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SBR: circulair en laagste kosten
SBR-infill geeft een kunstgrasveld goede sporttechnische eigenschappen waarbij bespeelbaar-

heid door het jaar heen is gegarandeerd. En dat voor zo laag mogelijke aanleg- en beheerkos-

ten. Bijkomend voordeel is dat SBR-infill gerecycled materiaal is. Het draagt dus bij aan de 

circulaire economie. Het vervangt primaire grondstoffen en beperkt CO2-emissies. Hergebruik 

is meerdere malen mogelijk en ook daarna blijft duurzame recycling een reële optie.

 

De resultaten van onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat SBR van gerecyclede voer-

tuigbanden veilig en verantwoord is om op te sporten. SBR is het meest onderzochte 

infillmateriaal. Bij correcte aanleg, goede beheersmaatregelen en ‘good housekeeping’ zijn 

er geen risico’s voor het milieu. Gemeenten en veldbeheerders kiezen weer veelvuldig voor 

SBR-infill, omdat de aanleg- en jaarlijkse onderhoudskosten het laagst zijn. En niet minder 

belangrijk: Het recyclen van banden voor toepassing als SBR-infill op kunstgrasvelden levert 

milieubesparingen op en vervangt schaarse fossiele grondstoffen door hergebruikt materiaal. 

SBR-infill zorgt jaarlijks voor besparing van tonnen aan CO2-uitstoot. SBR-infill heeft een 

uitstekende en blijvende speeltechnische kwaliteit en is gemakkelijk leverbaar. SBR-infill is 

niet alleen goedkoper dan andere infillmaterialen, maar ook voor het milieu de betere optie, 

omdat het een circulair product is. Geen enkel ander infillmateriaal heeft al deze voordelen. 

Meer informatie? www.bandenmilieu.nl Vragen? Stuur een e-mail naar bem@recybem.nl,  

wij helpen u graag!

De voordelen van SBR-infill op een rij
In 2021 heeft een adviesbureau in opdracht van een gemeente de voordelen van SBR op een rij gezet in 
een aanvullende notitie op het adviesrapport ‘Rapportage infill kunstgrasvelden’. 

Sporttechnisch en onderhoud
• Bal rolt en stuitert goed
• Fijne demping
• Makkelijk te onderhouden
• ‘goedkoop’ in onderhoud

Duurzaamheid en milieu
•  Betreft gerecycled materiaal  

(circulaire economie)
• Levensduur
•  Gemakkelijk te leveren  

(dichtbij, veel leveranciers)

FINANCIEEL
•  Investering 1/3 lager dan voor  

een kurkveld
•  Jaarlijkse exploitatiekosten  

1/9 lager dan voor een kurkveld

Kees van Oostenrijk: “Zoveel voordelen. Natuurlijk moeten we de korrel op de velden 
houden. Dat kan met goede beheersmaateregelen en door een hoger soortelijk gewicht 
van SBR-korrels dan dat van kurk is er minder risico van verspreiding en microplastics. 
Alle reden dus om te blijven kiezen voor SBR-infill.”

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
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3 tussentijdse conclusies in Spanje
Een nieuwe bron van onbedoeld toegevoegde 

microplastics is geïdentificeerd als afkomstig 

van het polyethyleen filament (garens) van het 

kunstgras. Dit versterkt de eis om risicobe-

heersmaatregelen te implementeren om het 

vrijkomen van zowel opzettelijk toegevoegde 

(rubbergranulaat infill) als onopzettelijk 

toegevoegde (polyethyleenvezels die kunst-

gras simuleren) microplastics in het milieu 

te voorkomen. Een verbeterd ontwerp van 

de afvoercapaciteit van de algemene draina-

geverdeler is noodzakelijk, omdat er in korte 

perioden van hevige regenval verstopping 

van de filters optreedt die hoofdzakelijk wordt 

veroorzaakt door fijne polyethyleendeeltjes uit 

het kunstgras. Note: En dat zijn wel zwevende 

microplastics!

Het Silkeborg-project
In de Deense gemeente Silkeborg, op de 

Søholt Sports Facility, wordt een soortgelijke 

test uitgevoerd op één testveld. Het project is 

een initiatief van de gemeente Silkeborg en de 

Deense voetbalbond DBU en wordt uitgevoerd 

door het Danish Technological Institute en 

Sweco. Ook hier gaat het om het testen van 

verschillende maatregelen van RMM. Meer 

concreet willen de partijen nagaan of de 

aanbevelingen beschreven in het CEN-  

rapport voldoende zijn om de verspreiding 

van microplastics (infill) onder de grens van  

7 g/m2/jaar te houden (minder dan 50  

kg per jaar). 

Indirect hopen de initiatiefnemers de best 

mogelijke voetbalfaciliteit te creëren voor 

de clubs die hier spelen. Ook hopen ze hier 

een milieuvriendelijke faciliteit te realiseren 

die een inspiratiebron zal zijn voor toekom-

stige kunstgrasvelden - met betrekking tot 

ontwerp, onderhoud en gebruik. Daarbij gaan 

ook zij er van uit, dat recyclede granulaat-

korrels verreweg de beste Infill leveren: In 

speeleigenschappen, prijs-kwaliteit, milieu en 

recyclebaarheid/hergebruik na 10 tot 15 jaar 

levensduur!

Goede aanleg 
en good 
housekeeping
Kees van Oostenrijk, bestuurder van de 
Band&Milieu-organisatie, omarmt de 
onderzoeken en wijst op de zorgplicht 
bij de aanleg en het beheer van kunst-
grasvelden: “Verspreiding van infillma-
teriaal is niet wenselijk, of dit nu kurk, 
TPE(plastic), EPDM (kunststof) of SBR 
(gemalen autoband) is. Het RIVM con-
cludeerde dat zonder correcte aanleg en 
goodhousekeeping de korrels kunnen 
zorgen voor milieudruk, maar niet voor 
een acuutprobleem! Met de veldonderzoe-
ken in Zweden, Spanje en Denemarken is 
nogmaals aangetoond dat de rubberkor-
rels met de juiste beheersmaatregelen en 
goodhousekeeping niet verspreiden. Dus 
velden moeten gewoon netjes volgens de 
zorgplicht worden aangelegd en er moet 
gewoon netjes opgeruimd worden. Net als 
thuis en op school! En zo verder….!”
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Even voorstellen: ik ben Joris Bevaart, sinds een 
kleine maand directeur van TopGrass in Sint-
Oedenrode en daarvoor werkzaam in diverse 
functies in de infra. Infra en sport hebben veel 
overeenkomsten, maar de verschillen zijn ook 
groot; daar ben ik de afgelopen maand wel 
achter gekomen.

Zo heb ik in een eerdere baan veel ervaring 
opgedaan met werken in bouwteamverband. 
Ik heb gezien wat dat dit doet voor de kwaliteit 
van het werk en vooral voor de invulling van 
de ambities van de opdrachtgever. Mijn stelling 
is dat je in een bouwteam veel beter gebruik 
kunt maken van de gezamenlijke kennis en 
vooral ook de creativiteit en vindingrijkheid 
van opdrachtgever en opdrachtnemer. Er is 
natuurlijk niks mis met een opdrachtgever die 
zegt: ‘matje erop en matje eraf.’ Soms moet dat 
nu eenmaal. Je moet dan wel accepteren dat je 
weinig of niets toevoegt aan ambities op het 
gebied van natuurinclusief bouwen of circu-
lariteit, waarvan we allemaal weten dat dit de 
thema’s van de toekomst zijn. Mijn ervaring in 
bouw en infra is dat een bouwteam een perfect 
instrument is om deze zesjescultuur, die in de 

bouw altijd op de loer ligt, te lijf te gaan.
Het probleem van natuurinclusief en circulair 
bouwen is dat de normeringen nog niet vol-
ledig zijn uitgekristalliseerd en de verwachting 
is dat dit de komende jaren ook niet zal gebeu-
ren. Maar tegelijkertijd: als je de ambities van 
de opdrachtgever en de opgetelde kennis van 
het bouwteam combineert, moet het moge-
lijk zijn om voor 80 tot 95 procent circulair te 
bouwen – ook zonder een volledig uitgewerkte 
normering. Ik heb in de infra helaas maar al te 
vaak gezien dat de opdrachtgever, aannemer 
en adviseur bij andere aanbestedingsvormen, 
zoals RAW, in de oude vertrouwde groef bleven 
ronddraaien. Er gebeurt dan niets, en dat is 
jammer, want er kan al zo veel.

Wij zijn als aannemer betrokken bij een pro-
ject in de gemeente Helmond. We hadden 
een bouwteamvergadering vlak bij het oude 
stadhuis, dat op dit moment helemaal in de 
steigers staat. Het was geweldig om te zien hoe 
dit stadhuis helemaal leeg wordt geoogst. Niks 
platwalsen met een bulldozer; alles wat van 
waarde is, wordt voorzichtig uit het gebouw 
gehaald en als waardevol product terug in de 

keten gebracht. Hoe mooi zou het zijn als we 
de ontwikkelingen die we nu al zien in de infra 
en bouw kunnen meenemen naar de sport?
Wat is me nog meer opgevallen in die eerste 
maand? Ik zie een enorme focus op kunstgras, 
specifiek op ‘het matje’. Dat begrijp ik natuurlijk; 
daar wordt op gespeeld. Maar als we dit bekij-
ken in het licht van de grote maatschappelijke 
thema’s, zoals natuurinclusiviteit en circulariteit, 
valt er in de onderbouw waarschijnlijk meer 
winst te halen; denk daarbij aan het gebruik 
van betongranulaat als vervanging van zand 
of lava.

Ik zie een enorme focus op 
kunstgras, specifiek op 
‘het matje’

Bouwteam als instrument 
tegen zesjescultuur

Joris Beevaart TopGrass
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