
Vandaag (5 oktober) heeft Zembla een uitzending gewijd aan mogelijke 
gezondheidsrisico’s van het spelen en trainen op kunstgrasvelden op rubberbasis. 
Hierbij een verduidelijking hoe het zit bij de door TOS Actief bespeelde velden. 
 
90 Procent van de door voetbalclubs gebruikte (ca 2000) kunstgrasvelden zijn op de basis van 
het besproken rubber, zo ook die bij TOS Actief. TOS Actief huurt de velden van de 
gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam selecteert hiervoor gekwalificeerde 
aannemers. Het door de aannemers gebruikte rubber is –volgens informatie van de KNVB - 
goedgekeurd door het Rijks Instituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Zie hier een 
uitgebreide toelichting van de KNVB. De journalisten en experts in Zembla uitzending 
trekken het RIVM onderzoek in twijfel en de KNVB heeft nader onderzoek aangekondigd.  
 
De voorzitter van WV-HEDW heeft vanmorgen navraag gedaan bij de Dienst voor de Sport, 
die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van het sportpark en de velden. Deze dienst 
heeft op eigen initiatief onderzoek laten doen door een door henzelf ingehuurd bureau: 
immers, zij moeten dagelijks op en om de velden werken. Uit dit onderzoek enige jaren 
geleden kwamen geen gezondheidsrisico’s naar voren. Waarschijnlijk komt er op korte 
termijn een officiële verklaring van de Gemeente Amsterdam. 
 
Het bestuur van TOS Actief ziet vooralsnog geen aanleiding voor paniek. Maar zal naar 
aanleiding van de berichtgeving actief met de gemeente/KNVB overleggen om te waarborgen 
dat het spelen en trainen op ons kunstgras veilig is. Daarnaast gaan wij grote druk uitoefenen 
op de genoemde instanties om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.  
 
Wij begrijpen het indien u zorgen heeft. Laat dit ons dan ook weten, Zo kunnen wij dit 
gebruiken in onze communicatie met de KNVB en de gemeente Amsterdam.  
 
Wij hebben besloten om op korte termijn te onderzoeken of er  alternatieve oplossingen zijn 
waardoor onze leden met een goed en veilig gevoel op de velden hun favoriete sport kunnen 
uitoefenen.   
 
Uiteraard houden we u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. 
 
Zembla heeft ook een info-pagina ingericht voor mensen met vragen.  
 
Links: 

• http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel 
• http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20740/knvb-

bevindingen-zembla-zorgvuldig-bekijken  
• http://zemblaextra.vara.nl/gevaarlijk-spel#!/goed-om-te-weten-

heeft-mijn-gemeente-ook-zon-kunstgrasveld  
 

 


