
From: dienstmail Vrije Tijd 
Sent: Friday, March 16, 2018 12:00 PM 
To: greunsjotters@greunsjotters.be  
Subject: FW: Kunstgras voetbalvelden : Risico's aangaande gebruikte materialen 
 
Beste 
 
Vorig jaar informeerden wij u in verband met de eigenschappen en risico's van de gebruikte 
rubbergranulaten. Wij bezorgden u de technische fiches en specificaties van het gebruikte rubber.  
Deze specificaties toonden al aan dat de gebruikte materialen voldoen aan alle gangbare 
normeringen. 
 
 
Aanvullend werden afgelopen najaar nog monsternames gedaan op de verschillende velden.  Deze 
monsternames, werden verder door een onafhankelijke instantie geanalyseerd. 
 
Het betreft de velden : 
- Voetbalcomplex KVTD - Schonenboomstraat 
- Voetbalcomplex Greunsjotters Vossem - Smisstraat 
- Sportcomplex Diependal - Lindeboomstraat 
 
De resultaten van deze metingen en de analyses zijn voor elk van onze kunstgrasvelden positief. 
 
Graag willen wij u hiervan op de hoogte brengen. 
 
Deze mail kan verder gebruikt worden om uw leden te informeren. 
 
 
Met sportieve groeten 
 
 
Mario Van Rossum 
Schepen voor sport 
 
 
 
 
Kris Vander Vorst 
 
Vrijetijdsconsulent - sport 
Vrije tijd en lokale economie 
 
kris.vandervorst@tervuren.be<mailto:kris.vandervorst@tervuren.be> 
02 766 53 36 
 
 
 
 
[Facebook]<http://www.facebook.com/gemeentetervuren [Twitter]  
<http://www.twitter.com/tervurentwit> 
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Van: dienstmail Vrije Tijd 
Verzonden: dinsdag 17 januari 2017 11:41 
Aan: 
CC: Kris Vander Vorst  
<kris.vandervorst@tervuren.be<mailto:kris.vandervorst@tervuren.be>> 
Onderwerp: FW: Kunstgras voetbalvelden : Risico's aangaande gebruikte  
materialen 
 
 
Beste, 
 
Enige tijd geleden waren er wat berichten omtrent risico's van kunstgrasvelden. 
 
Naar aanleiding daarvan werd een inventaris gemaakt van de voetbalvelden in onze gemeente en de 
firma's die de respectievelijke velden hebben aangelegd en actueel onderhouden. 
 
In bijlage vindt u hierover meer informatie die jullie kunnen bezorgen aan leerlingen/ouders. 
 
 
Veld 
ligging 
 
Aanleg 
 
Onderhoud 
 
Tervuren 'Diependal' 
Lindenboomstraat 30 
3080 Tervuren 
 
Nv Sportinfrabouw 
Essendonkbos 5 
2910 Essen 
03/633 00 05 
 
Nv Sportinfrabouw 
Essendonkbos 5 
2910 Essen 
03/633 00 05 
 
Vossem 'Greunsjotters' 
Smisstraat (ingang 31/33) 
3080 Vossem 
 
Sportline 

http://www.tervuren.be/index.aspx?SGREF=233&CREF=6157
mailto:kris.vandervorst@tervuren.be%3cmailto:kris.vandervorst@tervuren.be


Ooststraat 50b 
8800 Roeselare 
051/26 17 00 
 
Marc De Wolf (Sportline) 
Pontweg 4a 
9160 Lokeren 
0496/89 79 66 
 
Tervuren 'KVT Duisburg' 
Schonenboomstraat 
3080 Duisburg 
 
Nv De Ceuster 
Fortsesteenweg 30 
2860 St Katelijne Waver 
015/31 22 57 
 
Nv De Ceuster 
Fortsesteenweg 30 
2860 St Katelijne Waver 
015/31 22 57 
 
Firma "Sportline" bestaat intussen niet meer, maar het veld van de Greunsjotters wordt intussen ook 
onderhouden door De Ceuster. 
 
Van de genoemde firma's hebben we de attesten, certificaten en verklaringen van de gebruikte 
materialen voor onze velden opgevraagd. 
 
Bijgaand de informatie die we ontvingen van : 
Firma De Ceuster 
 
Alle producten die De Ceuster NV toepast op kunstgras sportvelden zijn conform de geldende wet- 
en regelgeving inzake volksgezondheid en milieu. 
Voor de SBR infill van sportvelden is dit de EU REACH verordening (Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemical Substances) en de European standard EN71-3 - safety of toys, Part 3: 
migration of certain elements. 
In bijlage kan u de technische fiche + statements terug vinden. 
 
Mvg, 
 
[cid:image001.jpg@01D1B80B.C7BA9560]<http://www.dcg.be/> 
 
________________________________ 
 
Dominique Legrand 
 
________________________________ 
 
De Ceuster NV * Fortsesteenweg 30 * BE-2860 Sint-Katelijne-Waver *  
Belgium 
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________________________________ 
Firma "SportInfraBouw" 
In 2014, 12 jaar geleden, werd door ons een zand/rubber ingestrooid kunstgrasveld bij u aangelegd 
op sportpark Diependal. 
 
De rubber die wij toen als infill hebben gebruik in de mat en de rubber die wij verwerkt hebben 
onder de mat in de lava/rubber is afkomstig van Rumal, tegenwoordig gevestigd aan de Kanaaldijk 
14 te NL-6031 MZ Nederweert in Nederland. In bijlage vindt u een literatuurstudie en een aantal 
analyses uit 2005 en 2006 gedaan door Dr. Grunder (eerste 3 bijlagen), wij beschikken niet over 
analyses uit 2004, maar normaal gezien zullen die van 2005 en 2006 ook wel grotendeels hiervoor 
representatief zijn. U kunt zien dat de SBR uit die tijd voldeed aan de toen geldende milieu normen 
en richtlijnen. 
 
Ook dit jaar hebben wij weer SBR infill afgenomen van Rumal en hen, in kader van de commotie 
omtrent de SBR, de vraag gesteld aan welke kwaliteit hun SBR voldeed. Zij hebben daar als volgt op 
geantwoord en daarbij nog een aantal testrapporten ter staving meegestuurd (laatste 3 bijlagen): 
 
Wij leveren ons rubber conform REACH-regelgeving. Zie tevens verwijzing hiervan in onze Material 
Safety Data Sheet (in de bijlage). 
 
Wij voldoen tevens aan de DIN 18035-7:2002-06. 
 
Tevens laten wij periodiek ons rubber granulaat testen bij Labosport in Frankrijk. Zie meest recente 
rapport. 
Hierin wordt o.a. verwezen naar de Franse norm NF P 90.112 waarin overigens de DIN 18035-7 is 
verwerkt. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sportinfrabouw NV 
Frank Verbiest 
Gsm +32 475 340 632 
Essendonkbos 5 
B-2910 Essen 
________________________________ 
Aanvullend bezorgden deze laatste ons nog volgende melding : 
Geachte 
 
In verband met de commotie die ontstaan is naar aanleiding van een TV uitzending van Zembla in 
Nederland over SBR rubber infill voor kunstgrasvelden willen wij u het volgende melden. 
 
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), dat valt onder het Nederlandse Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft hier nu onderzoek naar gedaan en deze week hebben 
ze hun conclusies bekend gemaakt. 
 
Wij citeren: Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten 
op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat 
betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. 
 



In bijlage vindt u het volledig rapport opgesteld in het Nederlands (de conclusie is ook nog eens in 
het Engels vertaald), zodat u het zelf nog eens kunt nalezen. 
________________________________ 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
[http://www.tervuren.be/images/uploaded/635919069393841778.png] 
 
Karel Baerten 
 
Diensthoofd 
Gemeentelijk patrimonium 
 
karel.baerten@tervuren.be<mailto:karel.baerten@tervuren.be> 
02 766 52 70 
0479 39 84 53 
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