ICP NVN 7322 (1997), AP04-E-III 
Fluoride potentiometrie AP04-E-XVIII 
Chloride HPLC NEN-EN-ISO 10304-2 (1996), 

AP04-E-XVII 
Sulfaat HPLC NEN-EN-ISO 10304-2 (1996), 

AP04-E-XVII 
Bromide HPLC NEN-EN-ISO 10304-2 (1996), 

AP04-E-XVII 
PAK in organische matrix GC-MS o-NEN 7331 
PAK in water (eluaat) LC-LVI-GC-MS Eigen methode  
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BIJLAGE 3 MONSTERNEMING OP DE VELDEN 

Op de volgende pagina staan foto’s die genomen zijn tijdens de monsterneming op de 5 velden. 
 
Er is gekozen voor monstername op 6 plaatsen in het veld (conform het FIFA QUALITY CONCEPT,  
par. 4  Field test positions). 
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Herstellen laagdikte rubber-infill  

 

Monstername rubber-infill met stofzuiger  

 

Monstername rubber-infill  

 

Monstername rubber-infill met stofzuiger 

 


