
Stand van zaken non-infill kunstgrasvelden 

 

Op 31 oktober 2018 heeft uw raad de nota ‘Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve 

infill 2019’ en ‘Voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020’, vastgesteld. Dit besluit was 

zowel het gevolg van de uitkomsten van het onderzoek naar milieurisico’s bij het gebruik van 

rubbergranulaat (SBR) als de aangenomen motie van maart 2017 ‘Op naar zorgeloos kunstgras’. 

Daarbij is gekozen om voor de vervanging van zeven kunstgrasvelden over te stappen van SBR naar 

non-infill kunstgrasmatten die zowel aan de technische eisen van de KNVB voldoen als aan de milieu-

eisen.  

Er zijn zeven non-infill velden in Nederland aangelegd als proef, waaronder twee velden in Groningen 

(sportparken Kardinge en de Verbetering). Dit omdat de non-infill velden in Nederland nog relatief 

nieuw en volop in ontwikkeling zijn. Op grond van een aantal klachten over de bespeelbaarheid (grip) 

vanuit de gebruikers van deze pilot velden, heeft de KNVB haar eisen aangepast en toen 

aangekondigd nieuwe meetapparatuur te laten ontwikkelen. Deze meetapparatuur zou er naar 

verwachting eind 2019 zijn. Deze planning hebben ze niet gehaald. 

Voor de vervangingsinvesteringen van 2019 betekende dit dat we, in afwachting van de uitkomsten 

van de nieuwe metingen, moesten kiezen voor een alternatieve infill om geen financieel risico te 

lopen bij een afkeuring van de non-infill kunstgrasvelden. Wij hebben toen gekozen voor TPE infill. 

TPE is een recyclebare  kunst rubberkorrel die niet schadelijk is voor het milieu. U bent hierover in 

april 2019 per brief geïnformeerd. De kunstgrasvelden worden jaarlijks in de zomerperiode 

vervangen om zoveel mogelijk overlast voor de gebruikers te voorkomen. 

Voor de vervangingsinvesteringen 2020 en de aanleg van nieuwe velden uit het co-investeringsfonds 

2020, die wij in december 2019 hebben voorgelegd aan uw raad, hebben we opnieuw moeten kiezen 

voor de vervanging met TPE omdat er vanuit de KNVB nog geen uitsluitsel was over het veilig gebruik 

van de non-infill velden.  

Nu staat de nota Vervangingsinvesteringen 2021 en voorbereidingskrediet bodemonderzoek 2022 in 

november op de LTA. Er is bij de KNVB naar een stand van zaken rondom de non-infill gevraagd. De 

meetapparatuur is gereed, maar de KNVB is begonnen met een perceptie-onderzoek en wil nog een 

blessure-onderzoek doen. Deze onderzoeken vinden plaats tussen 1 juni 2020 en 1 juli 2021. Dit 

betekent dat we ook voor de vervangingsinvesteringen 2021 moeten kiezen voor kunstgrasvelden 

met TPE infill. Bij de eerste aanleg van velden met TPE zijn kantplanken geplaatst om de verspreiding 

van de kunstgrasvezels zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast wordt er regelmatig rondom de 

velden geveegd. Wij hopen voor het seizoen 2021-2022 duidelijkheid te hebben over de non-infill 

kunstgrasvelden en zullen erop aandringen dat men hier tijdig uitsluitsel over geeft. Non-infill is en 

blijft wat het college betreft de meest optimale variant voor kunstgrasvelden waar we het liefst 

z.s.m. op over willen gaan. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Namens wethouder Jongman, 

Bestuursadviseur Hessel Luxen 

 

 


