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Doel van de nota

• U in het kort te informeren over het dossier naar de milieu- en gezondheidsisico’s van ‘
rubbergranulaat in kunstgrasvoetbalvelden en in het bijzonder de tot nu toe
gehanteerde overheidskoers daarin.

• U te informeren over recente onderzoeksresultaten die dinsdag 13 maart worden
gepubliceerd (o.a. een INTRON onderzoek dat in opdracht van de marktpartijen is
uitgevoerd).

• U te verzoeken akkoord te gaan met de voorgestelde (beleids-)activiteiten.

Politieke relevantie, moties en toezeggingen
Hoog, het onderwerp leidt regelmatig tot kamervragen en krantenberichten.

Op dit moment zijn er ruim 300 kunstgrasvoetbalvelden waar rubbergranulaat wordt toegepast.
De trend is dat meer kunstgrasvelden worden aangelegd. Tot voor kort was er publieke onrust
over mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat gemaakt van autobanden. Op dit
moment lijkt eerder de hoge zinkemissie uit rubbergranulaat naar bodem en water een reden
van zorg. Het is wenselijk spoedig te vernemen of u akkoord bent met de voorgestelde
beleidsactiviteiten die voortvloeien uit de tot nu toe gevolgde beleidskoers.
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Deadline
Maandag 12 maart 2007

Het eindrapport van het INTRON onderzoek zal op 13 maart 2007 worden gepubliceerd.
Marktpartijen en pers zullen een reactie van de Minister van VROM willen krijgen.

Samenvatting

achtergrondinformatie
Bij veidsporten wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstgras. Inmiddels zijn er ongeveer
340 kunstgrasvoetbalvelden. Op de overgrote meerderheid van de kunstgrasvelden voor
voetbal is als instrooimateriaal rubbergranulaat van gemalen autobanden gebruikt.
Aan het gebruik van de rubberkorrels in kunstgrasvelden kleven mogelijk milieu- en
gezondheidsrisico’s. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot verschillende verontruste

N krantenberichten, kamervragen etc.. Deze discussie spitste zich toe op PAK’s, metalen ep
nitrosaminen in de rubberkorrels gemaakt van oude banden.

In overeenstemming met de algemeen gehanteerde beleidslijn inzake het omgaan met risico’s
hebben de Ministeries VROM en VWS aan de diverse stakeholders (o.a. KNVB, gemeenten via
VNG en bedrijfsleven) duidelijk gemaakt dat de stakeholders een grote eigen
verantwoordelijkheid hebben, niet alleen ten aanzien van aantonen dat het gebruik van
rubbergranulaat als instrooimateriaal (al dan niet van gemalen autobanden) geen of
verwaarloosbare risico’s met zich mee brengt maar ook ten aanzien van het nemen van
maatregelen (niet gebruiken of risico’s beheersen) indien er toch sprake zou zijn van risico’s.

De diverse stakeholders (sportkoepels, rubberindustrie en leveranciers van sportvelden)
hebben blijk gegeven deze verantwoordelijkheid ook te nemen door onderzoek te starten naar
de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s. Aan de andere kant hebben deze stakeholders
verzuimd om voorafgaand aan deze toepassing van het rubbergranulaat de mogelijke emissies
naar het milieu vast te stellen en bijvoorbeeld op basis van de zorgplicht (als vastgelegd in de
Wet bodembescherming) emissiebeperkende maatregelen te nemen. Ook hebben de
stakeholders lopende het onderzoek geen “stand-still” in acht genomen en is doorgegaan met

( de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden.

recente onderzoeksresultaten
In het INTRON rapport (bijlage 1) dat komende dinsdag zal verschijnen wordt geconcludeerd
dat, op basis van de beschikbare literatuur over de blootstelling aan rubbergranulaat gemaakt
van oude autobanden door inademen, inslikken en huidcontact en het uitgevoerde
experimentele onderzoek naar huidcontact, er geen sprake is van een significant
gezondheidsrisico bij het sporten op een kunstgrasveld met instrooimateriaal uit gemalen
autobanden. In binnenhallen is gebleken dat het fijn stof gehalte juist onder de grenswaarden
ligt indien de ventilatie volledig wordt ingezet. De uitloging van zink is met betrekking tot de
mllleurisico’s het meest relevant. Het rapport laat zien dat de emissies van zink uit het granulaat
hoger is dan aanvaardbaar uit oogpunt van de huidige uitgangspunten van bescherming van
bodem (md. grondwater) en oppervlaktewater. Voor de overige componenten die in het
Bouwstoffenbesluit genoemd worden, lijken de risico’s aanzienlijk minder.
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In een recent briefrapport (9 februari 2007, bijlage 2) onderschrijft het RIVM de conclusie van
INTRON dat PAK’s uit rubbergranulaat niet tot extra gezondheidsrisico’s leiden. Evenwel kan
het RIVM geen uitsluitsel geven over de gezondheidsrisico’s van andere stoffen in
rubbergranulaat. Voor wat betreft het toepassen van rubbergranulaat in sporthallen is nader
onderzoek nodig.
Het RIVM wijst er ook op dat naast de milieurisico’s van zink ook mogelijk normoverschrijding (optreedt voor de stoffen 4-t-octylphenol, koper en PAK’s. Ten gevolge van de veroudering van
het materiaal zal de emissie van deze stoffen toenemen. Het RIVM concludeert dan ook dat
met de huidige kennis niet kan worden aangetoond dat de toepassing van rubbergranulaat op
kunstgrasvelden aanvaardbare risico’s met zich meebrengt.

Brief van RecyBEM
Op 27 februari 2007 heeft de hee van de RecyBEM (Organisatie die namens de
producenten en importeurs van autobanden de inname en verwerking van autobanden
organiseert) u een brief (bijlage 4) gestuurd naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het
onderzoek van INTRON. RecyBEM maakte zich zorgen dat VROM mogelijk een negatief advies

( zou geven over het toepassen van rubbergranulaat gemaakt van autobanden. Zij vinden een
dergelijk advies onterecht en geven ook de consequenties aan van een dergelijk advies.
De brief van RecyBEM zal in lijn met de voorgestelde beleidsacties (indien akkoord) worden
beantwoord

Voorgestelde beleidsacties
Beleidslijn die (door VROM en VWS) tot nu toe ten aanzien van rubbergranulaat voor
kunstgrasvoetbalvelden (al dan niet gemaakt van oude autobanden) is gehanteerd is de
volgende:

• Spelen op genoemde kunstgrasvelden levert volgens de huidige inzichten geen
gezondheidsrisico op. Dit werd al eerder geconcludeerd op basis van o.a. RIVM en
INTRON onderzoek naar de mogelijk meest zorgwekkende stoffen (PAK’s,
nitrosaminen). Het recente onderzoek bevestigt dit.

• Spelen in sporthallen waar rubbergranulaat is toegepast zou wellicht
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken (als gevolg van fijn stof) als onvoldoende
wordt geventileerd. In Nederland is dit geen probleem omdat rubbergranulaat niet in
binnenhallen wordt toegepast.

• Het gebruik van rubbergranulaat voor kunstgrasvoetbalvelden gemaakt van oude
autobanden lijkt te zorgen voor emissis van ziik die hôger zijn dan aanvaardbaar uit
oogpunt van de huidige uitgangspuntevan bscherming van bodem (mcl. grondwater)
en oppervlaktewater.

N• Een negatief advies van de overheid voor het gebruik van dergelijk rubbergranulaat ligt
niet in de rede als de stakeholders (o.a. KNVB, sportverenigingen, gemeenten,
bedrijfsleven) aan kunnen tonen dat door het nemen van aatregelrn alleen nog maar
verwaarloosbare risico’s optreden.

Als beleidsactie wordt voorgesteld orri

De ministeries zullen de betrokken marktpartijen adviseren te onderzoeken hoe de emissies op
korte termijn kunnen worden beperkt. Gegarandeerd dient te worden dat de emissie naar het
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milieu van vooral zink en eventueel andere stoffen voorkômen wordt of binnen aanvaardbare
normen blijft. Er zijn verschillende mogelijkheden om de zinkemissies naar het milieu te
beperken bijvoorbeeld door het drainagewater niet meer op het oppervlaktewater te lozen. Dezp
maatregelen moeten gelden voor alle typen rubbergranulaat. Onderzoek zal hier duidelijkheid t’moeten geven. Dit onderzoek zou bij voorkeur uiterlijk eind mei 2007 moeten zijn afgerond. Dit
om voorafgaand aan het volgende voetbalseizoen duidelijkheid naar alle partijen te geven.

Intra- en interdepartementale afstemming
BWL,V\NS

Beslispunten

Kunt u instemmen met de voorgestelde (beleids-)activiteiu, basis van de
geschetste beleidslijn?

Toelichting

1. Inleiding
Bij veldsporten wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstgras. Bij hockey, Tennis ii twiuai
is dit al tientallen jaren het geval, de laatste jaren komen er ook steeds meer voetbalvelden met
kunstgras. Om verwondingen ten gevolge van slidings bij voetbal te voorkomen worden de
voetbalvelden ingestrooid met rubberkorrels. Bij hockey, tennis en korfbal is dit niet nodig. Er
zijn verschillende type rubberkorrels (EPDM, Thiofill, Terra XP en SBR). EPDM, Thiofill, Terra .‘

XP zijn rubberkorrels speciaal gemaakt voor deze toepassing. SBR wordt gemaakt van oude
banden en draagt op deze manier aan het hergebruik van deze banden. Inmiddels zijn er
ongeveer 340 kunstgras voetbalvelden. Op de overgrote meerderheid van de kunstgrasvelden
voor voetbal is als instrooimateriaal rubbergranulaat van gemalen autobanden gebruikt.

SBR rubbergranulaat wordt gemaakt uit geshredderde autobanden. Zowel
personenautobanden als bedrijfsautobanden worden als grondstof gebruikt. Het rubber wordt
na verwijdering van de metalen van de banden geshredderd en gegranuleerd. Hierbij ontstaat
een fijn zwart granulaat met een korrelgrootte van 0,6 tot 2 mm. Naast zwarte instrooirubber
wordt ook gecoate instrooirubber uit autobandengranulaat met een andere kleur op de markt
gebracht. Het rubbergranulaat wordt ingestrooid op het kunstgrasveld, waarbij circa 15 kg
rubbergranulaat per vierkante meter kunstgrasveld wordt toegepast.

Aan het gebruik van de rubberkorrels in kunstgrasvelden kleven mogelijk milieu- en
gezondheidsrisico’s. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot verschillende verontruste
krantenberichten, kamervragen etc.. Deze discussie spitste zich toe op PAK’s, metalen en
nitrosaminen in de rubberkorrels gemaakt van oude banden.

De sportkoepels, de rubberindustrie, de leveranciers van sportvelden en de eindgebruikers
hebben INTRON de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de milieu- en
gezondheidsrisico’s van instrooirubber uit geshredderde autobanden in zijn toepassing op
kunstgrasvelden. Alleen de lokale effecten op het milieu worden onderzocht. Er wordt niet
gekeken naar een totale levenscyclusanalyse van het product en er wordt ook geen onderzoek
gedaan naar alternatieve instrooimaterialen. Op basis van de uitkomsten van het
literatuuronderzoek (INTRON, mei 2006) concentreert het experimentele onderzoek zich op de
gezondheidsrisico’s van PAK’s, de mogelijke allergene en irriterende effecten van stoffen in
rubber en de milieurisico’s van zink.
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De milieurisico’s worden door INTRON beoordeeld met behulp van de systematiek en
grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit (Bsb). Het Bsb is formeel alleen van toepassing voor
steenachtige materialen en niet voor rubbergranulaat, maar men toetst de uitkomsten van het
onderzoek met de methodiek uit het Bsb. Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s zijn
verschillende blootstellingscenario’s opgesteld en worden uitkomsten vergeleken met WHO
waarden. De Ministeries van VROM en VWS en het RIVM participeren in de
begeleidingscommissie respectievelijk technische commissie van het onderzoek door INTRON.
Het onderzoek van INTRON zal dinsdag 13 maart 2007 worden afgerond en gepubliceerd.

2. Conclusies INTRON onderzoek
De belangrijkste conclusies uit het INTRON eindrapport staan hier kort weergegeven. Het
volledige eindrapport is als bijlage 1 bij deze nota opgenomen.

• Op basis van de beschikbare literatuur over de blootstelling aan rubbergranulaat door
inademen, inslikken en huidcontact en aanvullend laboratorium- en veldonderzoek naar
blootstelling bij huidcontact wordt geconcludeerd, dat er geen sprake is van een
significant gezondheidsrisico bij het sporters door gebruik van instrooirubber uit

( gemalen autobanden op kunstgrasvelden.
• Instrooirubber blijkt wel een aantal stoffen te bevatten die bij gesensibiliseerde groepen

gebruikers aanleiding kunnen geven tot huidklachten (allergische reacties). De kans,
dat stoffen in het instrooirubber huidirritatie geeft bij niet-gesensibiliseerde personen
wordt klein geacht.

• In binnenhallen is gebleken dat het fijn stof gehalte juist onder de grenswaarden ligt
indien de ventilatie volledig wordt ingezet.

• De uitloging van zink is met betrekking tot de milieurisico’s het meest relevant. Bij
gebruikmaking van de analogie van het Bouwstoffenbesluit, dat formeel niet van
toepassing is, berekenen we, dat na 3 tot 20 jaar waarschijnlijk een overschrijding van
de beleidsnorm voor de imissie van zink plaatsvindt. De overige componenten die in het
Bouwstoffenbesluit genoemd worden, overschrijden niet de grenswaarden uit dit besluit,
zodat INTRON hier geen milieurisico’s verwacht.

• Naast de uitspoeling ligt er ook een mogelijke milieubelasting bij de verspreiding naar
de bodem rondom een kunstgrasveld. Bij onzorgvuldige housekeeping door
vermenging met rubbergranulaat kan het gehalte zink en PAK’s in deze bodem sterk
toenemen.

Hierbij dienen de volgende opmerkingen te worden geplaatst:
• In dit onderzoek zijn de mogelijke gezondheidseffecten van PAK’s en huidsensibilisatie

en de milieurisico’s van zink onderzocht. Autobanden bevatten een zeer groot aantal
chemische stoffen. Voor de andere stoffen ontbreekt het aan gegevens om een
schatting van het milieu- en gezondheidsrisico te maken.

• Deskundigen van RIVM en INTRON zijn het niet eens over de effecten van veroudering
van het rubbergranulaat. RIVM verwacht dat door de veroudering van het granulaat
onder andere de zinkimissie (maar dit geldt ook voor andere stoffen in het granulaat)
lineair verloopt (scenario 3). INTRON verwacht dat na een initieel hoge uitloging van
zink, de imissie binnen enkele jaren afvlakt (scenario 1 en 2).

• In Nederland wordt rubbergranulaat niet in officiële binnensportaccommodaties
gebruikt’, omdat de sportverenigingen streven naar binnensportaccommodaties die

1 Hiermee worden algemeen publiekelijk toegankelijke sportvoorzieningen bedoeld. Wel zijn er tenminste
twee private kleine binnenruimtes waar gebruik is gemaakt van kunstgras met dit rubbergranulaat. Dit zijnspeciale ruimtes waar professionals (Ajax en AZ) in geval van slecht weer specifieke oefeningen kunnen
doen (vertrouwelijke informatie).
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voor uiteenlopende toepassingen gebruikt kunnen worden.
• In de rapportage van INTRON is enkel onderzoek gedaan naar emissies vanuit

rubbergranulaat gemaakt van oude autobanden, rubberkorrels van andere materialen
zijn niet onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat zinkemissies van sommige alternatieven
niet veel lager zijn.

3. Conclusies RIVM
Het RIVM onderschrijft de conclusie van INTRON dat PAK’s uit rubbergranulaat niet tot extra
gezondheidsrisico’s leiden. Ook steunt het RIVM de aanbeveling van INTRON om de potentie
tot sensibilisatie nader te onderzoeken. Het RIVM wijst er met nadruk op dat op basis van de
beschikbare informatie, geen uitsluitsel gegeven kan worden over de gezondheidsrisico’s van
andere stoffen in rubbergranulaat. Daarnaast geeft het RIVM aan dat een nadere beschouwing
nodig is voor gezondheidsrisico’s door fijn stof en formaldehyde indien het rubbergranulaat in
sporthallen wordt toegepast.

Uit het INTRON onderzoek blijkt dat de zinkemissies naar het milieu, als wordt getoetst aan de
( normen van de bouwstoffenregelgeving (die niet op dit product van toepassing is maar wel

daarvoor gebruikt zou kunnen worden) niet voldoen. In opdracht van het Ministerie van VROM
heeft het RIVM een nadere kwantitatieve inschatting en dnderbouwing gemaakt van de mate
van zinkbelasting van het milieu en de ecologische risico’s hiervan; RIVM rapport ‘Leaching of
zinc from rubber infili on artificial turf (football fields)’, nr.601774001/2007, februari 2007 (bijlage
3).Op grond van berekeningen is de geschatte zinkuitloging uit rubbergranulaat ongeveer 800
mg/m2/jaar. Dit betekent dat een kunstgrasveld dat is ingestrooid met rubbergranulaat uit oude
autobanden al na ongeveer drie jaar de mm issie-eis uit het Bouwstoffenbesluit overschrijdt. Het
betekent ook dat de emissie van zink uit rubbergranulaat lokaal ongeveer tot twintig keer zo
hoog is als de emissie van zink uit mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De berekende
zinkconcentraties in oppervlaktewater en grondwater overschrijden milieukwaliteitscriteria. Ook
de voorspelde concentraties in de natuurlijke ondergrond kunnen volgens de berekeningen de
milieunorm overschrijden.

Op basis van dit aanvullende onderzoek concludeert het RIVM dat met de huidige kennis niet
kan worden aangetoond dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden
aanvaardbare risico’s met zich meebrengt. Aanvullend onderzoek, kan de onzekerheden in
deze studie verkleinen. Het RIVM verwacht echter niet dat daardoor de ingeschatte
concentraties of risico’s zullen verdwijnen. Bij de risico-inschatting in dit onderzoek is al
uitgegaan van realistische waarden.

Tenslotte wijst het RIVM erop dat naast de milieurisico’s van zink ook mogelijk
normoverschrijding optreedt voor de stoffen 4-t-octylphenol, koper en PAK’s. Ten gevolge van
de veroudering van het materiaal zal de emissie van deze stoffen toenemen.
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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 onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten hier
gerapporteerd worden. 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 en op basis hiervan
conclusies te trekken over de mogelijke milieu- en gezondheidsrisicos van het gebruik van( instrooirubber van gemalen autobanden in de toepassing op kunstgrasvelden.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek aangevuld met experimenteel onderzoek om de
leemtes in de kennis aan te vullen en om bestaande gegevens te verifiëren.

Ten behoeve van het literatuur onderzoek zijn 17 onderzoeksrapporten en 13 overige bronnen
geraadpleegd. Daarnaast is gebruik gemaakt van Nederlandse en Europese wetgeving en richtlijnen.
Aanvullend is een separate literatuurstudie verricht naar allergieën door huidcontact met
rubberproducten.

Ten behoeve van het experimenteel onderzoek zijn mengmonsters genomen op 3 productielocaties
van instrooirubber en zijn er volgens een vast protocol van de FIFA van een 14-tal kunstgrasvelden
rubbergranulaatmonsters genomen. Ten behoeve van het experimentele milieuonderzoek is het
rubbergranulaat onderzocht op de samenstelling en op de uitloging van stoffen. Hierbij zijn
productiemonsters, monsters uit 1 jaar oude velden en monsters uit 3 jaar oude velden onderzocht.
Ook is in het laboratorium vers rubbergranulaat kunstmatig verouderd .en is de uitloging van stoffen
na 1 en 3 jaar onderzocht. De samenstellingsgegevens en uitloogwaarden zijn getoetst aan de
Nederlandse wetgeving en ecotoxicologische grenswaarden voor bodem en oppervlaktewater.

Het experimentele gezondheidsonderzoek was gericht op de opname van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK’s ) door huidcontact met rubbergranulaat, Hiertoe is een modelmatige
migratieproef van PAK’s naar massageolie en vaseline uitgevoerd. Aanvullend is bij sporters na
intensief contact met rubbergranulaat op een kunstgrasveld de aanwezigheid van PAK
omzettingsproducten in de urine gemeten. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn vervolgens
getoetste aan internationaal geaccepteerde gezondheidskundige grenswaarden voor PAK
blootstelling.
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Samenstelling van rubber

De momenteel bekende potentieel gevaarlijke stoffen in het instrooirubber, die uit het literatuur
onderzoek naar voren komen, zijn vooral zware metalen (met name zink), vluchtige stoffen
(nitrosaminen, xylenen), benzothiazolen, secundaire amines en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK’s). Het zink is afkomstig van zinkoxide dat als hulpmiddel bij het
vulkanisatieproces van het rubber in de banden wordt gebruikt. De PAK’s zijn afkomstig van
hoogaromatische oliën die in autobanden gebruikt worden. Xyleen is een restant van een oplosmiddel.
Benzothiazolen zijn versnellers in het vulcanisatieproces en de secundaire amines zijn antioxidanten
voor de rubber.

Milieurisico’s

• lucht
Op basis van het literatuuronderzoek concluderen we, dat de emissie naar lucht niet leidt tot een
milieurisico. Deze conclusie wordt ondersteund door het uitgevoerde samenstellingsonderzoek,
waaruit blijkt, dat het gehalte vluchtige componenten in het instrooirubber beperkt is.

• bodem en grondwater
Voor de beoordeling van de milieubelasting is gebruik gemaakt van de systematiek van het
Bouwstoffenbesluit, dat formeel alleen van toepassing is op steenachtige bouwstoffen, zoals zand,
grind en gravel. Het Bouwstoffenbesluit wordt in 2007 opgevolgd door het Besluit Bodemkwaliteit,
waaraan ook getoetst is. De normen in het ontwerp Besluit Bodemkwaliteit zijn nog niet definitief
vastgesteld.
Er is gekozen voor deze aanpak omdat er bij de start van de studie geen andere uitgewerkte
beoordelingsmethodiek beschikbaar was en er sprake is van een min of meer vergelijkbare situatie. Bij
een eerste beoordeling van dit niet-steenachtige bouwstoffen, zoals instrooirubber kan men wel (uitgaan van de milieu-uitgangspunten die ook gebruikt zijn voor het Bouwstoffenbesluit, het ontwerp
Besluit Bodemkwaliteit en aanpalende regelingen voor bodem en water. Het gaat hierbij niet om een
formele toetsing. De in dit rapport berekende emissies van zink moeten dan ook vooral worden gezien
als het krijgen van een indruk. Hieraan kunnen geen harde conclusies worden verbonden.

Uit het samenstellingsonderzoek van de organische componenten conform het Bouwstoffenbesluit
blijkt dat de samenstelling hiervan voldoet aan de grenswaarden zoals gesteld in het
Bouwstoffenbesluit met uitzondering van één productiemonster, dat een geringe overschrijding geeft
van het gehalte xylenen.
Voor bedrijfswagenbanden en personenautobanden blijkt uit het uitloogonderzoek, dat de uitloging
van alle componenten onder de grenswaarden van het Bouwstotfenbesluit blijven met uitzondering
van de component zink. Het gehalte zinkoxide is hoger in rubbergranulaat van bedrijfsautobanden dan
in rubbergranulaat van personenautobanden.

* *

* *
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De uitloging van zink neemt toe door verwering van rubbergranulaat. Dit is vastgesteld door de
vergelijking van veldmonsters met productiemonsters en door laboratoriumverouderingsproeven.

Bij een directe vergelijking van uitloogwaarden van het rubbergranulaat met de waarden in het
Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit blijkt dat, de uitloging van zink uit het
rubbergranulaat hoger is dan de grenswaarden in beide besluiten.
Ook is een aantal scenario’s voor de uitloging van zink doorgerekend, waarbij rekening gehouden
wordt met de werkelijk toegepaste laagdikte, dichtheid. De uitkomsten hiervan zijn eveneens
beoordeeld ten opzichte van de immissie grenswaarde uit het Bouwstoffenbesluit en de afgeleide
immissiegrenswaarde uit het Besluit Bodemkwaliteit

• Scenario 1 gaat uit van de werkelijk toegepaste laagdikte en houdt geen rekening met de
levensduur van het instrooirubber (veronderstelling hierbij: rubbergranulaat wordt niet
vervangen en niet aangevuld)

• Scenario 2 gaat ook uit van de werkelijk toegepaste laagdikte; tevens wordt in dit scenario
elke 10 jaar het rubbergranulaat vervangen.
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Scenario 1, geen vernieuwing van rubber Scenario 2, elke 10 jaar granulaat vervangen van
het rubbergranulaat

Er treedt in scenario 2, getoetst aan het Bouwstoffenbesluit, een overschrijding op van de
immissiegrenswaarde voor zink na 11 jaar. Getoetst aan het concept Besluit Bodemkwaliteit treedt er
in dat scenario na 20 jaar een overschrijding op van de immissiegrenswaarde voor zink.
De daadwerkelijke uitloging kan in de praktijk zowel lager als hoger zijn. Lager, doordat de uitspoeling
in de praktijk milder kan zijn dan in de uitloogproet. Hoger, doordat de verwering van het
rubbergranulaat maar beperkt in de extrapolatie van het uitloogmodel is meegenomen. In een derde
scenario, waarin deze verwering maximaal is meegenomen wordt na 3 tot 4 jaar een overschrijding
van de normen berekend.

4 4 4
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Scenario 3, constante verwering van het rubbergranulaat

We berekenen dus na 3 tot 20 jaar een overschrijding van de immissie-grenswaarden, die worden
gehanteerd in het Bouwstoffenbesluit en het ontwerp Besluit Bodemkwaliteit. Verder onderzoek zou
hierin meer inzicht kunnen geven.

Naast de uitspoeling ligt er ook een mogelijke milieubelasting bij de verspreiding van rubbergranulaat
naar de bodem rondom een kunstgrasveld. Bij onzorgvuldige housekeeping kan het gehalte zink en
PAK in de bodem sterk toenemen door vermenging van de bodem met rubbergranulaat.

• oppervlaktewater
Bij afvoer van het drainagewater naar het oppervlaktewater worden de ecotoxicologische
grenswaarden voor opgelost zink in oppervlaktewater in scenario 2 en 3 overschreden. In de praktijk
zijn de meeste kunstgrasvelden voorzien van een open drainage systeem en vindt afvoer van het
overtollig regenwater naar bodem en grondwater plaats. Op zware ondoordringbare gronden (klei) zal
het overtollige regenwater dan vrijwel volledig op het oppervlaktewater worden geloosd. De
verhouding tussen directe afvoer naar oppervlaktewater en infiltratie in de bodem is niet bekend,

De totale belasting van oppervlaktewater in Nederland door uitloging van zink van kunstgrasvelden is
op grond van scenario 2 berekend op 0,08% van de totale belasting van het oppervlaktewater met
zink uit diffuse bronnen. In de toekomst zou dit kunnen toenemen tot maximaal 0,5%, doordat het
aantal velden toeneemt van 370 tot 2500 velden.

• conclusie milieu
De uitloging van zink is het meest relevant. Bij gebruikmaking van de analogie van het
Bouwstoffenbesluit, dat formeel niet van toepassing is, berekenen we, dat na 3 tot 20 jaar
waarschijnlijk een overschrijding van de beleidsnorm voor de immissie van zink plaatsvindt.
De overige componenten die in het Bouwstoffenbesluit genoemd worden, overschrijden niet de
grenswaarden uit dit besluit, zodat we hier geen milieurisico’s verwachten.

* *
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Gezondheidsrisico’s

Rubber granulaten bevatten een aantal stoffen die bij overmatige blootstefling tot nadelige
gezondheidseffecten kunnen leiden. De vraag is of een dergelijke blootstelling door sporten op een
kunstgrasveld met instrooirubber van gemalen autobanden ook daadwerkelijk optreedt. De
blootstelling kan optreden door inslikken, door inademen en door huidcontact. Voor diverse stoffen uit
de instrooirubber vindt ook uit andere bronnen blootstelling plaats. De achtergrondbelasting van PAK’s
via voeding is 4 ng PAK’s per kg lichaamsgewicht (bw).

( • inslikken
Het gehalte zware metalen in instrooirubber voldoet aan de Europese speelgoednorm en we mogen
dus verwachten, dat zware metalen via inslikken of huidcontact geen risico opleveren voor de sporter.
Hetzelfde geldt voor het gehalte ftalaten (par. 3.1.1). Het inslikken van rubbergranulaat wordt voor de
organische componenten op basis van de literatuur niet als een relevant blootsteHingscenario
beoordeeld.

• inademen
Bij binnen- en buitentoepassing van instrooirubber is er door inademen volgens de literatuur (bij
gehaltes vluchtige stoffen, die ook in dit onderzoek gevonden zijn) geen sprake van een
gezondheidsrisico voor sporters en anderen. Hierbij wordt uitgegaan dat in de binnentoepassing
voldoende ventilatie aanwezig is ter beperking van het fijn stof gehalte.
In de literatuur is berekend, dat de dagelijkse inname van PAK’s door een volwassen sporter, die het
hele winterseizoen 20 uur per week aan het sporten is, door inademing van fijn stof in een binnenhal
niet meer is dan door andere dagelijkse bronnen wordt opgenomen.

• huidcontact
Bij het onderzoeken van mogelijke gezondheidseffecten door huidcontact is met name de blootstelling
aan organische componenten in het rubber relevant, omdat deze mogelijk kunnen migreren uit het( rubber naar de huid,

De PAK-componenten die naar aanleiding van de Europese richtlijn voor het terugbrengen van
aromatische oliën in autobanden in de aandacht staan, komen voor in het instrooirubber in gehalten
van ongeveer 20 - 40 mg/kg. Met migratieonderzoek in het laboratorium is berekend aan hoeveel
PAK’s sporters op een kunstgrasveld kunnen zijn blootgesteld door huidcontact.
Bij een blootstellingsscenario voor een professioneel voetballer is een maximale gemiddelde
dagelijkse blootstelling berekend van 0,12 ng/kg bw benzo[a]pyreen. Benzofajpyreen is een
carcinogene PAK-component die vaak als marker wordt gebruikt voor de totale PAK blootstelling. De
adviesgrenswaarde voor verwaarloosbaar risico is 1 ng/kg bw. De berekende blootstelling is dus lager
dan de adviesgrenswaarde voor verwaarloosbaar risico.

Het laboratoriumonderzoek is aangevuld met een veldonderzoek. In dit onderzoek zijn sporters
intensief in contact geweest met rubbergranulaat tijdens een training op een kunstgrasveld. De urine

• •

• S
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van de sporters is voorafgaand, tijdens en na de training onderzocht op de aanwezigheid van 1-
hydroxypyreen, een omzettingsproduct van pyreen (PAK-component) en een gevoelige marker voor
PAK-blootstelling. Opname van PAK bij het sporten op een kunstgrasveld, kon ondanks een
blootstellingsscenario met relatief langdurig en intensief huidcontact met rubber instrooimateriaal, niet
eenduidig worden vastgesteld. Als er al sprake is geweest van huidopname, dan is deze beperkt en
valt deze binnen de range van PAK-blootstelling uit andere bronnen in het leefmilieu en voeding

Instrooirubber blijkt wel een aantal stoffen te bevatten die bij gesensibiliseerde groepen gebruikers
aanleiding kunnen geven tot huidklachten (allergische reacties). Het lijkt, dat vooral de aromatische
amines in de rubber op dit punt verdacht zijn. De kans, dat stoffen in de instrooirubber huidirritatie (veroorzaken bij niet-gesensibiliseerde personen is wordt klein geacht. Mogelijk kunnen personen wel
gesensibiliseerd worden door blootstelling aan de instrooirubber. Hoe intensief dit contact moet zijn
om sensibilisatie te veroorzaken is niet bekend. Experimenteel onderzoek kan meer inzicht geven in
de mogelijkheid van huidsensibilisatie bij sporten op instrooirubber.
Indien personen huidklachten vertonen na contact met instrooirubber, is het aan te bevelen na te gaan
of dit gerelateerd is aan de overgevoeligheid voor sensibiliserende stoffen in rubber, dit kan b.v.
middels de standaard patch-test met black rubber mix”.

• conclusies gezondheid
Op basis van de beschikbare literatuur over blootstelling aan rubbergranulaat door inademen,
inslikken en huidcontact en aanvullend laboratorium- en veldonderzoek naar blootstelling bij
huidcontact concluderen wij, dat er geen sprake is van een significant gezondheidsrisico bij sporters
door gebruik van instrooirubber uit gemalen autobanden op kunstgrasvelden.
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1. INLEIDING

Rubbergranulaat van gemalen autobanden wordt gebruikt als instrooimateriaal op kunstgrasvelden.
Door toepassing van instrooirubber worden de sporttechnische eigenschappen van het kunstgrasveld
sterk verbeterd. In Nederland zijn tot nu toe ca. 340 kunstgras wedstrijdvelden aangelegd onder
auspiciën van de KNVB en daarnaast nog pupillenvelden, Cruijff courts en andere kleinere
voetbalvelden. Op de overgrote meerderheid van de kunstgrasvelden voor voetbal is als instrooi
materiaal rubbergranulaat van gemalen autobanden gebruikt.( Rubbergranulaat wordt gemaakt uit geshredderde autobanden. Zowel personenautobanden als
bedrijfsautobanden worden als grondstof gebruikt. Tijdens de verwerking worden metalen delen van
de band verwijderd. Hierbij ontstaat een fijn zwart granulaat met een korrelgrootte van 0,6 tot 2 mm
(bepaald op basis van een droge zeving). In Nederland zijn er vier producenten van rubbergranulaat
voor kunstgrasvelden. Naast zwarte instrooirubber wordt ook gecoate instrooirubber uit
autobandengranulaat met een andere kleur op de markt gebracht. Het rubbergranulaat wordt
ingestrooid op het kunstgrasveld, waarbij ca. 15 kg rubbergranulaat per vierkante meter kunstgrasveld
wordt toegepast.

Naar aanleiding van het aankomende verbod op hoogaromatische oliën in autobanden zijn er vragen
gerezen over de aanwezigheid en de schadelijkheid van deze hoog-aromatische oliën in rubber
granulaat in de toepassing op kunstgrasvelden. De stoffen die in de oude autobanden zitten zijn
immers ook aanwezig in het rubber granulaat en hoog-aromatische oliën worden door de EU
verbannen uit autobanden vanwege de schadelijkheid van de polycyclische aromaten (PAK s).

Een groot aantal betrokken partijen heeft daarop een breed onderzoek laten uitvoeren naar de milieu-
en gezondheidsrisico’s. Het doel van het onderzoek, waarvan hier de resultaten worden beschreven,
is om gegevens te genereren voor een goede milieu- en gezondheidsbeoordeling. Deze beoordeling
kan plaatsvinden op basis van internationaal geaccepteerde technical guidance documenten, dan wel( op basis van analogieën met regelgeving in verwante gebieden.
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 zelf.

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, met
deelonderzoeken door TNO en IndusTox) en is het onderzoek begeleid door een commissie waarin
alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn:

• RecyBem, namens Vereniging Band & Milieu verantwoordelijk voor de goede uitvoering van
het Besluit beheer autobanden in Nederland

• de Vereniging VACO, namens producenten van instrooirubber van autobanden
• NOC*NSF

w

pagina 11 van 97



INTRONI:::

____

,

Milieu- en gezondheidsaspecten van instrooirubber A833860/R20060318

• KNVB
• VVCS, Vereniging van Contractspelers
• Werkgroep bouwmaterialen, vertegenwoordigd door Grontmij en Arcadis
• Ten Cate, producent van kunstgras materialen
• DSM, producent van instrooirubber
• Ministerie van VROM
• Ministerie van VWS
• ISA Sport
• NTRON

De uitvoering van het onderzoek is intensief begeleid door een technische commissie, In deze
technische commissie hadden technische experts zitting op verzoek van leden van de
begeleidingscommissie. Hierin hadden naast INTRON en ISA-sport ook experts zitting van TNO
Arbeid, RIVM, Industox, DSM en Kempeneers Milieumanagement. De leden van de
begeleidingscommissie en van de technische commissie zijn genoemd in bijlage 8.

2. AANPAK VAN HET ONDERZOEK EN LEESWIJZER

Het onderzoek is gericht op de milieu- en gezondheidsrisico’s van instrooirubber in zijn toepassing.
Alleen de locale effecten op het milieu zijn onderzocht. Er is niet gekeken naar een totale
levenscyclusanalyse van het product instrooirubber en er is ook geen onderzoek verricht naar de
milieueffecten van een alternatieve verwerking van autobanden of rubbergranulaat uit autobanden.
Het onderzoek is vooral gebaseerd op een stoffenbenadering. Onderzocht is welke stoffen in de
instrooirubber aanwezig zijn en in welke mate deze door uitloging of anderszins in het milieu terecht
kunnen komen, dan wel kunnen leiden tot een blootstelling van de sporter op het kunstgrasveld.

In het onderzoek is eerst een studie uitgevoerd naar alle in de literatuur beschikbare gegevens.
Tijdens de looptijd van het onderzoek zijn er nog verschillende recente gegevens bij gekomen. In het
experimenteel onderzoek zijn deze gegeven geverifieerd voor het rubbergranulaat, dat in Nederland
op kunstgrasvelden gebruikt wordt, waarbij zoveel mogelijk gebuik gemaakt is van
gestandaardiseerde meetmethoden.

Bij de beoordeling van de milieu risico’s hebben we vooral gekeken naar de componenten die in het
Bouwstoffenbesluit expliciet genoemd worden voor de beoordeling van bouwstoffen in werken.
Uit de eerste fase van het onderzoek is naar voren gekomen,dat zink de meest kritische stof is bij
toetsing aan de normen van het Bouwstoffenbesluit. Zink is aanwezig in de vorm van zinkoxide, dat
als vulcanisatiehulpmiddel gebruikt wordt bij de productie van rubber. De uitloging van zink is
vervolgens uitgebreid onderzocht, ook afhankelijk van de gebruikte grondstof (personenautobanden
en bedrijfsautobanden) en afhankelijk van de ouderdom van het rubbergranulaat.

4 4.
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Ten aanzien van de gezondheidsrisicos is de meeste aandacht uitgegaan naar Polycyclische
Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Een aantal PAK’s zijn kankerverwekkend, Op basis van
gegevens uit de literatuur en eigen samenstellingonderzoek worden PAK beschouwd als de meest
risicovolle groep van stoffen in rubbergranulaat.
De potentiële belasting van sporters en andere gebruikers van kunstgrasvelden met PAK uit rubber
granulaten is op twee manieren onderzocht:

(1) modelmatig, waarbij op basis van migratieproeven uitgevoerd in het laboraotrium schattingen
zijn gemaakt van de huidopname van PAK en

(2) middels een observationeel onderzoek bij sporters, waarbij het gehalte 1-hydroxypyreen (is
een omzettingsproduct van pyreen), een component in het PAK-mengsel in de urine van
voetballers is gemeten vôér en na een intensieve training op het kunstgrasveld.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Het onderzoek van fase 1 is eerder gerapporteerd [15]. De
resultaten zijn opnieuw hier opgenomen, zodat dit rapport een complete beschrijving geeft van het
uigevoerde onderzoek.

In hoofdstuk 3 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.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de samenstelling en de uitloging van het rubber granulaat. De wijze
van monsterneming van de velden staat in bijlage 2. De in dit onderzoek toegepaste
onderzoeksmethoden in bijlage 3. Een deel van de primaire onderzoeksgegevens staan in bijlage 4.

In hoofdstuk 5 komen de potentiële milieurisico’s van het gebruik van rubber infill op kunstgrasvelden
aan de orde. We geven de resultaten en gaan in op de beoordeling van de gemeten uitloging van
vooral zink. We gebruiken primair de beoordelingssystematiek, zoals die ook gebruikt wordt in het
Nederlandse Bouwstoffenbesluit, dat eisen stelt aan de immissie in de bodemten gevolge van de
uitloging uit bouwstoffen. Tevens kijken we naar het concept Besluit Bodemkwaliteit, de opvolger van
het Bouwstoffenbesluit. Ook toetsen we op de grenswaarden voor oppervlaktewater, waar het
uitgespoelde zink in terecht kan komen en beoordelen we de totale vracht die jaarlijks vrijkomt ten
opzichte van andere bronnen voor het milieu.

In hoofdstuk 6 komen de gezondheidsrisico’s van de verschillende aanwezige stoffen aan bod. In dit
hoofdstuk staan ook de resultaten van de migratieproeven van PAK van het rubbergranulaat naar
gesimuleerde huidoliën en vetten en de samenvatting van de resultaten van het urineonderzoek naar
PAK-opname via de huid bij voetballers. De resultaten van dit onderzoek staan in detail in bijlage 7.
De mogelijke allergene en irriterende effecten van de stoffen in rubber granulaat staan in detail in
bijlage 6.

De conclusies van het gehele onderzoek geven we in hoofdstuk 7.

* *

* * S
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3. LITERATUURONDERZOEK

Het literatuuronderzoek is weergegeven in bijlage 1, waarin de individuele onderzoeken worden
besproken. Hier vatten we de belangrijkste bevindingen kort samen.

3.1. Samenstelling- en uitlooggegevens

Rubbergranulaat van autobanden bevat naast synthetisch en natuurlijk rubber een groot aantal
stoffen, die een functie hebben in het productieproces van de rubber of in de optimalisatie van de
rubbereigenschappen voor gebruik in autobanden. Tabel 1 geeft een overzicht van de gemiddelde
samenstelling van een gebruikte Europese autoband [1j. In de tabel wordt onderscheid gemaakt
tussen banden met een roet-profiel en banden met een silica profiel.

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
ZrlO 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

3.1.1. Samenstellingsgegevens
Op basis van de hoofdsamenstelling in tabel 1 kunnen verschillende stoffen verwacht worden in de
samenstelling van de rubber, die aanleiding zouden kunnen geven tot milieu- of gezondheidsrisico’s.Tabel 2 geeft een overzicht van componenten die in diverse studies zijn gemeten in de rubber. Bij de
analyses zijn verschillende methoden gebruikt.

* 48
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Tabel 2. Overzicht van samenstellingsanalyses uit de literatuur.

Parameter eenheid gehalte referentie

zware metalen
Arseen, As mg/kg n.a. 4
Lood, Pb mglkg 15-20 4,11
Cadmium, Cd mg/kg 1 -2 4,11
Kobalt, 00 mg/kg 25 11
Koper, Cu mg/kg 20-70 4,11
Chroom, Cr mg/kg 0- 155 4,11
Kwik, Hg mg/kg 0 -0,04 4
Nikkel, Nl mg/kg 0-717 4,11
Zink, Zn mglkg 7300-17000 4,11
PCB’s
PCB(7) mg/kg 0— 0,2 4
PAK’s
PAK(16 EPA)) mg/kg 20-85 4,8,11,12,14
Benzo(a)pyrene mglkg 0,4 -3,1 4,8,12,14
ftalaten
Dimetylftalaat (DMP) mgikg n.a. 4
Dietylftalaat (DEP) mg/kg na. 4
Dibutylttalaat (DBP) mg/kg 2.6—3,9 4
Benzylbutylftalaat (BBP) mg/kg 1.3 —2,8 4
Diethylhexylltalaat mg/kg 21 - 29 4
(DEHP)
Di n-octylftalaat (DOP) mg/kg na. 4
Diisononylftalaat (DINP) mglkg 57 - 78 4
Diisodecylttalaat (DIDP) mglkg na. 4
fenolen
4-t-Octylphenol ngIkg 19,6 —33,7 4
4-n-Nonylphenol mg/kg na. 4
iso-Nonylphenol mg/kg 9,1 —21,6 4
nitrosamiries
N-nitrosodiethylamine (NDEA) mg/kg 0 — 00007 11 a
N-nitrosodirnethylamine (NDMA) mg/kg 0 — 0,0006 11 a
N-nitrosomorpholine (NMOR) mg/kg 0,0012 — 0,004 11 a
aromatische amines
N,N’-difenyl-p-fenyleenamine mg(kg 0-38 12
(DPPD)
(1 ,3-dimethylbutyl)-N’-isopropyl-N- mg/kg 256 -2478 12
fenyl-p-fenyleendiamine (6PPD)
N’-isopropy-N’-fenyl-p- mglkg 3 - 356 12
fenyleendiamine (IPPD)
benzothiazolen
benzothiazolone (STon) mglkg 81 mglkg 15a
benzothiazol (BT) mglkg 171 mglkg 15a

De componenten in tabel 2 zijn te traceren tot componenten van de rubber:

. ,
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Zink is afkomstig van zinkoxide ZnO, dat als vulkanisatiehuipmiddel bij de rubberproductie wordt
toegepast.
De polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn afkomstig van hoog-aromatische
oliën, In tabel 2 is van de 16 PAK’s uit de EPA reeks1 alleen benz[ajpyreen specifiek vermeld, omdat
juist deze PAK-component gebruikt wordt als markercornponent voor PAK’s in gezondheidsstudies
[26].
De Zweedse Inspectie voor Chemicaliën (KEMI) heeft in 2003 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 in 2006 van nieuwe typen
autobanden blijkt, dat het aantal typen autobanden zonder HA-oliën toeneemt [3]. Het betreft hier
vooral personenautobanden die in Europa geproduceerd zijn. Op grond van een nieuwe Europese
Richtlijn moeten vanaf 1januari 2010 autobanden HA-olie vrij zijn [18, 18a].
Ftalaten zijn weekmakers die zeer uitgebreid worden toegepast in kunststoffen. Een aantal van deze
stoffen is hormoonverstorend en reprotoxisch. Per 1 januari 2007 mogen een zestal ftalaten niet meer
worden toegepast (in concentratie > 0,1 massa%) in speelgoed en kinderverzorgingsmidddelen
(speentjes en dergelijke) [30]. Voor DEHP, DBP en BBP betreft het alle speelgoed, voor DINP, DIDP
en DNOP betreft het speelgoed, dat in de mond gestopt kan worden. Het verbod geldt niet voor
andere ftalaten.
Nitrosamines ontstaan tijdens de verwerking en vooral bij de vulcanisatie van rubber wanneer
secondaire (stabiele) amines, zoals versnellers en antioxidanten kunnen reageren met nitroseerbare
stoffen (NOx vormers), zoals roet, silica en blaasmiddelen [42].
De p-fenyleendiamines zijn als antioxidanten aanwezig in de rubber autobanden [12].
De benzothiazolen zijn vulcanisatieversnellers die in het productieproces van de rubber worden
toegepast. Naast de in tabel 2 genoemde benzothiazolen worden ook andere benzothiazolen gebruikt
als vulcanisatieversnellers. De meest toegepaste hiervan is N-cyclohexylbenothiazole-2-sulphenamide
(CBS). CBS is een prioriteitsstof voor de Europese Unie [15c].
De fenolen zijn intermediaire stoffen in de degradatie van alkylfenol polyethoxylaten. Dit zijn veel
gebruikte oppervlakteactieve stoffen, die prioritaire stoffen zijn voor de Kaderrichtlijn Water [44]. Het
aangetroffen 4-tert-octylfenol is stof die in het kader van de Europese stoffenrichtlijn besproken wordt.

3.1.2. Uitlooggegevens
Van een aantal stoffen zijn ook uitloogonderzoeken bekend. De resultaten van deze
uitloogonderzoeken zijn minder gemakkelijk onderling vergelijkbaar, omdat er geheel verschillende
uitloogtesten worden gehanteerd. De PAK-uitloging naar water blijkt zeer laag te zijn. De hoogste
uitloging uit rubbergranulaat gemeten is ongeveer 11 .ig/kg voor de 16 EPA-PAK [1].

1 EPA reeks: naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen,
pyreen, benz[a]anthraceen, chryseen, benzo[b]fluoranteen, benz[k]fluoranteen, benzo[a]pyreen,
indeno[1 ,2,3,c,d]pyreen, dibenzo[a,h]antraceen, benzo[g,h,i]peryleen
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De uitloging van fenolen is gemeten uit geshredderde autobanden. 4-n Nonylfenol en bisphenol A, die
een negatief milieueffect hebben logen uit tot maximaal 6 pg/kg. 4-t-Octyl-fenol oogt meer uit (tot 50
jiglkg) [1,4].
De uitloging van benzothiazolen is bepaald en de concentratie in het eluaat bedroeg 200-280 ug/l
benzothiazol en 100-286 ug/l 2(3H)benzothiazol 11].
In de literatuur wordt een uitloging van zink uit rubbergranulaat gemeten van 6— 121 mg/kg [1,4].

3.2. Risicobeoordelingen

Met blootstellingscenario’s is door het Noorse volksgezondheidsinstituut een inschatting gemaakt van
de gezondheidsrisico’s voor de sporters [5]. In twee hallen werd een verhoogd fijn stof gehalte (PM2.5
= 17 .ig/m3)gemeten die vlak onder de nationale grenswaarde lag. Aangetoond werd, dat het fijn stof
voor een deel (35 en 50 %) afkomstig was van het instrooirubber.
Voor de blootstelling van PAK’s via de inademing van fijnstof in de hal werd in een worst-case
scenario een dagelijkse opname van 3,8 ng/kg bw/dag berekend. Dit betreft een volwassen sporter
die de helft van het jaar 20 uur per week in de hal traint.
Voor ftalaten werd een gehalte in de lucht gemeten van 0,6 pg/m3.Voor volwassenen, die indoor
spelen en trainen leidt dit tot een inname van 0,19 .ig/kg bw/dag.
Er blijken in binnenhallen geen gezondheidsrisico’s op te treden voor sporters door inademing van
vluchtige stoffen uit het instrooirubber op basis van gemeten gehaltes in de lucht en de Noorse
regelgeving. Een voorbehoud wordt gemaakt voor mensen met astma en met allergie.

Naar aanleiding van de discussies over de mogelijke gezondheidseffecten van instrooirubber heeft de
Hulpverlening Gelderland Midden in opdracht van de gemeente Arnhem luchtmetingen gedaan op
kunstgrasvelden [11]. De inademing van PAK’s en zware metalen via fijn stof tijdens een wedstrijd
bleek lager dan de gezondheidskundige advieswaarden voor een verwaarloosbaar risico. Wel werd
een gehalte nitrosamine (NDEA) gevonden. In een uitgebreid vervolgonderzoek van RIVM bleek dit
een foutieve meting te zijn geweest. In geen van de luchtmetingen boven velden konden nitrosamines
worden aangetoond. Onder laboratoriumomstandigheden bleek, dat nitrosamines slechts in geringe
mate uit rubbergranulaat zijn vrij te maken. RIVM concludeert, dat nitrosaminen geen
gezondheidsrisico vormen voor gebruikers van de sportvelden [hal.
Door NIVA, het Noorse instituut voor wateronderzoek, is het milieuetfect op oppervlaktewater in de
omgeving van kunstgrasvelden berekend [7]. De meest krttische component is hier de uitloging van
zink uit de instrooirubber op het kunstgrasveld. Gezien de hoeveelheden worden locale milieueffecten
op oppervlaktewater verwacht.
Voor zink wordt een overschrijding van de maximaal toelaatbare concentratie in oppervlaktewater
berekend van een factor 40 in oppervlaktewater en van 370 in sediment (waterbodems). Dit is
gebaseerd op een concentratie van 3,3 mg/l in het run-off water, waarvan 2,3 afkomstig is van de
instrooirubber en 1,0 mg/l van de vezel.
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Voor 4-t-octylfenol wordt door NIVA een overschrijding van de maximaal toelaatbare concentratie in
oppervlaktewater berekend van een factor 2,9. Dit is gebaseerd op een concentratie van 3,6 g/l in
het run-off water.

Recent heeft KEMI een overzichtsrapport gemaakt over de milieu- en gezondheidsrisico’s van
instrooirubber uit gemalen autobanden [13]. Geconcludeerd wordt, dat de gezondheidsrisico’s voor
sporters beperkt zijn, maar dat er nog slechts weinig bekend is over blootstelling en over allergene
stoffen en dat er locale milieurisicos zijn vooral door de uitloging van zink uit de instrooirubber.
De Europese associatie voor de Rubberindustrie, BLIC, heeft een uitgebreide literatuurstudie gedaan
van uitloogonderzoek aan gebruikte autobanden en rubbergranulaat [1]. 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. Dit is gebaseerd op uitlooggegevens in
combinatie met locale grenswaarden voor de (oppervlakte)waterkwaliteit.
In Canada en Italië is toxicologisch onderzoek uitgevoerd naar de toxiciteit van rubbergranulaat en fijn
stof van bandenslijtage (Italië) met toxiciteittesten op diverse typen organismen, waaronder ook
humane cellijnen [9, 10]. In beide onderzoeken zijn ecotoxische 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),
waar het in alle gevallen behalve één aan voldoet [9]. De mutageniteitstesten in het Canadese
onderzoek voldoen niet aan de criteria voor genotoxiciteit, dus is het rubbergranulaat beoordeeld als
niet genotoxisch. Het rubber is op basis hiervan als niet gevaarlijk voor spelende kinderen beoordeeld.

3.3. Toetsingskaders

De Nederlandse regelgeving op het gebied van de milieurisicos legt degene die materialen toepast
de verplichting op om bodem- en waterverontreiniging te voorkomen (de zogenaamde Algemene
zorgplicht uit de Wet Milieubeheer [16]). Voor het compartiment lucht zijn de fijn stof normen relevant.
Recentelijk zijn door de EU strengere regels voor de luchtkwaliteit aangenomen.
Voor de beoordeling van de milieurisicos van materialen voor de compartimenten bodem en water op
basis van samenstelling- en uitlooggegevens is het Bouwstotfenbesluit relevant [20]. Het
Bouwstoffenbesluit stelt grenzen aan de samenstelling van organische verontreinigingen en aan de
uitloging van zware metalen en zouten. Het Bouwstoffenbesluit is gebaseerd op een stand-still
principe: door de toepassing van bouwstotfen mag de concentratie in de onderliggende bodem niet
meer toenemen dan 1% van de streefwaarde van schone grond. In het Bouwstoffenbesluit zijn eisen
opgenomen voor de uitloging van zware metalen. Deze uitlooggrenswaarden zijn afhankelijk van de
toepassingsdikte van de bouwstof. De eisen aan de organische componenten, zoals PAK’s in het
Bouwstoffenbesluit zijn geen uitlooggrenswaarden, maar zijn samenstellingswaarden. De eisen aan
PAK’s in het Bouwstoffenbesluit zijn gebaseerd op de set van 10 PAK’s (lO-VROM). Deze reeks
omvat minder PAK’s dan de EPA-reeks. Hoewel het Bouwstoffenbesluit lormeel niet van toepassing is
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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.
In 2007 wordt het Bouwstoffenbesluit opgevolgd door het Besluit Bodemkwaliteit [21]. Het Besluit
Bodemkwaliteit is gebaseerd op een risicobenadering. De basis voor het besluit Bodernkwaliteit is dat
deconcentratie in het grondwater en de bodem, als gevolg van uitloging, binnen 100 jaar de MTT
waarde niet mag overschrijden. De MTT-waarde + achtergrondwaarde is gelijk aan de MTR-waarde,
het maximaal toelaatbaar risico niveau2.De concept grenswaarde voor het gehalte PAK is in het
besluit Bodemkwaliteit iets scherper geworden. Tevens zijn de grenswaarden voor de uitloging van( zware metalen en van zouten nu niet meer afhankelijk van de toepassingsdikte. In feite is sprake van
een productnorm. Voor zink is de technisch-wetenschappelijke norm aangepast op grond van
beleidsoverwegingen. De grenswaarden in het besluit Bodemkwaliteit zijn nog niet definitief
vastgesteld. In dit rapport is gebruik gemaakt van de waarden uit de concept ministeriële regeling
Bodemkwaliteit (versie 6.0, 10 oktober 2006).
Voor oppervlaktewater kan een vergelijkbare risicobenadering worden gevolgd. Dus toetsing van de
verwachte milieuconcentratie aan het maximaal toelaatbaar risiconiveau. RIVM heeft in zijn advies
aan de minister indicatief de uitloging van zink getoetst aan de MTR-waarden van oppervlaktewater
[38]. Voor milieugevaarlijke stoffen zijn MTR-waarden vastgesteld. Deze zijn gepubliceerd op de
website van het Bureau Milieugevaarlijke stoffen van RIVM [28]. In het kader van de EG-verordening
bestaande stoffen (EG/793/93) is door RIVM recent een Risk Assessment report opgesteld voor zink.
Hierin wordt voor de beoordeling van het gehalte zink in water in het milieu een lagere MTR waarde
voorgesteld voor opgelost zink [27].
Voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s op basis van de samenstellinggegevens is er weinig
directe regelgeving direct voor handen. Er zijn wel toetsingskaders voorhanden, maar deze zijn niet
specifiek voor rubbergranulaat. Voor de gehaltes zware metalen in rubber granulaat blijkt, dat deze
voldoen aan de Europese norm voor speelgoed [37]. Een analogie kan gezocht worden met andere
producten.
Voor de beoordeling van de dagelijkse opname van gezondheidsschadelijke stoffen zijn door de WHO( grenswaarden opgesteld [26]. Deze zijn ook beschikbaar voor PAK’s. Hiervoor wordt de opname van
de PAK-component benz[a]pyreen als marker gebruikt voor de blootstelling aan carcinogene PAK’s.

3.4. Vervolgonderzoek naar aanleiding van literatuuronderzoek

3.4.1. PAK’s
Uit het literatuuronderzoek zien we, dat er veel aandacht is voor PAK’s in autobanden mede naar
aanleiding van de EU-richtlijn over het weren van hoog-aromatische (PAK-houdende) olie uit
autobanden, ook omdat het hier gaat om carcinogene stoffen. Voor de toepassing van instrooirubber

2 Voor de verschillende milieucompartimenten worden door RIVM MTR-waarden gehanteerd. Dit is de
maximaal toegestane waarde. Bij overschrijding zijn nadelige effecten op in dit compartiment levende
organismen niet uit te sluiten.

, * *
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op kunstgras lijkt de inademing van PAK’s door de inademing van fijn stof beperkt, maar over de
blootstelling door huidcontact is minder bekend. Wel is hierover een Deens onderzoek naar de huid
blootstelling van kinderen op speelplaatsen door PAK’s uit autobanden. Hier is de migratie van PAK’s
naar zweet onderzocht, we willen dit graag herhalen maar dan voor rubber granulaat en niet (alleen)
naar waterige oplossingen maar ook naar vetten. Tevens willen we het graag aanvullen met een
praktijkproef met de daadwerkelijk gemeten gehaltes van opgenomen PAK-componenten in een
praktijksituatie.

3.4.2. Zink
De uitloging van zink uit autobanden en rubbergranulaat komt in diverse onderzoeken naar voren. Er
is op basis van het NIVA onderzoek een lokaal risico voor het milieu mogelijk. In Nederland bestaat
voor de bescherming van het lokale milieu een uitgewerkte systematiek voor bouwstoffen
(Bouwstoffenbesluit) en we willen deze systematiek toepassen op het rubbergranulaat om via deze
analogie vast te stellen of er mogelijk sprake is van een milieurisico.

3.4.3. Overige componenten uit het Bouwstoffenbesluit
Voor de overige componenten nemen we alle componenten mee, waaraan in het Bouwstoffenbesluit
samenstellings- en uitloogeisen gesteld zijn. Dit zijn de stoffen, die in Nederland bekend zijn uit het
reguliere milieuonderzoek. Voor deze stoffen is het om die reden wenselijk, dat van een buiten
toegepast product, zoals instrooirubber, de samenstellings- en uitloogwaarden bekend zijn. Voor een
aantal componenten uit het Bouwstoffenbesluit geldt, dat uitermate onwaarschijnlijk, dat ze in het
rubbergranulaat voorkomen (bijvoorbeeld pesticiden). Deze zijn verder niet onderzocht.

3.4.4. Overige componenten
Naast bovengenoemde stoffen worden in de literatuuronderzoek nog een aantal andere stoffen in
rubbergranulaat genoemd, die mogelijk tot milieu- en of gezondheidseffecten kunnen leiden, zoals
ttalaten, fenolen, nitrosamines, secundaire amines en benzothiazolen.
Uit tabel 2 blijkt, dat het gehalte ftalaten in rubbergranulaat lager is dan de grenswaarde in
kinderspeelgoed. Tevens zijn de gehalten ftalaten in rubbergranulaat lager dan de interventiewaarden
uit het Besluit Bodemkwaliteit. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat nitrosamines niet voorkomen in de
lucht boven een kunstgrasveld en een verwaarloosbaar risico vormen.
Omdat er slechts beperkte informatie beschikbaar was over allergene effecten en irritaties, is door
TNO een aanvullend literatuuronderzoek verricht naar de mogelijke allergene en irriterende effecten
van de stoffen die in rubbergranulaat van autobanden zijn aangetroffen. Hierbij komen de secundaire
amines aan de orde. De resultaten van deze aanvullende literatuurstudie zijn opgenomen in par 6.5
en bijlage 6.
Voor de overige genoemde componenten, alkylfenolen en benzothiazolen, gelden geen milieu
grenswaarden in het Bouwstoffenbesluit en het ontwerp Besluit Bodemkwaliteit. We schatten in, dat
de milieu- en gezondheidsrisico’s ten gevolge van deze stoffen gering zijn, maar kunnen hierover
geen definitieve uitspraak doen.
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4. SAMENSTELLING EN UITLOGING UIT INSTROOIRUBBER

In deze paragraaf worden de experimentele onderzoeksresultaten beschreven. De wijze van
monsterneming en de toegepaste analysemethoden staan beschreven in bijlagen 2 en 3.

4.1. Onderzochte parameters

( Voor de keuze van de te analyseren parameters is gekozen om vooral te kijken naar de parameters
die in het Bouwstoffenbesluit genoemd worden voor de beoordeling van de milieurisicos van
bouwstoffen. Dit betreft de zware metalen (15 zware metalen), PAK’s, EOX3,minerale olie.
De keuze van deze parameters sluit goed aan bij de componenten die uit het literatuuronderzoek naar
voren komen als het meest kritisch voor de gezonclheidsrisico’s (PAK’s) en voor de milieurisico’s
(uitloging van zink).
De aanleiding van het onderzoek, het Europese verbod op het gebruik van hoogaromatische (PAK
houdende) oliën in autobanden, gaf aanleiding tot uitgebreid onderzoek op de parameter PAK, zowel
met samenstellingonderzoek als met uitloogonderzoek.
Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over fijn stof (aandeel fijn stof in het rubber granulaat)
en omdat de kunstgrasvelden in Nederland buiten worden toegepast, is deze parameter verder niet in
beschouwing genomen.

4.2. Samenstelling van instrooirubber

In eerste instantie zijn op vijf kunstgrasvelden representatieve monsters instrooirubber genomen. Het
betreft hier instrooirubber van personenwagenbanden op 1 jaar oude velden. De resultaten van het
samenstellingsonderzoek zijn vermeld in tabel 3. De bijbehorende grenswaarden voor bouwstoffen uit
het Bouwstoffenbesluit worden erbij vermeld om eenvoudig te kunnen beoordelen welke componenten
relevant zijn.

EOX: Extraheerbare Organohalogeenhoudende verbindingen; de extractie wordt uitgevoerd met
hexaan. Met deze somparameter worden apolaire organochloorverbindingen, zoals PCB’s gemeten.
EOX is een triggerparameter, bij overschrijding moeten individuele chloorhoudende verbindingen
geanalyseerd worden.
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Tabel 3. Samenstellingsonderzoek instrooirubber kunstgrasvelden (personenautobanden, 1 jaar oud)
met grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit (BSB)

Component Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 5 BSB grens
(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mglkg ds) (mgikg ds)

Arseen <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 geen
Cadmium 1,4 0,82 1,7 1,4 1,0 geen
Chroom <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 geen
Koper 72 30 78 74 31 geen
Kwik <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 geen
Lood 20 12 22 21 15 geen
Nikkel <2,0 3,5 9,4 3,1 2,8 geen
Zink 8200 9700 7200 7800 5000 geen

Benzeen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1,25
Tolueen 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 1,25
Ethylbenzeen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1,25
m+p-Xyleen <0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 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
Som Xylenen <0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 1,25

EOX 23 23 29 29 24 0,8’

Naftaleen 0,12 0,09 0,09 0,07 0,08 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
Antraceen 6,00 2.94 8,79 11,9 3,38 10
Fluorantheen 9,88 8,36 10,6 11,3 7,87 35
Pyreen 26,7 24,6 23,2 23,8 23,9
Henzo(a)anthraceen 1,18 1,01 1,29 1,70 0,92 10
Chryseen 4,10 3,72 3,63 4,44 3,51 50
Benzo(b)lluorantheen 0,78 0,70 0,63 0,77 0,60
Benzo(k)fluorantheen 0,76 0,68 0,61 0,10 058 10
Benzo(a)pyreen 0,35 0,32 0,29 0,41 0,26 50
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
lndeno(1,2,3-cd)pyreen 0,72 0,69 0,58 0,69 0,55 50

Totaal 10 VROM 29,3 21,6 35,6 43,7 21,2 75
Totaal 16 EPA 58,0 47,5 61,6 71,0 46,1

1 EOX is in het Bouwstotfenbesluit een zogenaamde triggerparameter, geen grenswaarde. Het gemeten EOX-gehalte iswaarschijnlijk te wijten aan de halogeen butyl rubber in de samenstelling van de autobanden.

Het gehalte zware metalen en het gehalte PAK-componenten komen overeen met de waarden die uit
de literatuur bekend zijn en die in tabel 2 zijn weergegeven.
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Van een drietal mengmonsters direct uit de productie is ook de samenstelling bepaald (bijlage 4, tabel
Bi). Eén van de productiemonsters is geproduceerd uit bedrijfsautobanden, De overige twee zijn
geproduceerd uit personenautobanden. De samenstelling van deze productiemonsters blijkt goed
overeen te komen met de samenstelling van de veldmonsters. Het rubbergranulaat van
bedrijfsautobanden heeft een hoger gehalte vluchtige componenten (xylenen) en een twee maal zo
hoog gehalte zinkoxide (19.000 mg/kg) dan het rubbergranulaat van personenautobanden.
In het onderzoek zijn tevens veidmonsters van instrooirubber van bedrijfsautobanden bemonsterd. De
samenstelling hiervan blijkt goed overeen te komen met het productiemonster (bijlage 4, tabel B2).

( 43. Uitloging uit instrooirubber

Voor de beoordeling van de milieurisico’s van bouwstoffen is de uitloging van belang. De uitloging van
PAK’s bleek zeer gering (bijlage 4, tabellen B3 en B4). De uitloging van PAK’s is maximaal 43 1g/kg.
De gemeten uitloging is dus maar ca. 0,01 % van de totale hoeveelheid PAK in rubbergranulaat.
De uitloging van zware metalen en zouten uit een vijftal veldmonsters geven we in tabel 4. Alle
veldmonsters zijn afkomstig van rubbergranulaat van personenautobanden. De velden zijn alle ca. 1
jaar oud. Om de relevantie van de uitloging snel te kunnen bepalen zijn de grenswaarden uit het
Bouwstoffenbesluit erbij gegeven. De grenswaarden uit Bouwstoffenbesluit zijn afhankelijk van de
toepassingsdikte van de bouwstof. De hier gegeven grenswaarde is de uitlooggrenswaarde bij 0,2
meter. Dit is de minimale toepassingdikte waarbij bouwstoffen getoetst mogen worden, ook als hun
toepassingsdikte in de praktijk dunner is. In hoofdstuk 5 komen we hier op terug.

Tabel 4. Uitloging van zware metalen en anionen uit instrooirubber afkomstig van kunstgrasvelden
(personenautobanden, 1 jaar oud) en vergelijking met grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit (BSB)
die van toepassing zijn voor dunne lagen (minimale toetsingsdikte 0,2 meter)

Component Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 5 BSB grens
(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mglkg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)

Antimoon < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,31
Arseen < 0,25 < 0,25 < 025 < 0,25 < 0,25 1,1
Barium 7,5 0,18 0,36 0,24 0,17 50
Cadmium < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,059
Chroom < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,5 < 0,5 4,1
Cobalt 0,06 0,076 < 0,05 0.11 0,06 1,0
Koper < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,076 < 0,05 1,9
Kwik <0,0015 <0,015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,022
Lood < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,6
Molybdeen 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,9
Nikkel < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2,2
Seleen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,23
Tin < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0075 < 0,075 0,85
Vanadiurn <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10
Zink 12 41 19 53 33 8,4
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Fluoride < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 125
Chioride 7,6 4,9 7,4 7,5 4,8 710
Sulfaat 41 18 30 16 8,3 3760
Bromide 2,5 0,8 1,8 1,3 0,9 3,6

De kolomproef op de component zink heeft een binnenlaboratorium reproduceerbaarheid
standaarddeviatie van < 12 % voor de hoofdcomponenten (chioride en andere zouten), van < 19%
voor de zware metalen (zink en andere metalen) en van < 23 % voor de amfotere componenten
(antimoon, molybdeen). De gemeten verschillen zijn dus reële verschillen tussen de verschillende
veldmonsters. Het instrooirubber van veld 1 en in iets mindere mate veld 3 wijken voor een aantal
componenten af van de andere instrooirubber (barium, zink, bromide).
De waargenomen uitloging van zink komt redelijk overeen met de uitloging van 6 tot 23 mg/kg, die
gemeten is met de schudproef EN 12457 [4].
De gemeten uitloging van zink in de kolomproef is ca. 0,5 % van de totale hoeveelheid zink in het
rubbergranulaat.

De productiemonsters zijn ook onderzocht met de DIN-test V 180350-7 (zie bijlage 1 voor een
beschrijving). De resultaten staan vermeld in bijlage 3. Met uitzondering van zink voldoen alle
parameters aan de eis. De nitrificatieremming treedt niet op.

De uitloging van zink uit monsters die direct uit de productie zijn genomen, is aanmerkelijk lager
(bijlage 5, tabel 35). In deze monsters is de uitloging van zink uit rubbergranulaat van
bedrijfsautobanden is wel bijna 3 x zo hoog als van rubbergranulaat van personenautobanden. Dit
verschil is in overeenstemming met het verschil in samenstelling van rubbergranulaat van
personenautobanden en van bedrijfsautobariden (zie tabel 3 en tabel 31).

4.4. Uitloging van zink uit instrooirubber nader onderzocht

4.4.1. Veldonderzoek

In paragraaf 4.3 is gerapporteerd, dat in productiemonsters rubbergranulaat van bedrijfsautobanden
een 2 tot 3 x zo hoge uitloging gemeten werd als in productiemonsters rubbergranulaat van
personenautobanden. Bij de onderzochte veldmonsters instrooirubber bleek er echter geen
instrooirubber van bedrijfsautobanden aanwezig, zodat niet direct nagegaan kon worden of dit verschil
ook bij veldmonsters optreedt.
In fase 2 is daarom de uitloging van zink ook onderzocht voor veldmonsters van rubbergranulaat van
bedrijfsautobanden. De velden zijn ca. 1 jaar oud.

Naast de veldmonsters van kunstgrasvelden van 1 jaar oud zijn in fase 2 ook velden van 3 jaar oud
onderzocht. De uitloging van het instrooirubber van velden van 1 jaar oud bleek namelijk aanmerkelijk

9 9 4
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hoger dan uit de productiemonsters, die vers uit de productie waren genomen. Het doel van dit nader
onderzoek was om na te gaan of er bij 3 jaar oude velden een wijziging optreedt van de uitloging van
zink.
Bij de 3 jaar oude velden zijn het doelgebied en het uitloopgebied apart bemonsterd. Het doel hiervan
is om te onderzoeken of door de hogere belasting in het doelgebied er meer mechanische verwering
en daarmee een hogere toename van de zinkuitloging optreedt dan in het lager belaste uitloopgebied.

De uitloging van zink uit de instrooirubber is voor alle onderzochte velden weergegeven in tabel 5.

Tabel 5. Uitloging van zink, gemeten met de kolomproef (NEN 7383). Het type band is weergegeven
met B (bedrjfsautobanden) of P (personenautobanden). De ouderdom van de velden is 1 of 3 jaar.
Bij veld 9 tot/met 14 is de eerste waarde van het doelgebied en de tweede van het uitloopgebied.

Op basis van een statistische analyse blijkt er geen significant verschil tussen de zinkuitloging van
instrooirubber uit het doelgebied en uit het uitlooggebied (statistische T-toets van de gepaarde data
van de 6 velden geeft 95 % kans op geen verschil). Dit betekent, dat er in het doelgebied niet meer
mechanische verwering optreedt, dan wel, dat als deze optreedt dit geen effect heeft op de
zinkuitloging.
Bij personenautobanden blijkt er een significante toename van de uitloging van zink tussen
instrooirubber van 1 jaar oud en instrooirubber van 3 jaar oud (statistische T-toets geeft slechts 5%
kans, dat de resultaten hetzelfde zijn). Bij de bedrijfsautobanden is dit niet het geval.

4 88

veld uitloging van zink type band ouderdom gemiddelde per type band
(mglkg ds) (P of B) (1 of 3 jaar) bij bepaalde ouderdom

veldi 12 P 1
veld2 41 P 1
veld3 19 P 1 32
veld4 53 P 1
veld5 33 P 1
veld6 27 B 1
veld7 51 B 1 37
veld8 34 B 1
veld9 44 53 P 3
veldlO 66 48 P 3 57
veldil 69 59 P 3
veldl2 27 25 B 3
veldl3 15 23 B 3 26
veldl4 26 37 B 3
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4.4.2. Laboratoriumonderzoek naar veroudering

De veroudering van een batch instrooirubber van personenautobanden en van een batch
instrooirubber van bedrijfsautobanden is onderzocht in een standaard verouderingstest voor
kunstgrasmaterialen (ISO 4892-3): UV-belasting temperatuurbelasting en bevochtiging. In bijlage 3
staat de testuitvoering beschreven. Het voordeel van deze proef is, dat het onder gecontroleerde
omstandigheden wordt uitgevoerd aan hetzelfde materiaal, zodat het aspect veroudering zuiver kan
worden vastgesteld zonder dat er onzekerheid is over onbekende verschillen tussen de onderzochte
monsters.
De belasting na 21 dagen komt overeen met 1 jaar belasting in de praktijk. De belasting na 66 dagen
komt overeen met 3 jaar belasting in de praktijk.

Tabel 6. Resultaten laboratoriumonderzoek (duurzaamheidsproef) van de verandering van de
uitloging van zink in de tijd

verse rubbergranulaat na 21 dagen na 66 dagen
veroudering veroudering
(vergelijkbaar 1 jaar) (vergelijkbaar 3 jaar)

personenautobanden 4,6 mg/kg 33 mg/kg 45 mg/kg

bedrijfsautobanden 12 mg/kg 43 mglkg 62 mglkg

De uitloging neemt duidelijk toe na de belasting van het rubber granulaat gedurende 21 dagen. De
veroudering van het rubber granulaat leidt blijkbaar tot verwering, waardoor een groter deel van het
zinkoxide in het rubber granulaat uitloogt. Het waargenomen verschil komt in grote lijnen overeen met
de waargenomen toegenomen uitloging van veldmonsters van 1 jaar ten opzichte van verse
productiemonsters.
De toename na 66 dagen is minder groot dan na 21 dagen. Het is mogelijk, dat er in de
verouderingsproef een evenwicht optreedt tussen de toename van de uitloging door de
klimaatbelasting en de afvoer van zink via het bevochtingingswater in de proef.
Op grond van het hogere gehalte zinkoxide in de banden verwachten we voor rubbergranulaat van
bedrijfsautobanden een hogere uitloging dan van rubbergranulaat van personenautobanden. In de
Iaboratoriumproef zien we dat wel. In de veldmonsters niet.

4.4.3. Conclusies nader onderzoek zinkuitloging

Door veroudering neemt de uitloging van zink uit instrooirubber toe, zodat de uitloging uit de
instrooirubber op een kunstgrasveld hoger is, dan op basis van productiemonsters voorspeld wordt.

Uit het nader onderzoek trekken we de volgende conclusies:
- de zinkuitloging van verouderde monsters is hoger dan van verse productiemonsters

1 II
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- de veroudering wordt veroorzaakt door klimaat, een verschil verwering (als gevolg van
verschil in betreding) tussen doelgebied en speelveld is niet aangetoond

- na één jaar neemt de uitloging van zink minder toe dan in het eerste jaar
- de toename van de uitloging na 1 jaar is anders voor rubbergranulaten van

personenautobanden dan voor rubbergranulaten van bedrijfsautobanden

Het verschil tussen zinkuitloging uit rubbergranulaat van bedrijfsautobanden en rubbergranulaat van
personenautobanden is niet duidelijk.
Rubbergranulaat uit bedrijfsautobanden heeft een hoger gehalte zinkoxide dan rubbergranulaat uit( personenautobanden en ook een hogere initiële uitloging, zoals gemeten met verse monsters uit de
productie. De uitloging van rubbergranulaat van bedrijfsautobanden neemt echter in de veldmonsters
minder toe dan bij rubber van personenautobanden, terwijl in de laboratoriumverouderingsproeven wel
een hogere uitloging wordt gemeten. Er is uiteraard een groot verschil tussen laboratorium en praktijk.
In de praktijk ligt de instrooirubber tussen het kunstgras en is de UV-belasting wellicht lager.
Anderzijds kan de temperatuur van het zwarte rubber op hete zomerdagen waarschijnlijk wel hoger
oplopen dan de 40 °C die de maximum temperatuur in de test is. Ook zijn de veldmonsters afkomstig
van zeer verschillende batches. De beginuitloging van de 3-jaar oude monsters is niet bekend bij de
veldmonsters.

Geeft de kolomproef een juist beeld van de uitloging uit de instrooirubber? In de kolomproef (zie
bijlage 2) is de contacttijd van het uitloogwater met het rubber ongeveer 24 uur. In de praktijk zal dit
korter zijn.
De uitloging van zink vindt in het uitloogmodel met de kolomproef relatief snel plaats. De omrekening
van de uitloging in de kolomproef E10 naar de immissie over 100 jaar wordt in de
Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit gegeven door de volgende formule:

1 1OOj = 1550 . (Es=o — a) h
. fext,n.

De factor voor extrapolatie van de uitloging wordt bepaald met de volgende formule:

K t.Nf1550.h
‘ext,n = i - e

1 - e ( K.1O)

waarin
N: neerslagoverschot (regen minus verdamping), gesteld op 300 mm per jaar
t gesteld op 100 jaar (behalve voor chloride, bromide en sulfaat)
1550 de standaard waarde voor de dichtheid van bouwstoffen. Voor materialen met een lage

dichtheid mag hier de dichtheid van het materiaal worden ingevuld, (hier: 500 kg/m3).

•

•
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1< componentafhankelijke constante die een maat is voor de snelheid van uitlogen; voor zink
is de standaard-waarde voor K gelijk aan K = 0,28 .Uit eigen metingen met variabele LS
verhouding blijkt, dat K = 0,08, de uitloging vindt dus trager plaats

h dikte waarin het materiaal in het werk wordt aangebracht (hier: 3 cm)

Dit betekent, dat de immissie over 100 jaar in deze toepassing (3 cm) reeds na 1 jaar op 80 % van de
eindwaarde is en na 10 jaar op 99 % van de eindwaarde.

Echter uit de metingen in tabel 5 blijkt, dat een 3 jaar oud materiaal minimaal even hoge uitloging laat
zien als een 1 jaar oud materiaal. Er is dus geen sprake van een afname van de uitloging in de tijd,
zoals het uitloogmodel die voorspelt. Hiervoor is een mogelijke aantal oorzaken: 1) de kolomproef is
veel intensiever dan de uitloging in de praktijk; 2) er is een toename van de uitloogbare hoeveelheid
zink door verwering.
Als beide effecten tegelijk optreden ontstaat er een evenwicht tussen het afvoeren van zink door
uitloging en het vrijkomen van zink door verwering. De uitloging van verouderd granulaat verandert
dan niet in de tijd. Daarnaast moet er mee rekening gehouden worden, dat het zink, dat gedurende de
tijd op het veld vrijkomt (veldproef) en het zink, dat gedurende de labproef wegstroomt (labproef) niet
in de uittoogdata zijn meegenomen, wat dit leidt tot een onderschatting van de daadwerkelijke
uitloging.
Samenvattend concluderen we, dat de toepassing van de uitloogproeven voor de beoordeling van de
uitloging van zink nog vragen openlaat, en het uitloogmodel als indicatief moet worden beschouwd.

De nog openstaande vragen kunnen worden ondervangen door een veel gedetailleerder
scenariostudie van de uitloging uit de instrooirubber, waarbij het gehele kunstgrassysteem inclusief deopbouw (drainagesystemen, onderlaag, directe omgeving, ondergrond, hoogte van het
grondwaterniveau) in de beschouwing moet worden betrokken. Dit moet niet alleen in een specifiek
geval worden gedaan, maar voor alle voorkomende scenario’s. Dit valt buiten het kader van dit
onderzoek.

De gemiddelde uitloging zink uit instrooirubber van personenautobanden van 3 jaar oud is
= 57 mg/kg ds. Deze waarde is gebruikt in de evaluatie van het milieurisico in het volgend

hoofdstuk.
Er is gekozen voor de data van instrooirubber van personenautobanden, omdat deze het meest
toegepast wordt op kunstgrasvelden. Er is gekozen voor de data van 3 jaar oud, omdat deze de
hoogste uitloging geven en we daarmee een worst-case scenario berekenen.

Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit artikel 7.3.5.2
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5. MILIEURISICO’S VAN INSTROOIRUBBERS VAN GEMALEN
AUTOBANDEN OP KUNSTGRASVELDEN

5.1. Inleiding en systeembeschrijving

In deze studie volgen we primair een stoffenbenadering. We onderzoeken de aanwezigheid van
( milieubelastende stoffen in de instrooirubber en beoordelen de mogelijkheid, dat deze stoffen

vrijkomen naar het milieu en dan tot een milieurisico kunnen leiden. In dit onderzoek is vooral gekeken
naar het locale milieu, direct rondom een kunstgrasveld.

Een alternatieve benadering is om rechtstreeks ecotoxiciteitstesten uit te voeren aan rubbergranulaat.
Rubbergranulaat wordt dan integraal beoordeeld beschouwd als een stof, waarvan de (eco)toxiciteit
moet worden vastgesteld. De milieu- en gezondheidsrisico’s worden dan niet opgebouwd uit de
risico’s van de stoffen in het product, maar uit de risico’s van het product zelf. Dezelfde benadering
kan worden gevolgd bij de toetsing van afvalstoffen volgens de Eural. Alle eco(toxische)
eigenschappen van rubbergranulaat kunnen dan conform de aangegeven testen op het materiaal zelf
worden uitgevoerd. In dit onderzoek is gekozen voor een stoffenbenadering, omdat dan qua
toetsingskader en qua onderzoeksmethoden kan worden aangesloten bij de analogie van het
Bouwstoffenbesluit voor steenachtige stoffen. In Nederland worden ecotoxiciteitstesten slechts
beperkt gebruikt. Ook in de Bouwproductenrichtlijn (Construction Products Directive), waarin
methoden worden opgenomen om milieu- en gezondheidsrisico’s van bouwproducten te beoordelen,
lijkt primair gekozen te worden voor een stoffenbenadering [29]. In dit onderzoek is wel de
nitrificatieremmingstest uit de DIN proef voor kunstgrasmaterialen uitgevoerd (zie paragraaf 4.3 en
tabel B6 uit bijlage 4). Er blijkt geen nitrificatieremming op te treden.

Uit het eigen samenstellingsonderzoek en het literatuuronderzoek blijkt, dat er een grote hoeveelheid
stoffen in de rubber voorkomen, die zouden kunnen leiden tot een milieubelasting. Een deel van deze
stoffen is aanwezig in het rubbergranulaat vanwege zijn functie in het productieproces van de rubber,
dan wel om functionaliteit te geven aan de autoband.

Milieurisico’s van instrooirubber kunnen ontstaan door emissie van stoffen uit de rubber naar één van
de milieucompartimenten: bodem, grondwater, oppervlaktewater en lucht:

- emissie van vluchtige stoffen uit de instrooirubber naar lucht
- emissie van rubber stof naar lucht
- verspreiding van rubber granulaat in de bodem rondom een kunstgrasveld
- uitloging van stoffen uit de instrooirubber naar bodem en grondwater en oppervlaktewater

In de onderstaande figuur wordt een beeld gegeven van een aantal routes die mogelijk leiden tot
milieubelasting:

.
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Figuur 1: Routes waarlangs milieubelasting kan optreden.

Na aanleg worden kunstgrasvelden getest op de sporttechnische eigenschappen. In het eerste jaar
treedt verdichting van het materiaal op en na een jaar wordt de infili laag aangevuld met een paar
honderd kilo rubbergranulaat, minder dan circa 1% van de totale hoeveelheid rubbergranulaat. Dit
gebeurd vooral op de plaatsen waar zichtbaar verlies is opgetreden (doelgebied). Ook daarna wordt
de infili laag nog regelmatig aangevuld. Momenteel wordt een levensduur van 10 jaar gegarandeerd
voor de kunstgrasmat. De meeste kunstgrasvelden zijn omheind, omdat de clubs zuinig zijn op hun
kunstgrasveld. Het publiek heeft vaak wel toegang tot het grasveld; bij sommige clubs ook buiten de
trainings- en wedstrijd momenten.

In Nederland wordt kunstgras aangelegd op een goed doorlatende ondergrond (verticale drainage).
Deze goed doorlatende ondergrond bestaat uit een laag lavasteen of lavasteen gemengd met 5-8%
rubbergranulaat (35 cm) en een zandcunet (15 cm). In de kunstgrasmat wordt 15 kg/m2
rubbergranulaat ingestrooid (2 -3 cm), hetgeen neerkomt op 100 ton per grasveld.

Bij velden in het buitenland wordt wel gebruikt gemaakt van zijwaartse afvoer, waarbij er direct onder
de kunstgraslaag een afdichtende laag is.
Bij de afvoer van water kunnen er een drietal situaties optreden:

1. Bij een opwaartse druk van het grondwater wordt het surplus aan grondwater door de
drainagepijpen naar de omringende sloten afgevoerd.

2. Bij een hoge grondwaterstand verdwijnt het surplus aan regenwater via de drainage naar de
omringende sloten

3. Bij een lage grondwaterstand zakt het regenwater in de bodem
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In paragraaf 5.5 wordt een beoordeling gegeven van het milieuetfect van het gebruik van
instrooirubber op de omliggende sloten. Dit sluit aan bij de situatie, waarbij ofwel directe zijwaartse
afvoer plaatsvindt ofwel drainage bij een hoge grondwaterstand.

Bij verticale afvoer komt het regenwater met daarin opgeloste componenten van de instrooirubber
terecht in de onderlaag (lavasteen+ rubbergranulaat) en daarna in de onderliggende bodem. Het is
mogelijk, dat in deze onderlaag absorptie en opnieuw oplossen plaatsvinden van componenten uit het
uitloogwater.
Hieraan kan een specifieke scenario studie gewijd worden met een beschouwing van alle optredende
processen. Hierbij moet rekening gehouden worden met een groot aantal locatiespecifieke variabelen:

- opbouw van de onderlaag
- opbouw van het drainage systeem
- grondwaterstand
- type onderbodem (zand, klei, veen)
- omringend oppervlaktewater

In plaats van de scenariostudie hebben we gekozen voor het Bouwstoffenbesluit als generiek
toetsingskader. Bij de totstandkoming hiervan en van zijn opvolger, het Besluit Bodemkwaliteit zijn
scenariostudies al uitgebreid uitgevoerd en we maken gebruik van de resultaten hiervan.

Het Bouwstoffenbesluit kent echter beperkingen voor wat betreft de stoffen die getoetst worden.
Rubber bevat naast de stoffen, waarop bouwstoffen getoetst moeten worden, een groot aantal andere
stoffen. Op basis van literatuuronderzoek lijkt de aanwezigheid van deze stoffen geen aanleiding te
geven tot milieurisico’s.

5.2. Emissie naar lucht

De emissie naar lucht ontstaat door verdamping van vluchtige componenten uit het rubber en door het
vrijkomen van fijn stof uit de rubber. Uit tabellen 3 en Bi blijkt, dat het gehalte vluchtige componenten
in de rubbergranulaat klein is. Het Bouwstoffenbesluit is bedoeld voor de bescherming van bodem en
oppervlaktewater en niet voor lucht, maar kent ook eisen aan vluchtige stoffen. Uit tabel Bi blijkt, dat
het instrooirubber voldoet aan alle eisen van het Bouwstoffenbesluit voor vluchtige componenten met
uitzondering van één productiemonster, dat een geringe overschrijding geeft van het gehalte xylenen,
maar ook dan op ppm niveau.
In binnenhallen is gebleken, dat het fijn stof gehalte juist onder de grenswaarden ligt indien de
ventilatie volledig wordt ingezet. In de buitenlucht is er tijdens gebruik van een kunstgrasveld geen
aanwijzing voor fijn stof.

Op basis van het literatuuronderzoek en het samenstellingsonderzoek concluderen we, dat de emissie
naar lucht niet leidt tot een milieurisico.
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5.3. Verspreiding van rubber granulaat in de bodem rondom een
kunstgrasveld

Naast een milieurisico door uitloging bestaat er ook een milieurisico door verspreiding van rubber
granulaat in de bodem rondom een kunstgrasveld. 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 samenstellingswaarden voor schone grond
worden overschreden:
Zink: toetsingwaarde schoon zand: 20 mg/kg : overschnjding bij 0,2 (% m/m) rubber granulaat in de
bodem
PAK: toetsingswaarde schoon zand: 1 mg/kg: overschrijding bi] 2 (% m!m rubber granulaat in de
bodem.
Dus het gehalte zink leidt het eerst tot een effect op de samenstellingswaarde van de bodem rondom
een kunstgrasveld.

Berekening uitloop
De hoeveelheid rubbergranulaat die door uitloop van het veld verdwijnt kan indicatief worden
berekend. 10 gram granulaat per speler per contactmoment (training/wedstrijd); 500 spelers op het
veld per week gedurende 50 weken per jaar komt overeen met een uitloop 250 kg granulaat per jaar.
Op één veld ligt in totaal ongeveer 100 ton rubbergranulaat.
Er zijn in Nederland ongeveer 370 velden. Totaal verdwijnt er dan 90 ton rubbergranulaat per jaar.

Bij onzorgvuldige housekeeping door vermenging met rubbergranulaat kan het gehalte zink en PAK in
deze bodem sterk toenemen.

5.4. Uitloging van stoffen naar bodem en grondwater

5.4.1. Gebruik van Bouwstoffenbesluit als toetsingskader

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 Bouwstoffenbesluît 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.
We voeren de beoordeling van de milieurisico’s uit via de systematiek van het Bouwstoffenbesluit.
Hierbij volgen we twee sporen:

4 , *

* 4 4

pagina 32 van 97
• .4



INTROJ:::

Milieu- en gezondheidsaspecten van instrooinibber A833860/R20060318

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).
De uitloging uit bouwstoffen wordt getoetst met uitloogproeven. Voor granulaire bouwstoffen is dit de( kolomproef. Een beschrijving van de kolomproef is opgenomen in bijlage 3.

5.4.2. Vergelijking met de grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit en het Besluit
Bodemkwaliteit

In tabel 5 (hoofdstuk 4) zien we, dat de uitloging van zink leidt tot een formele overschrijding van de
uitlooggrenswaarde van het Bouwstoffenbesluit. De gemeten maximale uitloging van zink uit
instrooirubber is 57 mg/kg en de grenswaarde uit het Bouwstoffenbesluit is 8,4 mg/kg bij een minimale
toetsingsdikte van 20 cm.

In 2007 treedt het besluit Bodemkwaliteit in werking. In de concept regeling Bodemkwaliteit wordt een
grenswaarde gehanteerd voor de uitloging van zink van 4,5 mg/kg, Deze grenswaarde is onafhankelijk
van de laagdikte. De uitloging van zink uit instrooirubber voldoet niet aan beide grenswaarden.

5.4.3. Correcties op de vergelijking met het Bouwstoffenbesluit en het Besluit
Bodemkwaliteit

De uitlooggrenswaarde uit het Bouwstoffenbesluit is gebaseerd op een minimale toetsingsdikte van 20
cm. Dit betekent, dat ook als de toepassingsdikte in de praktijk dunner is, er toch getoetst moet( worden alsof de laag minimaal 20 cm dik is. Dit aangezien het anders mogelijk zou zijn om een hele
dunne laag van zwaar verontreinigd materiaal aan te brengen. Aangezien de laag instrooirubber in de
praktijk maximaal 3 cm dik is, hebben we berekend hoe de toetsing uitvalt bij een realistische
laagdikte. We maken dan gebruik van de achterliggende immissiegrenswaarden uit het
Bouwstotfenbesluit. De immissiegrenswaarde stelt een grens aan de immissie in de bodem over 100
jaar ten gevolge van het gebruik van de bouwstof. De immissiegrenswaarde van zink in het
Bouwstotfenbesluit is ‘Zn = 2100 mg/m2.Dus in 100 jaar mag er per vierkante meter bodem maximaal
2100 mg zink in de bodem terechtkomen ten gevolge van de uitloging uit een bouwstof. Dit is 1% van
de achtergrondconcentratie in schone grond.
De uitloging van zink is gemiddeld 57 mg/kg ds. Bij een hoeveelheid van 15 kg/m2 op het veld
(laagdikte van 3 cm bij een dichtheid van 500 kg/m3, K = 0,08e), komt dit overeen met een berekende

Berekend uit de zinkuitloging na LS = 7: E = 35 mg/kg en LS 10; E = 45 mg/kg ds.

* * *
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immissie over 100 jaar van ‘Zn (gemeten) = 1500 mg/m2. Dit is dus lager dan de immissiegrenswaarde
uit het Bouwstoffenbesluit,
Dus bij een realistische toepassingshoogte en dichtheid van instrooirubber voldoet de uitloging ten
gevolge van zink wel aan de immissiegrenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit (scenario 1).

De te verwachten immissie in de bodem ten gevolge van de uitloging van zink zal wel toenemen,
omdat in het tijdsvenster van het Bâuwstoffenbesluit (100 jaar) het instrooirubber meerdere keren
ververst zal worden. We gaan uit van een levensduur van de velden van 10 jaar. Tevens wordt een
deel van het instrooirubber tijdens de levensduur aangevuld om de juiste functionaHteit te behouden.
Bij verversing van het instrooirubber eens per 10 jaar wordt de verwachte immissie in de bodem in 100
jaar dus 10 x hoger. Ze overschrijdt de grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit na één maal
verversen, dus na 11 jaar (scenario 2).
We tekenen hierbij aan, dat bij formele toetsing van bouwstoffen aan het Bouwstoffenbesluit geen
rekening gehouden wordt met de levensduur van de toepassing en met eventuele vernieuwing van
bouwstoffen gedurende de toetsingsperiode van 100 jaar.
Gezien de beperkte aanvulling met nieuw rubbergranulaat gedurende de levensduur (minder dan 1%
per jaar) is deze extra hoeveelheid niet meegenomen in het uitloogmodel.

De bovenstaande conclusies worden in de onderstaande figuren samengevat. Hierbij geeft scenario 1
de situatie aan zonder rekening te houden met vernieuwing na 10 jaar. Scenario 2 gaat uit van een
vernieuwing na 10 jaar.

Scenario 1: geen vernieuwing van rubbergranulaat

* * *
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Scenario 2: Vervanging van rubbergranulaat na 10 jaar

De werkelijk immissie naar bodem en grondwater kan zowel lager als hoger uitvallen dan hier
berekend in scenario 2.
Een reden voor een lagere uitloging in de praktijk ligt in het gebruik van de kolomproef, wat een
intensieve uitloogproef is. Indien het contact van het regenwater met de rubbergranulaat korrels
minder intensief is dan in de kolomproef, kan de daadwerkelijke uitloging lager zijn. In de kolomproef
is er urenlang contact van het water met de rubberkorrels, zodat het zink kan oplossen en uit de
korrels kan treden. De korrels op het kunstgrasveld daarentegen liggen los op het veld en het
regenwater spoelt erom heen naar de bodem. De immissie in de bodem kan om die reden lager zijn
dan berekend op basis van de kolomproef.
Een reden voor een hogere uitloging in de praktijk dan nu berekend is gelegen in de verwering van de
rubbergranulaatkorrels. De verwering is nu alleen meegenomen in het feit, dat in de beoordeling van
de uitloging 3-jaar oude korrels zijn gebruikt in plaats van nieuwe rubberkorrels uit het
productieproces. Het is echter aannemelijk, dat er op een gegeven moment een evenwicht ontstaat
tussen verwering en het vrijkomen van zink enerzijds en de uitloging van zink anderzijds. De gemeten
uitloging in de kolomproef blijft dan constant in de tijd, maar de afvoer van verweerd zink, die gewoon
doorgaat wordt niet in de beoordeling betrokken.

Als er sprake is van constante verwering, komt er steeds zink beschikbaar voor uitloging. Je krijgt dan
de onderstaande figuur (scenario 3). De maximale uitloging/verwering die kan optreden is het
maximum gehalte zink in de rubbergranulaat korrels, namelijk 105.000 mg/m2.Het rubber materiaal is
dan volledig uitgeput na ruim 85 jaar.
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Scenario 3: Constante verwering van rubbergranulaat

We concluderen ten aanzien van de uitloging van zink:
> Een vergelijking van de gemeten uitloging met de grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit

leidt tot een overschrijding van de grenswaarde voor de immissie in de bodem ten gevolge
van de uitloging van zink.

> Bij vergelijking met de zink norm in het concept Besluit Bodemkwallteit is sprake van een
ruime overschrijding van de norm

> Bij inachtneming van de reële laagdikte (3 cm in plaats van de voorgeschreven minimale
toetsingsdikte van 20 cm) en zonder vervanging van de instrooirubber voldoet de berekende
immissie wel aan de grenswaarde uit het Bouwstotfenbesluit en de afgeleide grenswaarde uit
het Besluit Bodemkwaliteit (scenario 1).

> Als we rekening houden met een vervanging van het instrooirubber elke 10 jaar berekenen we
een overschrijding van de immissiegrenswaarde uit het Bouwstoffenbesluit na 11 jaar en van
de afgeleide immissiegrenswaarde uit het Besluit Bodemkwaliteit na 20 jaar (scenario 2)

> Als er sprake is van een constant verder vrijkomen van zink door verwering van het
rubbergranulaat berekenen we een overschrijding van de immissiegrenswaarde uit het
Bouwstoffenbesluit na 3 jaar (scenario 3)

5.5. Uitloging naar oppervlaktewater

5.5.1. Grenswaarde

De uitloging van zink en PAK naar oppervlaktewater is indicatief getoetst aan de grenswaarden voor
oppervlaktewater.
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Hiertoe zijn de verwachte concentraties in het afspoelwater op basis van de uitloogproeven
vergeleken met de in Nederland gelden normen voor het oppervlaktewater. In Nederland wordt het
maximaal toelaatbaar risico (MTR) en de streefwaarde gehanteerd (SW),
Metalen komen van nature voor in het milieu. In de MTR-waarden zijn de van nature aanwezige
gehalten van deze verbinding verdisconteerd. Daarom moeten de MTR-waarden worden gecorrigeerd
voor de natuurlijke achtergrondconcentraties (AC). Deze gecorrigeerde waarde is de MTRtoegevoegd of
MTT-waarde. Er is zowel een MTRtoegevoegd voor het gehalte totaal zink als voor het gehalte
opgelost zink.

( Voor totaal zink geldt een MTR = 40 pg/l en een AC = 12 igIl. De MTRtQegevoegd = 28 pg/l.
Voor opgelost zink geldt een MTR = 9,4 pg/l en een AC = 2,8 pg/l. De MTRjoegevoegd= 6,6 .ig/I 128].
Aangezien de uitloging van zink uit rubbergranulaat ook bepaald is als het gehalte opgeloste zink,
volgen we deze lijn.
In de recente Risk Assessment voor zink in het kader van de EU richtlijn is voorgesteld om
MTRtoegevoegd vast te stellen op MTRoegevoegd = 7,8 j.tg/l [27].

Voor PAK’s geldt een MTR = 1,2 .igll voor de meest oplosbare PAK-component, naftaleen.

5.5.2. Berekende concentratie in oppervlaktewater en milieurisico

De berekende uitloging per vierkante meter kunstgrasveld ten gevolge van een eenmalige toepassing
van het rubbergranulaat is 1500 mg/m2 (zie paragraaf 5.4). Bij een toepassingsievensduur van 10 jaar
(scenario 2 in paragraaf 5.4.3) is er dan een gemiddelde immissie naar het oppervlaktewater van 150
mg/m2 per jaar. In de praktijk valt er gemiddeld in Nederland een neerslagoverschot (regen —

verdamping) van 300 mm per jaar. Dit komt overeen met 300 liter/m2.We rekenen daarom met een
gemiddelde concentratie van 0,5 mg/l in het water.
Bij een eenmalig toepassing van het infill is de gemiddelde concentratie over 100 jaar (scenario 1)
005 mg/I in het water. Gedurende de eerste 10 jaar is de gemiddelde concentratie even hoog als in( het andere scenario, omdat de uitloging volgens het uitloogmodel vooral in het begin plaatsvindt.

Bij de uitloging naar oppervlaktewater nemen we een verdunningsfactor 10 mee bij de verdunning van
het afspoelwater in het oppervlaktewater.
De concentratie in het water na verdunning is dan 50 .lg/l (scenario 2). De berekende concentratie in
water is dus in dit scenario hoger dan de MTRtoegevoegd. Dit betekent, dat er mogelijk milieurisico’s voor
oppervlaktewater te zijn verwachten.

TOETSING AAN MTRtoegevoegd Scenario 1 Scenario 2 Norm
OPPERVLAKTEWATER 1 MTRtoeqevoegd
berekende concentratie uit de immissie 50 ug/l 500 ugJI
concentratie in oppervlakte water S ugII 6,6 ugll

* *
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In de literatuur wordt een hogere concentratie in oppervlaktewater berekend. RIVM en NIVA
berekenen een indicatieve toetsing een factor 25 boven de MTRtaegevoegd [7,41]. Deze hogere
concentratie is vooral een gevolg van het feit, dat de concentratie in het uitloogwater van de
uitloogproef in deze testen direct wordt genomen als concentratie in het run-off water. Voor sediment
wordt door NIVA ook met bovengenoemde correctie een overschrijding berekend van de MTRloegevoegd.

Deze uitloging naar water is van toepassing voor oppervlaktewater. Voor grondwater zitten er op basis
van de Kaderrichtlijn water nog maatregelen in de pijplijn, vooral omdat ondiep water al een sterk
verhoogde zinkconcentratie heeft.

De concentratie PAK in uitloogwater is zeer laag, maximaal 0,43 ig/l bij één van de veidmonsters. De
concentratie van de meest oplosbare PAK was 0,14 pg/l. Conform de afleiding bij zink toetsen we
daarom de concentratie 0,007 pg/l.
De concentratie naftaleen na verdunning is 0,0007 jig/l bij een MTR van 1,2 igII. voor de andere PAK
componenten is de uitloging vaak beneden de aantoonbaarheidsgrens. We concluderen, dat de
uitloging van PAK niet leidt tot een milieurisico voor het oppervlaktewater.

We concluderen, dat de berekende uitspoeling van zink naar oppervlakte water de MTRtQegevQd
toetswaarde overschrijdt.

Bespreking resultaten

De bovenstaande berekeningen zijn opgesteld bij een 100% afstroming van het regenwater naar het
oppervlaktewater. In de praktijk zijn de meeste kunstgrasvelden voorzien van een open drainage
systeem en vindt afvoer van het overtollig regenwater naar bodem en grondwater plaats. Op zware
ondoordringbare gronden (klei) zal het overtollige regenwater dan vrijwel volledig op het
oppervlaktewater worden geloosd. De verhouding tussen directe afvoer naar oppervlaktewater en
infiltratie in de bodem is niet bekend.

Onder de kunstgrasmat is een onderlaag aanwezig van lavasteen al dan niet met extra
rubbergranulaat in de onderlaag. De absorptie van zink aan deze laag en het vrijkomen van zink uit de
onderlaag zijn buiten beschouwing gebleven.

5.5.3. Beoordeling van de vracht zink uit kunstgrasvelden ten opzichte van andere bronnen
in Nederland

De totale landelijke belasting van oppervlaktewater in ton/jaar voor zink is 511 ton/jaar, waarvan 380
ton/jaar uit diftuse bronnen. Hiervan is 48 % afkomstig uit de landbouw en 11 % afkomstig van de
afspoeling van bouwmetalen (verzinkt stalen vangrails, zinken daken, dakgoten, verzinkt staal in
overige constructies, etc.) [40]. Bandenslijtage in het verkeer leidt in Nederland tot een totale
zinkbelasting van 23.128 kg/jaar. Dit is ongeveer 5 % van de totale zinkbelasting.

• .•
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De landbouw draagt dus het meest bij aan de belasting door zink van oppervlaktewater. De totale
belasting is 1230 ton/jaar (inclusief de bodembelasting). De jaarlijkse uitloging van zink per
oppervlakte-eenheid door landbouwgrond is 810 gram/ha/jaar [45]. Dit komt overeen met 81 mg Zn/m2
per jaar. Dit is dus meer dan de helft van de berekende jaarlijkse uitloging van zink uit een
kunstgrasveld van gemiddeld 150 mg/m2 (zie vorige paragraaf). Aangezien er veel meer
landbouwgrond is dan kunstgrasvelden is de totale belasting door landbouwgrond veel hoger.

( De beoordeling van de belasting door een kunstgrasveld wordt in een eenvoudig model als volgt
berekend:

= 1 x A x N

immissie vanuit de instrooirubber naar het milieu
oppervlak per kunstgrasveld (m2)
aantal kunstgrasvelden in Nederland

De jaarlijkse uitloging van zink is. Het oppervlak van een normaal kunstgrasveld is 7600 m2. Er liggen
nu ca. 370 velden in Nederland.
De totale belastIng door zink van deze kunstgrasvelden is s 8Zn 422 kg/jaar. Dit is dus 0,08 % van
de totale belasting van oppervlaktewater door zink.

DOverlg

• Industrie

IRIoIerIng & RWZI’s

I Bouwmaboriakrn (directe
lozingen)

DAtmosferlscho depesitle

t] Verkeer & vvc,erweyverkeer
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t]LaidbouwCu Zn PAK

Figuur 2: Aandeel van de verschillende bronnen in de belasting van oppervlaktewater
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In de toekomst wordt een toename verwacht van de hoeveelheid kunstgrasvelden. De KNVB hanteert
in het meest optimistische scenario een hoeveelheid van 2500 kunstgrasvelden (dit is ongeveer 1 per
vereniging). De belasting van het oppervlakte water door uitloging van zink zou dan kunnen oplopen
tot B. = 1600 kg/jaar. Dit is 0,5 % van de totale belasting.

In deze berekening is de gehele uitloging van zink toegerekend aan het oppervlaktewater. De
berekende belasting van het oppervlaktewater is dus een bovengrens is, omdat het overtollig
regenwater niet voor 100% wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

(

• • *
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6. GEZONDHEIDSRISICO’S VAN INSTROOIRUBBERS VAN GEMALEN
AUTOBANDEN OP KUNSTGRASVELDEN

6.1. Aanpak van de beoordeling van 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 wordt beantwoord in paragraaf 6.1. Stap 2 en 3 komen in de daarop volgende paragrafen aan
de orde, In paragraaf 6.4 geven we een eerste indicatieve toetsing.
In paragraaf 6.5 geven we de resultaten weer van een deelonderzoek door TNO naar de allergene
en irriterende effecten van stoffen in de rubber, dat als bijlage 6 aan dit rapport is toegevoegd.
In paragraaf 6.6 geven we de resultaten weer van migratieproeven van PAK’s uit rubbergranulaat.
Deze migratieproeven worden gebruik in een modelberekening van de mogelijke belasting van de
opname van PAK’s door de huid. Hierbij worden verschillende scenario’s voor de intensiteit van de
blootstelling gebruikt.
In paragraaf 6.7 vatten we de resultaten samen van het urineonderzoek, dat uitgevoerd is om in een
praktijksituatie de blootstelling aan één van de PAK-componenten, daadwerkelijk te kunnen monitoren
via het gehalte van een metaboliet in de urine. Door onderzoek voor en na sporten kan een uitspraak
worden gedaan over de belasting door het sporten ten opzichte van de achtergrondconcentratie.

(
6.2. 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 [24]. 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 contarninaties in het zinkoxide voorkomen.
Tabel 7 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.

q • *

pagina 41 van 97



INTRONI
rZi* 4 •

Milieu- en gezondheidsaspecten van instrocirubber A833860/R20060318

Tabel 7. Stoffen in het instrooirubber, waaraan een gevaarseigenschap is toegekend [24]. Het gehalte
in kolom 2 is het hoogste waargenomen gehalte in de veidmonsters. De gevaarsomschrijving betreft
de zuivere stof, niet het instrooirubber of het kunstgras.

Gemeten gehalte Toegekend fl,S-zinnen omschrijving

Cadmium 1,7 mg/kg cadmiumoxide R45 Carcinogeen
fl26 Zeer vergiftig bij inademen
fl48123125 Vergiftig: gevaar veer emstige

gezondheidsschade bij langdurige
blootstelling door inademing en bij
inslikken

R62/63 Schadelijk voor de voortplanting
fl68 Kans op onherstelbare schade
fl51153 Zeer vergiftig voor in het water levende

organismen
Koper 260 rng/lkg koperoxide niet
Lood 22 mg/kg loodoxide niet
Nikkel 10 nig/kg nikkeloxide R49 Carcinogeen bij inademing

fl43 Overgevoeligheid bij contact met de huid
Zink 19000 zinkoxide fl52/53 Zeer vergittig voor in het water levende

mg/kg organismen
Tolueen 0,15 mg/kg fl38 lrriterend voor de huid

R48/R20 Schadelijk bij langdurige blootstelling
door inademing

fl63 Schadelijk voor de voorplanting
fl65 Schadelijk: longschade bij inslikken
fl67 Dampen veroorzaken duizeligheid

Xyleen 1,9 mg/kg fl20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking
met de huid

fl38 Irriterend voor de huid
EOX 29 rng)kg halogeen butyl niet

rubber

Naftaleen 1,1 mg/kg fl22 Schadelijk bij inshkken
fl40 Beperkt bewijs voor carcinogeniteit
fl50/53 Zeer vergiflig voor in het water levende

organismen
acenaftyleen 0,92 mg/kg niet
acenafteen 1,9 mg/kg niet
Fluoreen 1,5 mglkg 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 fl45 Carcinogeen

fl50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende
organismen

Chryseen 5,9 mg/kg fl45 Carcinogeen
fl50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende

organisme

4 44
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R68 Kans op onherstelbare effecten
benzo(b)fluorantheen 1,7 mg/kg niet
benzo(k)fluorantheen 1,7 n,glkg R45 Carcinogeen

R50)53 Zeer vergiftig voor in het water levende
organismen

benzo(a)pyreen 0,83 nlglkg R45 Carcinogeen
R50/53 Zeer vergittig voor in het water levende

organismen
dibenz(ah)anthraceen 0,16 mg/kg R45 Carcinogeen

R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende
organismen

benzo(ghi)peryleen 1,6 niet
indeno(1 23cd)pyreen 0,72 mglkg 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 Bi))
heeft alleen een gevaarsaanduiding voor giftigheid voor in het water levende organismes. Op basis
van deze gevaarsaanduiding en het feit, dat het gehalte zinkoxide> 025 e/ moet het product volgens
de Europese preparatenrichtlijn [24] 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 Bi). Dit is bij slechts één
monster aangetroffen.
Van de PAK’s die gemeten zijn hebben een aantal de gevaarsaanduiding carcinogeen.
Overige stoffen, die mogelijk in de rubber aanwezig zijn, maar die in het samenstellingsonderzoek niet
zijn gemeten, worden hier verder niet behandeld. Nitrosaminen komen aan de orde in paragraaf 6.8.

6.3. 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.

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

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

6.4. 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 [5]. 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.
Ook uit de luchtmetingen en de beoordeling van HGM en RIVM volgt, dat er geen gezondheidsrisico
lijkt op te treden door het inademen van stof en van vluchtige componenten [11 en hal.
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 het 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. De blootstelling
door huidcontact van PAK’s is daarom in dit onderzoek nader onderzocht. Zie hiervoor paragraaf 6.6.
en 6.7.

Voor de beoordeling van de risico’s via huidcontact kijken we voor de beoordeling van het gehalte
zware metalen indicatief naar de Europese speelgoedrichtlijn [37]. Uiteraard is instrooirubber geen
speelgoed, maar het geeft een mogelijke referentie. Toetsing aan de speelgoednorm dient als eerste
indicatie van mogelijke risico’s. Tevens wordt in de speelgoednorm de biobeschikbaarheid gemeten
via een mildere procedure dan de samenstellingsanalyse, die hier uitgevoerd is. Bij de afleiding van
speelgoednormen wordt vooral gekeken naar dermaal contact.
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Tabel 8. 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
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.

6.5. Huidkiachten door blootstelling aan instrooirubbers

In de literatuur is geen informatie aangetroffen over de mogelijk gezondheidsrisico’s door het optreden
van allergene klachten en irritaties door het contact met instrooirubber. Om deze kennis te genereren
heeft TNO een deelonderzoek uitgevoerd naar de naar mogelijke huidkiachten door blootstelling aan
instrooirubber. Het volledige rapport van TNO staat in bijlage 6. Hier geven we een samenvatting
weer.

Uit de gerapporteerde onderzoeken blijkt dat huidsensibilisatie tegen bepaalde chemicaliën in rubber
zowel bij de autobandenproductie als bil consumenten voorkomt. Aangenomen wordt dat personen
gesensibiliseerd kunnen raken door contact met het rubber zelf. Hoe intensief dit contact moet zijn om
sensibilisatie te kunnen veroorzaken, kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden
vastgesteld.
Huidsensibilisatie tegen rubber blijkt Vrij algemeen voor te komen. Dit houdt in dat de kans bestaat dat
een deel van de betreders van kunstgrasvelden reeds gesensibiliseerd zijn tegen rubberchemicaliën.
Personen die gesensibiliseerd zijn voor stoffen in rubber kunnen klachten ontwikkelen bij contact met
het rubber. Aromatische amines (vooral IPPD) blijken een belangrijke veroorzaker van allergisch
contactdermatitis bij zowel werknemers in de rubber- en de autobandenindustrie, als bij consumenten
in contact met diverse (zwart)rubberen producten. In een recent Deens onderzoek [12] zijn
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aromatische amines in productmonsters en in migratieproeven met autobanden aangetoond. Hieruit
blijkt, dat aromatische amines evenals PAK’s kunnen migreren naar zweet.

Een andere in rubber aanwezige stof die huidsensibilisatie tot gevolg kan hebben is nikkel. Onbekend
is of nikkel in voldoende hoge concentraties uit het rubber Vrij komt en of het contact langdurig genoeg
is om de blootstellingsgrenswaarde van 0,5 microgram/cm2/week te overschrijden. In de
uitloogproeven (hf 4) is de uitloging van nikkel lager dan de detectiegrens. We verwachten daarom,
dat de blootstelling aan nikkel lager is dan de deze grenswaarde. Indien het contact steeds van korte
duur is, is de kans op allergische reacties bij reeds gesensibiliseerde personen vermoedelijk klein.
De kans dat chemische stoffen in instrooirubber huidirritatie veroorzaken bij niet-gesensibiliseerde Ç’)personen wordt zeer klein geacht. Er wordt geen melding gemaakt van huidirritatie door contact met
rubber zelf, alleen door stoffen (veelal in oplossing) die tijdens de productie gebruikt worden. De huid
kan wel geïrriteerd raken door de fysische eigenschappen van het rubber, dus door veel schuren over
het kunstgras.

Experimenteel onderzoek volgens de medische-hulpmiddelenrichtlijn kan mogelijk
huidsensibiliserende eigenschappen van instrooirubber aantonen. Indien personen huidklachten
vertonen na contact met instrooirubber, is het aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de
oorzaken hiervan, b.v. middels de standaard patch-test met black rubber mix.

6.6. Migratieproeven en scenario’s voor PAK-blootstelling door de huid

6.6.1. Inleiding migratieproeven

Huidcontact met de instrooirubber treedt bijvoorbeeld op bij slidings, bij handcontact met het veld bij
indirect contact via de bal. Om een daadwerkelijk risico voor de gezondheid te vormen moeten de
gevaarlijke stoffen, in dit geval de PAK’s, uit het rubbergranulaat treden en door de huid naar binnen
treden. In de berekeningen en de blootstellingscenario’s richten we ons op benz(a)pyreen. Deze
kankerverwekkende PAK-component wordt vaak als marker gebruikt voor de totale PAK-belasting.

Om effectief te zijn in het lichaam, moeten de PAK’s worden opgenomen in de bloedbaan en dus door
de huid heen gaan. Hierin zijn de verschillende PAK’s zeer verschillend, wat direct te maken heeft met
de verschillen in wateroplosbaarheid en molecuulgrootte van de PAK’s. Deze bepalen hoe goed een
PAK door de huid kan worden opgenomen.
Pyreen heeft een redelijke wateroplosbaarheid (0,135 mg/l bij 25 00), terwijl benz(a)pyreen slechts
een wateroplosbaarheid heeft van 0,00162 mg/l bij 25 °C.
Benz(a)pyreen zal dus in eerste instantie worden opgeslagen in het lipofiele gedeelte van de huid. Bij
langdurige en voortdurende belasting treedt een evenwicht op, waarbij een gedeelte door wassen en
afschilfering van de huid weer verdwijnt en een ander gedeelte uiteindelijk wordt opgenomen in het
lichaam. We zijn in eerste instantie uitgegaan van 10% opname in het lichaam. Dit eenvoudige model

* *
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wordt ook in de literatuur gebruikt, met name in het Deense onderzoek, waarbij de gezondheidsrisico’s
door toepassing van autobanden op kinderspeelplaatsen zijn beoordeeld [12].

We hanteren het volgende eenvoudige model voor de berekening van de opname van PAK via de
huid:

Dagelijkse huidopname (Dl) per kg b.w = [Mx A x Dx F] / b.w. (formule 1),

b.w.: lichaamsgewicht (kg)
M: gemigreerde hoeveelheid component (mg/cm2xh)
A: blootgesteld huid oppervlak (cm2)
D: blootstellingsduur per dag (uren)
F: fractie geabsorbeerd (10 %)

Het lichaamsgewicht volgt uit de scenario’s: scenario 1 voor een profsporter van 70 kg, scenario 2
voor een kind van 30 kg en scenario 3 voor een recreatief sporter van 70 kg.
De gemigreerde hoeveelheid component M volgt uit migratieproeven die zijn uitgevoerd. Er is
experimenteel onderzoek naar de gemigreerde hoeveelheid component uit de rubber. In het Deense
onderzoek is de migratie onderzocht naar kunstmatig zweet. In dit onderzoek is dit als water
meegenomen. Daarnaast zijn als medium: PE, isopropanol/PE mengsels, massageolie en vaseline.
Het blootgesteld huidoppervlak A en de blootstellingsduur D volgen ook uit de gekozen scenario’s.

De resultaten van de proeven met de oplosmiddelcombinaties zijn opgenomen in bijlage 3. De
migratie blijkt niet afhankelijk van de mengverhouding van de beide oplosmiddelen en blijkt ook vrijwel
instantaan te zijn. De migratie van PAK’s naar water blijkt lager dan de aantoonbaarheidsgrens.
Bij de proeven met de oplosmiddelen blijkt, dat de rubber tijdens de proef enigszins opzwelt. Hieruit
kunnen we concluderen, dat de waargenomen migratie een sterke overschatting is van de
daadwerkelijke migratie vanuit rubbergranulaat.

6.6.2. Migratieproeven met massageolie en vaseilne

Als alternatief en meer realistisch medium is gekozen voor massageolie en vaseline. De massageolie
die in dit onderzoek gebruikt is, is Chemodol. Door de VVCS is aangegeven, dat dit een in de praktijk
veel gebruikte massageolie is. Dezelfde massageolie is gebruikt in het urineonderzoek (zie paragraaf
6.7).

De proef is uitgevoerd door massageolie/vaseline in een dunne laag op een glasplaat te brengen. Er
is 3,33 gram massageolie / 0,47 gram vaseline op een plaat van ca. 35x35 cm glas aangebracht.
Vervolgens is hierop een maximale laag rubbergranulaat aangebracht. Dit was steeds ongeveer 80
gram. Het rubbergranulaat is gedurende 2 uur op de plaat geweest. Vervolgens is de rubbergranulaat
van de plaat verwijderd en is een monster van de massageolie en van de vaseline geanalyseerd op
het gehalte PAK’s.

9 9 9

9 9 9
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Er kan sprake zijn van een overschatting van de migratie naar het medium, omdat aanhangend fijn
stof meegeanalyseerd wordt. Ter controle is daarom gekeken naar de verhouding tussen de
concentraties in massageolie en vaseline en die in het uitgangsmateriaal zelf. Het blijkt, dat vooral de
kleinere PAK-componenten migreren (naftaleen/fenantreen) en dat de zwaardere componenten
minder migreren. Dit is een bevestiging dat daadwerkelijk gemigreerde PAK’s worden gemeten en niet
fijn stof in het medium.

Tabel 9. Migratie van PAK uit rubber granulaat op een ingesmeerde glasplaat. De eenheid is
ng/cm2/2uur

migratie naar migratie naar
massageolie vaseline
ng/crrl2/2uur ng/cm2/2uur

naftaleen 0,12 0,21
fenantreen 0,73 1,19
anthraceen <0,27 0,05
fluorantheen 0,98 0,98
benzo(a)anthraceen 0,20 0,12
chryseen 0,24 0,30
benzo(k)fluorantheen 0,04 <0,04
benzo(a)pyreen 0,087 0,098
benzo(ghi)peryleen 0,20 0,17
indeno(123cd)pyreen <0,27 <0,04
totaal PAK 3,0 3,2

De migratie naar massageolie en naar vaseline blijkt sterk overeen te komen.

De hier gemeten migratie uit tabel 9 (gemiddeld: M = 0,093 ng benz(a)pyreenJcm2/2uur) is hoger dan
in het Deense onderzoek, waar de migratie van PAK’s uit stukken autoband naar kunstmatig zweet is
onderzocht. De migratie van benzo(a)pyreen was lager dan de aantoonbaarheidgrens: M < 0,006 ng
benz(a)pyreen/cm2/uur. Het is ook te verwachten, dat de migratie van het hydrofobe benz(a)pyreen
naar het apolaire medium massageolie of vaseline hoger is dan naar het waterige kunstzweet.
Voor het minder apolaire (en niet carcinogene) fluorantheen, wat in het Deense onderzoek wel
gemeten kon worden is het verschil minder groot: hier 1,0 ng/cm2/2 uur in het Deense onderzoek: 0,28
ng/cm2/uur

6.6.3. Blootstellingsscenario’s

De scenario berekening wordt uitgevoerd voor de PAK-marker component benzo(a)pyreen.

Ç
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Omdat gegevens over de tijdsafhankelijkheid van de migratie ontbreken, stellen we de
blootstellingsduur vast in eenheden van 2 uur, gelijkwaardig aan de blootstellingsduur in de
migratieproeven met Chemodol en met vaseline.

We rekenen de blootstelling uit met een 3-tal scenario’s: professioneel volwassen sporter (scenario 1),
voetballend kind (scenario 2) en recreatief sporter (scenario 3). In alle 3 gevallen wordt een worst case
scenario gebruikt, waarbij sprake is van een intensieve blootstelling gedurende de gekozen tijd.
De scenario’s rekenen met een gemiddelde blootstelling per week een leven lang, omdat de norm is
gebaseerd op levenslange blootstelling.

(
Scenario 1:
Volwassen profsporter (70 kg), voetbalt 5 dagen per week, 2x per dag, gedurende 2 uur op het veld.
Daarbij wordt de sporter via de benen en de handen blootgesteld aan rubbergranulaat. Het
blootgesteld oppervlak per been bedraagt ca. 10 x 20 cm, dus 200 cm2, te beoordelen aan de omvang
van de rode plek na het uitvoeren van een sliding. Door het dragen van hoge kousen wordt het
contactoppervlak sterk gereduceerd (zie foto). Het blootgesteld handoppervlak wordt vastgesteld op
25% van het totale handoppervlak. Dat komt neer op 210 cm2 [5].
Gemiddeld per week wordt per dag 610 cm2 lichaamsoppervlak blootgesteld aan rubbergranulaat
gedurende 10/7 x 2 uur.

Scenario 2:
Kind (30 kg), voetbalt 3 dagen per week intensief op kunstgrasveld. Per keer wordt het gedurende 2
uur in contact met rubbergranulaat gebracht. Het contact oppervlak is in principe hetzelfde als bij de
volwassen sporter, maar dan 0,57 x (bij een gewicht van 43% (30/70) hoort een oppervlak van 57%).
Het blootgestelde lichaamsoppervlak van het voetballertje is dan 350 cm2.
Gemiddeld per week wordt per dag 350 cm2 lichaamsoppervlak gedurende 3/7 x 2 uur blootgesteld
aan rubbergranulaat

Scenario 3:
Volwassen sporter, recreant (70 kg), voetbalt 2 dagen per week (1 wedstrijd, 1 training), gedurende 2
uur op het veld. Het blootstellingsoppervlak is gelijk aan dat in scenario 1.
Gemiddeld per week wordt per dag 610 cm2 lichaamsoppervlak blootgesteld aan rubbergranulaat
gedurende 2/7 x 2 uur.

Voor de berekening van de dagelijkse opname (Dl) gebruikten we de iets aangepaste formule 1: ((Dl)
per kg b.w = [M x A x D x F] / b.w.). waarbij D het gemiddeld aantal blootstellignsperioden van 2 uur
op een dag is. Voor de migratie M nemen we het gemiddelde van de migratie naar vaseline en de
migratie naar massageolie.
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Tabel 10. Berekende dagelijkse opname van benz[a]pyreen voor een drietal scenario’s

migratie contact- gemiddeld aantal geabsorbeerde dagelijkse
benzo(a)pyreen oppervlak blootstellingsperioden fractie opname
gedurende (A) van 2 uur (aantal per (F) benzo(a)pyreen
blootstellingsperiode dag) (Dl)
van 2 uur (M) (D)

scenario 0,093 ng/cmI2uur 610 cm 1,43 10% 0,12 ng/kg
1 bw/dag
scenario 0,093 ng/cm2/2uur 350 cm2 0,43 10% 0,05 ng/kg
2 bw/dag
scenario 0,093 ng/cm2l2uur 610 cm2 0,29 10% 0,02 ng/kg
3 bw/dag

De berekende dagelijkse opname binnen elk scenario is waarschijnlijk een overschatting, omdat ervan
uitgegaan wordt, dat de rubberkorrels 2 uur onafgebroken in contact staan met de huid en dat de
gemigreerde hoeveelheid PAK’s geheel beschikbaar zijn voor migratie door de huid. Er is geen
rekening gehouden met door schoonwassen en op andere wijze verdwijnen van de PAK’s van de
huid.
Ook bij scenario 2 (kind) is gebruik gemaakt van de resultaten van de migratieproeven naar
massageolie, c.q. vaseline, omdat dit de meest realistische migratie lijkt op te leveren. In de praktijk
zal een voetballertje niet vaak ingesmeerd zijn met vaseline of massageolie.

6.6.4. Toetsing van de blootstelling

Voor de toetsing van deze blootstelling maken we gebruik van de advieswaarden die de WHO opgeeft
[26]. RIVM heeft in mondeling contact aangegeven, dat zij zich bij deze recente waarden aansluit.

De WHO geeft een zogenaamde bench mark dose (BMDL) bij een 10% respons van kanker (BMR).
Bij deze dosis ontstaat in 10% van de gevallen kanker. De BMDL1O van benz(a)pyreen is recent
vastgesteld op 100 pglkg bw/dag..
Hieruit kan een risicospecifieke concentratie worden afgeleid voor benz(a)pyreen (zie
literatuuroverzicht):
Risicospecifieke concentratie voor benz(a)pyreen:
1 op 106 per leven: 1 ng/kg bw/dag (VSD: virtual safe dose - verwaarloosbaar risico)
1 op per leven; 10 nglkg bw/dag
1 op per leven: 100 ng/kg bw/dag (MTR: maximaal toelaatbaar risico)

We concluderen, dat op basis van de resultaten van de modelmatige schatting van de huidopname
van benzo(a)pyreen, dat in elk van de 3 scenario’s sprake is van een verwaarloosbaar risico voor de
sporters.

• • •
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De geschatte huidopname van benzo(a)pyreen is bovendien laag in vergelijking met de dagelijkse
dosis die iedereen in Nederland binnenkrijgt als gevolg van PAK in het leefmilieu en voeding, Deze
dagelijkse dosis benzo(a)pyreen wordt door WHO geschat op 4 ng benzo(a)pyreen/kg bw/dag [26].

6.7. Blootstelling aan PAK’s in de praktijk onderzocht met urineonderzoek

In paragraaf 6.6 zijn modelproeven beschreven om de PAK-blootstelling te berekenen voor diverse
blootstellingscenario’s.
In deze paragraaf geven we de samengevatte resultaten weer van het onderzoek dat in de praktijk
met sporters is uitgevoerd om de blootstelling aan PAK’s te onderzoeken via de analyse van 1-
hydroxypyreen in de urine. 1-Hydroxypyreen is een omzettingsproduct van pyreen dat een goede en
gevoelige marker is van inwendig PAK-blootstelling. Het onderzoekrapport van IndusTox staat
weergegeven in bijlage 7.

Eind september 2006 is bij 7 voetballers uit het 60 team van Sv Juliana ‘31 te Malden onderzoek
verricht naar de mogelijke huidopname van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) als
gevolg van een voetbalwedstrijd op een kunstgrasveld ingestrooid met rubberkorrels van gerecyclede
autobanden.

Om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk ook huidcontact met de rubberkorrels zou optreden is aan
de deelnemers aan het onderzoek gevraagd om op zondag 17 sept 2006, voorafgaand aan de warming
up en de voetbalwedstrijd, gedurende een half uur oefeningen te doen met veel huidcontact, zoals
slidings, zitten, en kruipen (totale verblijftijd op het kunstgrasveld op zondag 17sept: 2,5 uur; aanvang
10:00 uur).

Bij elk van deze vrijwilligers zijn vö6r en né. het verblijf op het kunstgrasveld gedurende in totaal 3 dagen
(zaterdag, zondag = dag van verblijf op kunstgrasveld en de maandag) urinemonsters verzameld bij elke
toiletgang. Deze urinemonsters zijn geanalyseerd op 1-hydroxypyreen een omzettingsproduct van
pyreen. In totaal zijn er 138 urinemonsters genomen, of wel ca. 20 monsters per vrijwilliger. De
concentratie 1-hydroxypyreen in de urine is een maat voor de opname van PAK in het lichaam. De
resultaten van de urinernetingen zijn samengevat in onderstaande figuur.
Een aantal metingen (25) is uit de resultaten verwijderd, omdat het creatine-gehalte van de urine
hoger of lager was dan gehanteerd wordt in het standaard onderzoeksprotocol op werknemers. Met
name na het sporten is het mogelijk, dat de creatine concentratie verhoogd is, waardoor een andere
range van creatine gehaltes gehanteerd zou moeten worden. Hierover is nu geen verdere informatie
bekend; een aanpassing in het protocol kan dienstig zijn wanneer sporters worden onderzocht.

* )
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Uit de resultaten blijkt dat op de zaterdag dus voorafgaand aan de blootstelling op het kunstgrasveld,
bij 3 van 7 de vrijwilligers sprake is van relatief hoge achtergrondconcentraties 1-hydroxypyreen in de
urine (persoon D,E,F). Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend. Mogelijk zijn deze personen
beroepsmatig blootgesteld geweest aan PAK.

De gemeten 1-hydroxypyreen spiegels nâ het verblijf op het kunstgrasveld zijn laag. Bij alle 7
vrijwilligers liggen de gemeten 1 —hydroxypyreen concentraties op de zondag en maandag in het
normaalgebied van 1-hydroxypyreen uitscheiding, zoals vastgesteld bij niet-rokers. En derhalve ruim
onder het lowest-observed-effect-level voor genotoxische effecten zoals dat is vastgesteld bij
beroepsmatig aan PAK blootgestelde werknemers (1,4 imol/mol creatinine).

Bij 4 voetballers is op de zaterdag voorafgaand aan het verblijf op het kunstgrasveld, wèl sprake van
een, voor niet-rokers, normale achtergronduitscheiding (personen A, 3, 0 en G). Bij één van deze 4
personen, blijkt de uitscheiding van 1 -hydroxypyreert op zondagmiddag dus né het verblijf op het
kunstgrasveld statistisch significant toe te nemen ten opzichte van diens achtergronduitscheiding
(persoon B). Of de toename van de 1 -hydroxypyreen op zondag bij persoon S is veroorzaakt door
additionele PAK-blootstelling als gevolg van het verblijf op het kunstgrasveld, kan niet met zekerheid
gesteld worden.

Opname van PAK bij het sporten op een kunstgrasveld, kon ondanks een blootstellingsscenario met
relatief langdurig en intensief huidcontact met rubber instrooimateriaal, niet eenduidig worden
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vastgesteld. Als er al sprake is geweest van huidopname, dan is deze beperkt en valt deze binnen de
range van PAK-blootstelling uit andere bronnen in het leefmilieu en voeding.

7. CONCLUSIES

7.1. Conclusies ten aanzien van milieurisico’s

Er zijn geen directe toetswaarden van toepassing op instrooirubber op kunstgrasvelden. Om de locale
milieubelasting te beoordelen is daarom gebruik gemaakt van analoge bestaande regelgeving en van
MTR-waarden, (maximaal toelaatbaar risico).

Als aanverwante regelgeving is voor de beoordeling van het locale milieubelasting van bodem en
grondwater gebruik gemaakt van het Bouwstoffenbesluit, dat van toepassing is op steenachtige
bouwstoffen. Bij de meest realistische keuze van de parameters (laagdikte, dichtheid van het
materiaal, uitloogsnelheid) is erbij toetsing aan het Bouwstoffenbesluit sprake van een indicatieve
overschrijding van de uitloging van zink naar de bodem na ongeveer 11 jaar (scenario 2, zie paragraaf
5.4), Bij gebruikmaking van de grenswaarden uit het ontwerp Besluit Bodemkwaliteit is dit na ongeveer
20 jaar. Als we uitgaan van een constante verwering van het instrooirubber vindt deze berekende
overschrijding plaats na 3 jaar (scenario 3, zie paragraaf 5.4).
Dus na 3 tot 20 jaar berekenen we een overschrijding van de beleidsnorm voor de immissie in de
bodem ten gevolge van de uitloging van zink.

Bij berekening van de uitloging van zink naar oppervlaktewater (zie paragraaf 5.5.2) is er sprake van
een overschrijding van de MTR-waarde (factor 7,5 in scenario 2). Deze overschrijding moet als

( indicatief worden gezien.

De uitloging van zink lijkt de meest relevante locale milieubelasting. Het milieurisico ten gevolge van
PAK is duidelijk lager. Voor de andere componenten die in het Bouwstoffenbesluit genoemd worden is
ook deze analogie gebruikt als toetsing. Hieruit lijkt er geen overschrijding van normen ten gevolge
van deze stoffen te zijn.

De totale belasting van oppervlaktewater in Nederland door uitloging van zink van kunstgrasvelden is
op basis van de huidige berekeningen op dit moment 0,08 % van de totale belasting van het
oppervlaktewater uit diffuse bronnen. In de toekomst zou dit kunnen toenemen tot maximaal 0,5 %,
doordat het aantal velden toeneemt van 370 tot 2500 velden.
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Naast de uitspoeling ligt er ook een milieurisico bij de verspreiding van rubbergranulaat naar de
bodem rondom een kunstgrasveld. Bij onzorgvuldige housekeeping kan het gehalte zink en PAK in de
bodem sterk toenemen door vermenging van de bodem met rubbergranulaat.

De milieubelasting door andere stoffen dan genoemd worden in het Bouwstoffenbesluit is niet expliciet
onderzocht. Op basis van het literatuuronderzoek (hf 2) verwachten we hier geen grote milieurisico’s.
Uit het Iiteratuuronderzoek blijkt wel, dat er sprake is van een groot aantal stoffen in het rubber. Een
dergelijk complexe matrix maakt een stofspecifieke benadering, die hier gevolgd is, moeilijk, omdat
nooit zeker is, dat alle componenten beoordeeld zijn. In aanvulling van een stofspecifieke benadering
kunnen ecotoxiciteitstesten een aanvulling zijn, omdat hiermee het totale materiaal rubbergranulaat
beoordeeld wordt.

7.2. Conclusies ten aanzien van gezondheidsrisico’s

Zoals vele kunststoffen bevatten ook rubber granulaten een groot aantal stoffen die bij overmatige
blootstelling tot nadelige gezondheidseffecten kunnen leiden. Van belang is echter niet alleen het
gehalte maar vooral ook de blootstelling aan deze stoffen in de toepassing.
De PAK-componenten die naar aanleiding van de Europese richtlijn voor het terugbrengen van
aromatische oliën in autobanden veel aandacht krijgen, komen voor in gehalten van ongeveer 20 — 40
mg/kg ds (PAK lO-VROM reeks).
Uit modelmatige berekeningen op basis van migratieproeven uitgevoerd in het laboratorium (par 6.6)
blijkt, dat de blootstelling van de sporters aan PAK’s lager is dan de adviesgrenswaarden en ook veel
lager dan de gemiddelde achtergrondwaarden waaraan mensen toch al blootgesteld worden door
voedsel en andere bronnen. Dit wordt ook bevestigd door het praktijkonderzoek waarbij de urine is
onderzocht van sporters in een gecontroleerd experiment op een kunstgrasveld, waarbij ze intensief
met instrooirubber in contact kwamen (par. 6.7). In de praktijk lijkt de blootstelling aan PAK’s uit
instrooirubber bij gebruikers van kunstgrasvelden dus verwaarloosbaar klein.

Instrooirubber blijkt wel een aantal stoffen te bevatten die bij gesensibiliseerde groepen gebruikers
aanleiding kunnen geven tot huidklachten. Uit paragraaf 6.5 blijkt, dat vooral de aromatische amines
op dit punt verdacht zijn, De kans, dat stoffen in de instrooirubber huidirritatie veroorzaken bij niet
gesensibiliseerde personen is wordt klein geacht. Mogelijk kunnen personen wel gesensibiliseerd
worden door blootstelling aan de instrooirubber. Hoe intensief dit contact moet zijn om sensibilisatie te
veroorzaken is niet bekend. Experimenteel onderzoek kan meer inzicht geven in de mogelijkheid van
huidsensibilisatie bij sporten op instrooirubber.
Indien personen huidklachten vertonen na contact met instrooirubber, is het aan te bevelen na te gaan
of dit gerelateerd s aan de overgevoeligheid voor sensibiliserende stoffen in rubber, dit kan b.v.
middels de standaard patch-test met ‘black rubber mix”.

* *
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Het gehalte zware metalen voldoet aan de Europese speelgoednorm (tabel 8) en we mogen dus
verwachten, dat zware metalen geen risico opleveren voor de sporter. Hetzelfde geldt voor het gehalte
ftalaten (par. 3.1.1)
Bij binnen- en buitentoepassing van instrooirubber is er door inademen volgens de literatuur (bij
gehaltes die ook in dit onderzoek gevonden zijn) geen sprake van een gezondheidsrisico voor
sporters en anderen.

7.3. Aanbevelingen

Monitoring van uitloging van zink
Bij aanleg van nieuwe velden zou een nul-meting uitgevoerd kunnen worden. Bij bestaande velden
kan het monitoren van de grondwaterkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit informatie geven over
de daadwerkelijk uitloging van zink naar het milieu, dit geldt ook voor het meten van het gehalte zink
in het drainagewater.
De meting van het zinkgehalte in de bodem onder de velden zal slechts uitsluitsel geven over
eventuele zeer hoge milieubelasting. De achtergrondwaarde voor zink in de bodem en de
heterogeniteit ervan zijn zo hoog, dat alleen betrouwbare informatie kan worden verkregen, als er
sprake is van zeer hoge uitloging, hoger dan hier voorspeld wordt.
Er moet dan goed aandacht worden geschonken aan een correcte bepaling van de
achtergrondwaarden ter plaats, zowel voor de gehalten in de bodem als voor de concentraties in het
oppervlaktewater, omdat deze achtergrondwaarden sterk kunnen verschillen.

Nader onderzoeken van veroudering
In de rapportage is aangegeven, dat de veroudering een effect heeft op de uitloging. De mate waarin
deze veroudering de totale uitloging van zink gedurende de levensduur van het infill bepaalt is nog
onvoldoende bekend en heeft wel een groot effect op deze milieubeoordeling. Deze veroudering kan
nader onderzocht worden in aangepaste laboratoriumproeven door een totaal balans te meten,( waarbij naast de uitloging van zink uit het granulaat in de tijd, ook het zink in het drainagewater in de
proef wordt gemeten. Naast langdurige uitloogproeven (kolomproeven) kan ook een beeld worden
verkregen van het effect op de veroudering met herhaalde kortdurende uitloogproeven.
Door microscopisch onderzoek is vast te stellen of alleen de buitenkant van het granulaat veroudert of
dat er uiteindelijk een volledige verpulvering optreedt en op welke tijdsschaal deze processen zich
afspelen. Bij cracking van de buitenkant, is de verwachting, dat het verweringsmechanisme door UV
belasting uiteindelijk afneemt, doordat de binnenkant van de granulaatkorrels niet bereikt wordt.

Reductie van zinkuitloging
De zinkuitloging wordt veroorzaakt door het zinkoxide, dat als vulkanisatiehulpmiddel toegepast wordt
in de rubberproductie. Nagegaan zou moeten worden of er andere vulcanisatiehulpmiddelen gebruikt
worden en wat de variatie is in het gehalte zinkoxide over de in de markt beschikbare autobanden.
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de toename van de uitloging door verwering.

)
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De verspreiding van rubbergranulaat naar de omgeving kan worden gereduceerd door zorgvuldige
housekeeping. hierbij kan bedacht worden, dat rubber granulaat niet alleen in aan de schoenen zit,
maar ook in haren en kleding. We bevelen aan om te onderzoeken hoe zorgvuldige housekeeping er
uit ziet. Wat is hierin praktisch haalbaar?

Huidkiachten
Huidklachten bij gesensibiliseerde personen is mogelijk door het voorkomen van bijvoorbeeld
aromatische amines in het autobanden rubber. Het is wenselijk om na te gaan of er in de praktijk
onder voetballers ook sprake is van dergelijke klachten.
Indien personen huidklachten vertonen na contact met instrooirubber, is het aan te bevelen nader t
onderzoek te doen naar de oorzaken hiervan, b.v. middels de standaard patch-test met black rubber
mix”.

Europees onderzoek
In Europa loopt op diverse plaatsen onderzoek naar de milieu- en gezondheidsaspecten van
instrooirubber van gemalen autobanden.
We bevelen aan om dit onderzoek kritisch te volgen en waar mogelijk hierin te participeren.

• •

• •
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BIJLAGE 1 LITERATUURONDERZOEK

Inleiding

In het kader van het onderzoek naar de milieu- en gezondheidseffecten van rubber instrooimaterialen
uit gebruikte autobanden is een literatuuronderzoek uitgevoerd, Het hier gerapporteerde
literatuuronderzoek is een uitgebreide versie van het in het onderzoeksrapport van fase 1
gerapporteerde literatuuronderzoek [15].
Het uitgangspunt bi] 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 op basis van
gevonden gegevens zoeken we naar relevante regelgeving en relevante grenswaarden. Deze
regelgeving kan ook relevant zijn als ze formeel niet van toepassing is op het instrooirubber, maar
toch kan dienen als een referentiekader, 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 over 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 beeld van de daadwerkelijke gegevens. Het betreft vooral Amerikaanse
onderzoeken uit de jaren negentig, maar ook een tweetal Europese onderzoeken uit 2001 en 2002,
Het bevat goede referenties, zodat de achterliggende bronnen duidelijk zijn.
De BLIC studie biedt 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.

4,
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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-protiel Silica-protiel
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 gevaarlijke stoffen geclassificeerd

Tabel 2. Gevaarlijke stoffen (Basel conventie 2000)

Gehalte (gew.%)
V Koper verbindingen Bestanddelen van de staalkabels 0,002
Y23 Zink verbindingen Zinkoxide hulpstof in de rubber matrix 1
VW Cadmium Sporen niveaus cadmium in het zinkoxide < 0,001
VT Lood en loodverbindingen Sporen niveaus lood in zinkoxide < 0005
V Zure oplossingen ot zuren in vaste vorm Stearinezuur in vaste vorm 0,3
VW 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.

. * *
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(

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

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 hydroquinon)
Bisfenol A
Nonylfenol
MIBK 4-methyl-2-pentanon
Aceton

Naast laboratoriumtesten zijn ook ve)dtesten 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.

coniponent Minnesota Wisconsin (1992) RMA virginia (1992) Main Westerberg Haoya
(1990) (1991)
pH 7, LS? pH 7 pH7, LS2O pH7,LS2O LS2O LS1O,pH7 LS1O,pH7

zink 2,3-7 0,44-13 121 13 1,9
barium 5,3-2,1 1,9-2,1 0,4-12 3,0-7,1 011
cadmium 0,14 0,03 0,3-2,3 0,0008 0,005
chroom 0,04 0,2-0,96 0,06 0,7-1,7 003 0,06
lood 0,04-0.32 0,7-4,3 0,08
koper 1,7 0,06
nikkel 0,97 0,04

(
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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 lP 346. Andere bestanddelen van HA-oliën zijn
naftenische en paraf in ische 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
som PAK lO-VROM worden weergegeven (500 mg/kg), 4 andere uit deze somparameter. Bij 6% HA
olie in de band is dit dan 30 mg/kg PAK 1 0-VROM.

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 Grôn Kemi op internet geplaatst. Uit de meest recent gegevens blijkt, dat het aantal HA
olie vrije banden toeneemt [3].

‘4 * ‘4
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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
inf iii (gerecycled rubber en EPDM) [4]. Byggforsk is een onafhankelijk Noors onderzoeksinstituut voor
de bouw. 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 infili (mg/kg)

cornponent 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 huipstof 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
PAKs 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 Recrubber 3

Nattaleen 0,4 0,32 0,72
Acenattylen 0,6 0,79 1
Acenatten < 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 ii
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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(1 23cd)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 (1 0-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 infili materialen

(.

Component Recrubber 1 Rec.rubber 2 Rec.rubber 3
(iJg/kg) (igIkg) (pg/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
lndeno(123cd)pyreen < 0,1 < 0,1
Oibenzo(a,h)antraceen < 0,1 < 0,1
Benzo(ghi)peryleen < 0,1 < 0,1
PAK 16-EPA 8,7 4,4
PAK lO-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 fotbalispillere [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 (VOO’s) gemeten boven
kunstgrasvelden. Twee van deze hallen hadden een kunstgrasmat met rubber uit autobanden, de
derde met EPDM rubber.
Het stotgehalte 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 ig/m3)

Naast de VOO opname is ook de opname van andere stoffen via fijnstof inademirig (PM1O 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

4 * 4

Component Concentratie Component Concentratie
(iiglm) Qig/m)

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
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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.
De risicoanalyse is uitgevoerd met de Europese methode voor de beoordeling van stoffen. De
methode is gebaseerd op de berekening van twee concentraties van een stof:

> PEC predicted environmental concentration,
> PNEC predicted no effect concentration

Bij een PEC/PNEC risico quotiënt van> 1 is er aanwijzing voor milieueffecten. Voor zink wordt een
PEC/PNEC berekend van 40 in oppervlaktewater en van 371 in sediment. Dit is gebaseerd op een
concentratie van 3,29 mg/I in het run-oft water, waarvan 2,29 afkomstig is van de instrooirubber en
1,00 mg,’l van de vezel. Op basis van deze concentratie wordt tevens een totale zink last berekend
van 19 kg voor een veld van 7200 m2.

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 [8]. 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.

Componerit Rubber 1 Rubber 2 Rubber 3

Naftaleen 0,50 0,56 0,87
Acenaftylen 0,6 0,79 108
Acenaften <0,15 0,23 0,46
Fluareen 0,27 0,36 0,86
Fenantreen 3,57 3,52 6,74
Antraceen 0,60 0,65 1,63

* * S
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Fluaranteen 728 6,65 9,24
Pyreen 2157 22,10 22,43
Benzo(a)antraceen 0,50 0,60 151
Chryseen 3,89 2,99 494
Benzo(b)fluorantheen 1,14 0,95 1,45
Benzo(k)fluorantheen 0,28 0,46 076
Benzo(a)pyreen 121 124 175
Indeno(123cd)pyreen 0,92 0,91 0,95
Dibenzo(a,h)antraceen 0,39 0,44 040
Benzo(ghi)peryleen 4,32 4,42 4,17
PAK 16-EPA 4644-47,59 46,08-47,08 59,24
PAK lO-VROM 23 22 33

De gevonden gehalten komen goed overeen met de gehalten die door Byggforsk zijn gerapporteerd
[4].

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: lmpact 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.
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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.
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].

Hulpverlening Gelderland Midden: Onderzoek gezondheidsrisico’s SBR-granulaat in een
kunstgrasveld van sportcentrum Rijkerwoerd en uitgebreid vervolgonderzoek door RIVM

HGM heeft luchtmetingen laten uitvoeren op een kunstgrasveld in Arnhem [11]. In dit onderzoek is
gekeken naar blootstelling via inademing van de volgende stoffen:

> Fijn stof met daaraan gekoppeld PAK’s
> Fijn stof met daaraan gekoppeld zware metalen
> Vluchtige nitrosamines

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en
naftaleen)

Nitrosamines zijn in het onderzoek opgenomen, omdat uit de rubberindustrie bekend is, dat
nitrosamines kunnen vrijkomen tijdens de productie. Nitrosaminen ontstaan tijdens de verwerking en
vooral bij de vulcanisatie van rubber wanneer secundaire (stabiele) aminen, zoals versnellers en anti
oxidanten kunnen reageren met nitroseerbare stoffen (NOx-vormers), zoals roet, silica en
blaasmiddelen.
De fijn stof metingen zijn uitgevoerd tijdens sporten op het veld. De luchtmetingen van de vluchtige
componenten zijn uitgevoerd door sampling gedurende 8 uur overdag op 15- 30 cm hoogte boven het
veld.
De gehaltes PAK’s en zware metalen gekoppeld aan fijn stof waren lager dan de gehanteerde (_)gezondheidskundige advieswaarde. De concentratie benz[a]pyreen (een PAK-component) in de lucht
tijdens de sportactiviteit was 0,53 ng/m3. De gezondheidskundige advieswaarde bij levenslange
blootstelling is 1,2 ng/m3.
Opvallend was de gemeten concentratie nitrosamine in de lucht boven het veld. In het
vervolgonderzoek op een viertal kunstgrasvelden door RIVM [11 al is ondubbelzinnig vastgesteld, dat
het hier een artefact omdat het eerdere laboratorium (als enige van de drie) opnieuw een nitrosamine
concentratie in de lucht mat en omdat ze zelfs in blanco controlemonsters nitrosaminen maten.
Uit aanvullend materiaalonderzoek onder laboratoriumomstandigheden bleek, dat nitrosaminen
slechts in geringe mate uit rubbergranulaat zijn vrij te maken.

4)
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Danish EPA, Emisisons and evaluation of health effects of PAH’s and aromatic amines from
tyres

De Deense onderzoekers hebben de gezondheidseffecten onderzocht van het gebruik van (gebruikte)
autobanden op kinderspeelplaatsen [12]. In dit kader hebben ze specifiek gekeken naar PAK’s en
naar aromatische amines. Het gehalte PAK’s in onderzochte banden varieerde van 20 mg/kg tot 85
mg/kg.
De gehaltes aromatische amines zijn veel hoger, omdat deze componenten worden toegevoegd als
anti-degradanten aan de rubber.

( De meest voorkomende amine is 6PPD (tot 2500 mg/kg) , maar ook IPPD wordt in aanzienlijke
hoeveelheden aangetroffen (tot 360 mg/kg).
In dit onderzoek zijn migratieproeven uitgevoerd om te bepalen hoeveel PAK’s uit de autobanden
vrijkomen op de huid. Deze migratieproeven zijn uitgevoerd met kunstmatig zweet als medium. Alleen
de amines en de meest wateroplosbare PAK’s blijken te migreren naar het zweet. Fluoranthene en
pyreen zijn gemeten, alsmede 6PPD en IPPD. Fluoranthene liet een migratie zien van 0,05 ng/cm2x
uur. Pyreen vertoonde een migratie van ongeveer 0,06 ng/cm2x uur. Fluorantheen en pyreen zijn niet
carcinogeen. De berekende opname door de huid was:
Dagelijkse opname per kg lichaamsgewicht = [M x A x H x F] / b.w.,
waarin
b.w. : lichaamsgewicht ( kg)
M : gemigreerde hoeveelheid (mg/cm2x h)
A : blootgesteld lichaamsopper\vlak (cm2)
H : blootstellingsduur (uren)
F : fractie geabsorbeerd.
In dit onderzoek is de opgenomen fractie F door huidopname vastgesteld op 10%.
De PAK’s die niet migreren naar het zweet kunnen alleen oraal worden opgenomen via het zand, dat
in contact is geweest met de autobanden. Dit blijkt slechts zeer gering. Bij de toetsing is gebruikt
gemaakt van de risicowaarden uit de RIVM evaluatie [27].

KEMI: Kunstgras uit een stoftenperspectief

KEMI in Zweden heeft in 2006 een stand van zaken rapport opgemaakt over de milieu- en
gezondheidsrisico’s van instrooirubber op kuristgrasvelden [13]. Hierbij s vooral gebruik gemaakt van
het bovengenoemde Noorse onderzoek. Vastgesteld wordt, dat er diverse potentieel schadelijke
stoffen in de banden aanwezig zijn. Het hangt dan van de blootstelling of er daadwerkelijk sprake is
van een risico. Geconstateerd wordt, dat er nog weinig kennis is over de daadwerkelijke blootstelling
en over allergene stoffen. Afgezien hiervan lijken de gezondheidsrisico’s beperkt.
De milieurisico’s zijn vooral locaal en betreffen vooral de uitloging van zink uit de instrooirubber en
daarnaast fenolen en PAK. Het effect van de uitloging van zink is gebaseerd op de EU methodologie
voor risico assessment.
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Regelgeving

Wet milieubeheer

De Wet Milieubeheer is in Nederland het alomvattende kader voor de Nederlandse milieuwetgeving
[16]. 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 [1 7]). 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 1juli 2006
geldt dit ook voor geshredderde autobanden. Ook dit heeft als achtergrond het stimuleren van
hergebruik.

Richtlijn 76/769/EEG

Op 16 november 2005 is richtlijn 2005/69/EG van de Raad van de Europese Unie vastgesteld
houdende de uitbreiding van Richtlijn 76/769/EEG (beperking van het op de markt brengen en gebruik
van gevaarlijke stoffen en preparaten [18]) 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”. Deze richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving opgenomen [18a]. De verwachting
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is, 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 [19]> 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 raam artikelen 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.”

Bouwstoffenbeslu it bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

Het Bouwstoffenbesluit (BSB) stelt regels aan het gebruik van bouwstoffen in werken [20. 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 125 Spoortjes vluchtige componenten (tolueen, ethylbenzeen, xylenen)
Tolueen 125 zijn in polymeren, rubbers en bitumen moeilijk te vermijden, omdat het
Ethylbenzeen 1,25 technische producten zijn
Xylenen 1,25
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 PC8’s en

andere chloorhoudende contaminanten geanalyseerd worden
PAK (lO-VROM) 75 Er zijn ook eisen aan de 10 individuele PAK: naftaleen, tenantreen,

anthraceen, tluorantheen, chryseen, benzo(a)anthraceen,
benzo(a)pyreen, benzo(k)fluoranteen, indeno(1 23cd)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) (mglkg 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 Chtoride 710
Lood 4,6 Fluoride 125
Molybdeen 1,9 Sultaat 3760

Het Bouwstoffenbesluit is dus niet van toepassing op instrooirubber, maar de systematiek van het
Bouwstoftenbesluit 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 in 2007 het Bouwstoffenbesluit vervangen [21]. Ook dit besluit
is alleen van toepassing op steenachtige bouwstoffen. De grenswaarden bij het nieuwe Besluit zijn
gepubliceerd in het Concept-voorontwerp van de Regeling bodemkwaliteit [22]. 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 (1 0-VROM) 50 Er zijn ook eisen aan del 0 individuele PAK: naftaleen, lenantreen,

anthraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)anthraceen,
benzo(a)pyreen, benzo(k)fluoranteen, indeno(1 23cd)pyreen,
benzo(ghi)peryleen

De concept grenswaarde voor PAK is dus verlaagd van 75 mg/kg tot 50 mg/kg.

Tabel 13. Concept emissie-grenswaarden anorganische componenten in het Besluit Bodemkwaliteit

parameter Grenswaarde parameter Grenswaarde
(mg/kg da) (mglkg ds)

Antirnoon 0,16 Nikkel 044
Arseen 0,970 Seleen 0,15
Barium 22 Tin 0,40
Cadmium 0,04 Vanadium 1,80
Chroom 0,63 Zink 4,5
Kobalt 0,54
Koper 0,90 Bromide 10
Kwik 0,02 Chloride 616
Lood 2,3 Fluoride 18
Molybdeen

- 1,0 Sullaat 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.

S * S

(

pagina 71 van 97



1NTRON]

Milieu- en gezondheidsaspecten van instrooirubber A833860/R20060318

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 123]. Hieraan zijn echter
geen grenswaarden voor stoffen gekoppeld.

Europese Richtlijn 1999/45/EG kenmerken van gevaarlijke preparaten

De Europese richtlijn 1999/45/EC geeft richtlijnen voor het verpakken en kenmerken van gevaarlijke
preparaten [24]. Deze richtlijn maakt gebruik van dezelfde systematiek als de afvalstotfenrichtlijn.
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
worden 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 is lager dan 0,1 %. Dus de
verplichting tot kenmerken is niet van toepassing op de PAK’s.

Wet luchtverontreiniging

Artikel 43 [25] 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.

De volgende richtwaarden gelden voor de Nederlandse luchtkwaliteit met betrekking tot PAK’s
• 1 ng/m3 (limietwaarde);
• 0.5 ng/m3 (streefwaarde).

Grenswaarden Wereidgezondheidsorganisatie (WHO)

Voor de toetsing van de blootstelling aan PAK’s kan gebruik gemaakt worden van de grenswaarden
die geformuleerd zijn door het gezamenlijke FAO1WHO expert commissie voor voedsel additieven
[26]. In dit document worden de meest recente geaccepteerde inzichten gegeven over de berekening
van grenswaarden van genotoxische en carcinogene stoffen.
De modellering is gebaseerd op de dosis die in 10% van de gevallen tot kanker leidt. Aangezien er
altijd sprake is van spreiding moet bij voorkeur een betrouwbaarheidinterval bekend zijn en dan wordt
de BMDL gebruikt, (BenchMark Dose Lower confidence limit).
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Voor de berekening van de risico’s bij lage gehalten wordt vaak een linealre extrapolatie gebruikt,
hoewel de dosis response analyse bij lage gehaltes ook anders kan zijn. De commissie beveelt aan
om de risico’s te beoordelen op geschatte MOE’s: margin of exposure (MOE: verhouding BMDL/
opname door de mens).
Berekening van de grenswaarde bij een voorkomen van kanker van 1 op 106 voor een BMDL van 10%
kans houdt simpelweg in, dat de BMDL wordt gedeeld door 100.000. Bij de berekening van de
grenswaarde bij een voorkomen van kanker van 1 op 1 wordt de BMDL gedeeld door 1000.
Voor PAK’s wordt benzo[a]pyreen als marker voor elk mengsel van PAK’s gebruikt. De BMDL voor
benz[a]pyreen is 100 g/kg bw/ dag ofwel 100.000 ng/kg bw/dag. Bij een voorkomen van 1 op 1( wordt de BMDL gedeeld door 1000 en is de grenswaarde gelijk aan 100 ng/kg bw/dag.
De gemiddelde dagelijkse inname van benz[a]pyreen (achtergrondwaarde) is 4 ng/kg bw/dag. Dit
betekent, dat de MOE gelijk is aan 25.000.

RIVM: Herevaluatie van h umaan-toxicologisch maximum toelaatbare risico-niveau’s

RIVM heeft in 2001 een evaluatie gedaan van de gehanteerde maximum toelaatbare niveau’s van een
groot aantal stoffen [27]. In bijlage 4 worden PAK’s behandeld. Voor niet-kankerverwekkende
verbindingen wordt de TDI gegeven: Tolerable Daily lntake. Voor kankerverwekkende verbindingen
wordt in dit rapport wordt het risico weergegeven als de CRoral: de 1 op iO extra kankergevallen
gedurende een leven bij orale blootstelling. De CRorai voor benz[a]pyreen is CRorai = 500 ng/kg bw.dag.
Deze grenswaarde is dus 5x zo ruim als de recente grenswaarde van de WHO [20], als we de
eenvoudige lineaire omrekening hanteren.
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Overige literatuur

DIN norm

De Duitse DIN-norm DIN V 18035-7 [ej 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
DCC (opgeloste organische koolstof) <20 mg/kg (exclEOX)
EOX 100 mg/kg
lood 0,04 mgfl
cadmium 0,005 mg/I
chroom totaal 0,05 mgIl
chroom VI 0,008 mg/l
kwik 0,001 mgll
zink 3,0 mg/l in zuur (bij 1 mg/t in neutraal water)

0,5 mgll in water (bij S 20 mg/l in zuur)
tin S 0,05 mgll
toxicitiet (ntrificatieremming) S 50 %l

biologische afbraak indien noodzakelijk
1; nog geen grenswaarde voor rubber granulaten

De DIN Vi 8035-7 heeft voor zware metalen behalve voor zink een uitloogtest (schudproef) met C02
verzadigd water als eluens. De proefuitvoering voor van de schudproef is een zeer milde uitvoering.
De proef wordt in 2 stappen uitgevoerd met 1 1 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.

Italiaanse amateurvoetbalbond LND: Reglement kunstgras

De Italiaanse nationale amateurvoetbalbond LND (Lega Nationale Dilettanti) heeft in 2006 een
aangepast reglement uitgebracht voor de beoordeling van kunstgrasvelden [32] In bijlage 17 van dit
reglement is een samenstellingstabel opgenomen met maximale gehalten aan microcontaminanten in
de rubber. Hieraan rubber granulaat kan uit geshredderde autobanden nooit voldoen. Er is
grenswaarde opgenomen voor zink van 150 mglkg en een grenswaarde voor PAK’s (25-34 PAK’s)
van 10 mg/kg (zie tabel).

• •
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ÖISS norm

Hametner Environment een beoordeling gemaakt van de milieurisico’s van rubber infill materialen [33]
Een Engelstalige samenvatting is beschikbaar. Hierbij is een overzicht gemaakt van de Duitse (DIN)
en Oostenrijkse testmethoden:

Tabel 15. Vergelijking ÖISS norm en DIN norm

pararneter OISS DIN Vi 803507

EOX S 100 mg/I s 100 mgIl
PAH S 0,002 mg/I S

Lood S 0,03 mg/I S 0,04 mg/I
Cadmium S 0,003 mg/I S 0,005 mglI
Chroom S 0,03 mg/I S 0,05 mg/I
Kwik 50,001 mg/I S 0,001 mgII
Zink 50,5 mg/I S 3 mgII

S 0,5 mg/I
Tin S 0,05 mg/I S 0,05 mglI
Toxiciteit LID S 4 S 50% remm Ing

nitrificatie

ÖISS staat tijdelijk een hogere toxiciteit toe om producenten de gelegenheid te geven om de
producten aan te passen.

SET: Artificial grass pitches and recycled car tyres

Het Noorse instituut SFT stelt voor om geen gerecycled rubber granulaat te gebruiken op
kunstgrasvelden [341 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 [35] 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 0,0 14 ng/m3 BaP in lucht volgens geciteerd Duits onderzoek. Het document gaat
niet specifiek in op de toepassing als rubber infili materiaal.
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TÜV regulation on harniful 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 [36] De producten die men hierbij in gedachten heeft zijn vaste rubber
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. Voorlopige oriënterende waarden voor het gehalte PAK in producten

Parameter Huidcontact 30 sec Huidcontact >30 sec

Benzo(a)pyreen 20 mglkg 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.
Volgens een aanvullende schriftelijke toelichting van TÜV zijn deze voorlopige waarden vooral
gebaseerd op schattingen gebaseerd op de EU-richtiijn om het PAK-gehalte te verminderen in

( weekmakeroliën en autobanden en niet op toxicologisch onderzoek [36a].

Europese speelgoednorm betreffende zware metalen

De Europese norm EN 71 stelt eisen aan de biobeschikbaarheid van zware metalen in
speelgoedmaterialen [37] 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.

. ,
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Tabel 17. Grenswaarden voor de biobeschikbaarheid van zware metalen in speelgoedproducten

Cornponent Biobeschikbaarheid
(mg/kg ds)

Antimoon 60
Arseen 25
Barium 500
Cadmium 75
Chroom 60
Lood 90
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
[38] 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 [39] 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).
Naar aanleiding van commentaren op kamervragen heeft RIVM in opdracht van VROM een reactie
opgesteld over de gezondheidsrisico’s en de milieurisico’s van rubbergranulaat als instrooimateriaal in
kunstgrasvelden [41]. Het advies van RIVM is gebaseerd op bestaand literatuuronderzoek, waaronder
het fase 1 rapport van dit onderzoek. De gezondheidsrisico’s worden beperkt geacht. Bij de
beoordeling van de milieurisico’s komt RIVM tot de conclusie, dat voor een drietal stoffen de MTR-
waarde voor oppervlaktewater wordt overschreden, als gevolg van uitloging van die stoffen uit het
rubbergranulaat naar het omliggende oppervlaktewater. Voor 4-t-octylfenol is de overschrijding een
factor 6, voor de metalen koper en zink een factor van 14 en 25. Voor de som APK’s geldt eveneens
een overschrijding van de MTR met een factor 2.
De door RIVM afgeleide overschrijding van de norm voor koper is gebaseerd op een uitloogproef met
een 1M NaOH oplossing, die is uitgevoerd door Westerberg en Macsik (2001) [1]. De bijbehorende
erg hoge pH (13,6) komt echter in de praktijk op een voetbalveld niet voor. In de uitloogproeven meten
we zoals verwacht een ongeveer neutrale pH = 6.5.

* , *

pagina 78 van 97



INTRON::
•

Mi!ieu- en gezondh&dsaspecten ven instrooirubber A833860/R20060318

Referentielijst literatuuronderzoek

Onderzoeksrapporten:

[1] BLIC Literature study on substances leached from shreclded and whole used tyres (juli 2004)
[2] KEMI report No 5/03 HA Oils in automotive tyres (augustus 2003)
[3] Grön Kemi, Complete list of tyre sample analysis, november 2004, met aanvulling van mei 2006
[4] NBI Byggforsk Potential health and environmental effects linked to artificial turf systems (september

1’•’ 2004)
Ç [5] Norwegian Institute of Public Health and the radium Hospital, Artificial Turf Pitches * an assessment

of the health risks for football players (januari 2006)
[6] NILU Measurement of air pollution in indoor artificial turf halls (maart 2006)
[7] NIVA Environmental risk assessment of artificial turf systems (december 2005)
[8] Labosport, rapport 04-0464b (januari 2006)
[9] EnviroTest laboratories, Journal of the Air and Waste Management Association 53, 903 (juli 2003)
[10] Universiteit van Milaan, Particle and FiberToxicology 2005, 2:1 (maart2005)
[11] Hulpverlening Gelderland Midden, Onderzoek gezondheidsrisico’s SBR-granulaat in een
kunstgrasveld van sportcentrum Rijkerswoerd (augustus 2006)
[11 a] RIVM rapport 609300001, Nitrosaminen uit rubbergranulaat (november 2006)
[12] Danish EPA, Emissions and evaluation of health effects of PAH’s and aromatic amines from tyres,
(survey of chemical substances in consumer products, no 54, 2005)
[13] KEMI, Konstgrâs ur ett kemikalieperspektiv (PM 2/2006)
[14] LUT, Universiteit van Lulea, Technical and environmental properties of tyre shreds focusing on
ground engineering applications (2004)
[15] INTRON rapport A831410/R20060129, Instrooirubber op kunstgrasvelden uit geshredderde
autobanden (juni 2006)
[15a] Reddy & Quinn, Environ. Sci. Technol. 31(10) 2847-2853.
[15b] Srour, Aromatic Intermediates and derivatives C 111.1-12; Parijs, (mei 1994)

Regelgeving:

[16] Wet Milieubeheer, wijziging 2005, Stb 317
[17] Besluit beheer autobanden
[18] 27 Amendment on 76/769/EEC, relating to the restrictions on the marketing and use of certain
polycyclic aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres (februari 2004)
[1 8a] Besluit van 20 november 2006 tot wijziging van het besluit PAK-houdende coatings en
producten Wms 2003 (PAK in procesolieën en banden), Stb 602 (december 2006)
[19] Wet Bodembescherming, wijziging 2005, Stb 282
[20] Bouwstoffenbesluit (Wijziging 2005)
[21] ontwerp Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 31 maart 2006
[22] Concept-voorontwerp van de Regeling bodemkwaliteit, (september 2006)
[23] Richtlijn 2001/95/EG betreffende het op de markt brengen van gevaarlijke producten

• ,

pagina 79 van 97



1NTRON
• •

Milieu- en gezondheidsaspecten van instrooirubber A833860/R200603 18

[24] Richtlijn 1 999/45/EG betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
preparaten
[25] Wet inzake de Luchtverontreiniging, wijziging 2005, Stb 337
[26] JECFN64/SC, summary and conclusions of the sixty-fourth meeting of the joint FAO/WHO Expert
Committee on Food additives (JECFA) (februari 2005).
[27] Risk Assessment Report Zinc- and Zinc compounds, opgesteld in het kader van de EG-
verordening bestaande stoffen (EG/793/93) (RIVM 2006)
[28] RIVM, Bureau Milieugevaarlijke Stoffen, website
[29] CEN/TC 351 Business Plan Construction products: assessment of the release of dangerous
substances” (maart 2006).
[30] Directive 2005/84/EC, relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous
substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles) (december 2005)

Diversen:

[31] SV&A milieuprojecten, Tussenrapportage onderzoek toepasbaarheid van mengsels van
ongebonden mineralen en rubbergranulaat en instrooirubber in sportvloerenconstructies, december
2005
[32] LND, Regolamento, testen van kunstgrassystemen, van kracht vanaf 5juni 2006
[33] Hametner Environment, Environmental Compatibility-recent Developments
[34] SET Artificial grass pitches and recycled car tyres, januari 2006
[35] BLIC Replacement of highly aromatic oils in tyres, frequently asked questions (oktober 2004)
[36] TÜV Product und Umwelt Information, regulations on harmful substances, PAH, Recommendation
for limits in products
[36a] dr. A. Wennemer, TÜV Rheinland Group, 29 mei 2006
[37] DIN EN 71 Sicherheit von Spielzeug
[38] Kamervragen 2050603510 en beantwoording, vergaderjaar 2005-2006
[39] prof.dr.ir. J.W.M.Noordermeer, Universiteit Twente, brief, 22 maart 2006
[40] RIZA werkdocument 2003.217X, Korte beschrijving van een aantal diffuse bronnen december
2003
[41] RIVM brief 060950/06 SEC AB/mvm, 23 juni 2006
[42] Natuurrubber 2, (januari 1996)
[43] RIVM rapport 711701043 kritische emissiewaarden voor bouwstoffen; Milieuhygiënische
onderbouwing en consequenties voor bouwmaterialen (2006)
[44] D. Voutsa et al, Benzotriazoles, alkylphenols and bisphenol A in municipal wastewaters and in
the Glatt River, Switzerland, Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2006 sep; 13 (5)
[45] Alterra-report 1030 (2004). Prediction of long term accumulation and leaching of zinc in Dutch
agricultural soils: a risk assessment study

, S

pagina 80 van 97



INTRONP::
::EZE:zz.J • •

Milieu- en gezondheidsaspecten van instrooirubber A833860/R20060318

BIJLAGE 2 MONSTERNEMING

Op de volgende pagina staan foto’s die genomen zijn tijdens de monsterneming op de eerste 5
velden.

De instrooirubber is met een stofzuiger van de kunstgrasmat gezogen. Visueel waarneembare
contaminaties, die slechts in geringe mate aanwezig waren, zijn verwijderd voor het onderzoek. De
monsterneming heeft zo goed mogelijk plaatsgevonden over de gehele dikte van de laag rubber( granulaat, die maximaal ca. 3 cm dik is.

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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Monstername rubber-infili met stofzuiger

Moristername rubber-infill
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BIJLAGE 3 METHODEN EN TECHNIEKEN

Laboratoriumverouderingsproef

In het laboratoriumverouderingsonderzoek is gebruik gemaakt van een standaard proef, die is
ontwikkeld voor het testen van de duuurzaamheid onder invloed van verwering van kunstgrasmatten
ISO 4892-3.
Voor de proef wordt een batch instrooirubber gehomogeniseerd en in 3 delen gesplitst. Een deel wordt
direct getest met de kolomproef (NEN 7383). Een tweede deel wordt 21 dagen belast in de
klimaatkamer en dan getoetst met de kolomproef. Een derde deel wordt 66 dagen belast in de
klimaatkamer en dan getoetst met de kolomproef.

Het instrooirubber wordt in een dunne aaneengesloten laag in de testkamer gebracht. Er wordt een 3-
daagse sequentie aangebracht, als volgt:

Climatic simulation seguence according to standard ISO 4892—3

The raaterial is placed in the climatic chamber with a distance towards the
DV lamps (UV—A and UV—B) of 350 mm (tolerance +/—30 min) . The UV lamps are
burning constantly in the chamber. The climatic chamber is running through
the following 3—days sequence, with the following temperature (T) and
moisture variations:

Day 1: T from 20°C to 40°C in 4 hours;
T at 40°C for 20 hours.

Day 2: T at 40°C for 20 hours;
T from 40°C to 20°C in 4 hours;
water spraying for 40 minutes.

Day 3: T from 20°C to —5°C in 12 hours;
T from —5°C to 20°C in 12 hours.

This sequence is running for 66 days (+1— 1 day)

Kolomproef

De uitloogproef voor het testen van de uitloging van instrooirubber is de kolomproef, die is
voorgeschreven in het Bouwstotfenbesluit voor het testen van de uitloging van bouwstoffen en grond
(NEN 7383).
Een kolom van 5 cm doorsnede wordt gevuld met het rubbergranulaat (ca. 30 cm hoog). De kolom
wordt van onder naar boven doorstroomd met zuiver water met een voorgeschreven maximale flow.

* *
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Totaal stroomt er 10 liter water doorheen op 1 kg materiaal (Liquid/Solid Ratio: IJS = 10). Na IJS = 1
en na L/S = 10 wordt het water geconserveerd voor de verschillende metaal- en anionanalyses. De
totale proef duurt ongeveer 20 dagen.

Figuur Bi. Kolomproef opstellingen

Analysemethoden

De samenstelling- en uitloogonderzoeken zijn uitgevoerd volgens standaard normen.
Hieronder een lijst van de gebruikte meetmethoden:

analyse

Analysemonster vluchtigen VAK
Cryogeen malen < 1 mm
Analysemonster anorganische samenstelling
Droge stof 105°C analysemonster vluchtigen
Droge stof 105°C analysemonster matig vluchtigen
Droge stof 105°C analysemonster kolomproef
Droge stof 105°C analysemonster metalen
Refiux destructie HCI/HNO3 (metalen)

analyse methode
techniek

APO4-V
APO4-V
APO4-V
o-NEN 5748 (2004)
APO4-V
APO4-V
APO4-V
NEN 6465 (1992)

gravimetrie
gravimetrie
gravimetrie
gravimetrie

• * *
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Voorbewerking vluchtige stoffen (VAK) NVN 5732
Voorbewerking PAKIEOXIxCB AP04
VAK beperkt (BETX) GC/MS APO4-SB-Il
EOX microcoulom AP04-SB-IV

etrie
Kolomproef (IJS = 1,10), organisch Kolomproef o-NEN 7344
Kolomproef (IJS = 1,10), anorganisch Kolomproef NEN 7383 (2004)
pH potentiometr. NEN 6411 (1981)
Geleidbaarheid 25C conductomet gelijkwaardig aan NEN-ISO

rie 7888 (1994)
Antimoon HG-AAS NVN 7323 (1997)
Arseen ICP NVN 7322 (1997)
Barium ICP-AES NVN 7322 (1997)
Cadmium ICP NVN 7322 (1997)
Kobalt ICP NVN 7322 (1997)
Chroom totaal ICP NVN 7322 (1997)
Koper ICP NVN 7322 (1997)
Kwik CV- AAS NEN 7324 (2001)
Molybdeen ICP NVN 7322 (1997)
Nikkel ICP NVN 7322 (1997)
Lood ICP NVN 7322 (1997)
Seleen HG-AAS NVN 7323 (1997)
Tin ICP NVN 7322 (1997)
Vanadium ICP NVN 7322 (1997)
Zink ICP NVN 7322 (1997)
Fluoride potentiomeir. APO4-E-XVIII
Chloride HPLC NEN-EN-ISO 10304-2 (1996)
Sulfaat HPLC NEN-EN-ISO 10304-2 (1996)
Bromide HPLC NEN-EN-ISO 10304-2 (1996)
PAK in organische matrix GC-MS o-NEN 7331
PAK in water (eluaat) LC-LVI-GC- Eigen methode

MS

* , *
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BIJLAGE 4 SAMENSTELLINGS- EN UITLOOGRESULTATEN
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Tabel Bi. Samenstellingsonderzoek instrooirubber uit productie. Product 1 en 2 zijn geproduceerd uit
personenautobanden. Product 3 is geproduceerd uit bedrijfsautobanden. Grenswaarden uit het
Bouwstoffenbesluit (BSB)

1 EOX is in het Bouwstoffenbesluit een zogenaamde triggerparameter, geen grenswaarde (zie hoofdstuk 3).
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Arseen
Cadmium
Chroom

< 3,0

Koper

< 3,0
1,4

Kwik

<3,0
1,5

< 4,0

Lood

geen
1,6

50
< 4,0

Nikkel

< 0,05

geen

120
< 4,0

Zink

19
< 0,05

260
geen

21
2,3

< 0,05
geen

9400

geen

2,1

Benzeen

20

Tolueen

8800

geen
10

<0,05

Ethylbenzeen

19000
geen

m÷p-Xyleen

< 0,05
0,15

geen

Styreen

< 0,05

< 0,05
0,10

o-Xyleen

0,27
< 0,05

1,25
0,13

Som Xylenen

0,18
< 0,05

0,47

1,25

0,05

0,94
0,15

1,25

0,32
0,05

1,25

EOX

0,10

0,23
1,0

1 ,25

21

1,9
1,25

Nattaleen

Component Product 1 Product 2 Product 3 BSB grens
(mg/kg ds) (mg/kg ds) (niglkg ds) (mg/kg ds)

Totaal 10 VROM 34,1 25,1 30,3
Totaal 16 EPA 71,0 54,4 54,4

18

Acenaftyleen

1,25

11

0,45

Acenatteen
Fluoreen

0,87
0,39

0,8

Fenantreen

1,11

0,19
0,72

Antraceen

0,38

5
0,92

0,13

4,81

Fluoranteen

0,31
1,94

Pyreen

4,18
4,71

1,36

10,9

9,23
4,03

Benzo(a)antraceen
Ghryseen

33,6
9,42

8,90
20

27,2
1,47

9,29

Benzo(b)fluorantheen

10

0,93
5,94

19,7
35

Benzo(k)fluorantheen

0,26

1,72
3,50

Benzo(a)pyreen
1,67

0,65

50
0,74

Dibenz(ah)antraceen

0,64
0,14

0,83

10

Benzo(ghi)peryleen

0,13

0,14
0,35

Indeno(1 ,2,3-cd)pyreen
1,64

0,16
0,10

50

0,85
1,64

0,03
10

0,85
0,26
0,26

50
50

75
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Tabel B2. Samenstellingsonderzoek van instrooirubber van 3 velden met rubbergranulaat van
bedrijfsautobanden van 1 jaar oud.
Component Veld 6 Veld 7 Veld 8 BSB grens

(mg/kg ds) (mglkg ds) (mglkg ds) (mglkg ds)

Arseen < 3,0 < 3,0 < 3,0 geen
Cadmium 1,2 1,8 1,8 geen
Chroom < 4,0 < 4,0 < 4,0 geen
Koper 100 180 140 geen
Kwik < 005 < 0,05 < 0,05 geen
Lood 18 60 21 geen
Nikkel 2,9 <2 3,0 geen
Zink 11000 15000 17000 geen

Naftaleen 2,2 2,1 2,4 5
Fenantreen 2,1 2,4 2,0 20
Antraceen 0,11 0,15 0,13 10
Fluoranteen 7,3 7,0 6,5 35
Benzo(a)antraceen 1 < 1 < 1 50
Chryseen <1 <1 <1
Benzo(k)fluorantheen < 0,5 < 0,5 < 1 50
Benzo(a)pyreen < 0,5 < 0,5 < 1 10
Benzo(ghi)peryleen < 1 < 1 < 1 50
lndeno(1,2,3-cd)pyreen <1 <1 1 50

Totaal 10 VROM 15 15 14 75

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 1 per kg) is het gehalte PAK in de eluaten gemeten. De
gesommeerde resultaten van de uitloging van PAK’s staan weergegeven in tabel 83 in pg/kg.

Tabel B3. Uitloging PAK’s in de kolomproef van instrooirubber van velden (personenautobanden, 1
jaar oud)

component veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 veld 5
LS=10 LS=10 LS=10 LS=10 LS=10
(lig/kg) (l.Iglkg) (pglkg) (j.ig/kg) (pglkg)

Naftaleen 0 0,54 1,4 0 0,06
Acenaftyleen 0 0,07 1,1 0 0,78
Acenatteen 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 0,21 025
Pyreen 0 0,38 0,76 0,35 0,38
Benzo(a)anthraceen 0 0 0,10 0 0
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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
lndeno(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 003 2,2 7,6 1,3 3,3

(D

Van de 10 individuele PAK-verbindingen uit de PAK’s lO-VROM ogen er 4 uit. Dit zijn de kleinste en
meest oplosbare PAK-verbindingen: naftaleen, fenantreen, antraceen en fluarantheen.

Tabel B4. Uitloging PAK’s in de kolomproef, productiemonsters

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.

4 4,

component product 1 product 2 product 3
LS=10 LS=10 LS=10
(pglkg) (ig1kg) (iig/ko)

Naftaleen 1,9 0,1 3,7
Acenaftyleen 1,2 0,1 0,2
Acenatteen 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)tluorantheen 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
lndeno(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
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Tabel B5. Uitloging van zware metalen uit productiemonsters, gemeten met de kolomproef (NEN
7383). Uitlooggrenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit

Product 1 Product 2 Product 3 BSB grens
(mglkg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds)

Antimoon < 002 < 0,02 < 0,02 0,31
Arseen < 0,25 < 0,25 < 0,25 1,1
Barium 0,40 0,30 0,26 50
Cadmium < 0,005 < 0,005 < 0005 0,059
Chroom < 0,05 < 0,05 < 0,05 4,1
Kobalt 0,06 0,06 0,15 1,0
Koper < 0,05 < 0,05 < 0,05 1,9
Kwik < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 0,022
Lood < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,6
Molybdeen < 0,05 < 0,025 < 0,025 1,9
Nikkel < 0,05 < 0,05 < 0,05 2,2
Seleen < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,23
Tin < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,85
Vanadium < 0,1 < 0,1 < 0,1 10
Zink 4,6 4,0 12 8,4

Fluoride < 1 < 1 < 1 125
Chloride 9,8 14,6 6,4 710
Sulfaat 21 29 41 3760
Bromide 4,0 < 0,5 < 0,5 3,6

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.

Tabel. B6. Analyseresultaten productiemonsters instrooirubber volgens DIN V 18305-7

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

• •

4

C
eenheid Product 1 Product 2 Product 3 eis

Cadmium mg/l 0,0002 0,0002 < 0,0001 0,005
Chroom mgJl 0,002 < 0,002 0,003 S 0,05
Lood mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 S 0,04
Zink mg/l 6,0 7,0 7,5 S 3,0 mg/l in zuur (bij S 1 mg/I in neutraal water)

0,58 1,2 S 0,5 mg/l in water (bij 20 mgIl in zuur)
Tin mg/l <0,015 <0,015 <0,015 0,05
Kwik mg/l < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 S 0,001
EOX mg/kg ds 29 14 33 S 100

nitrificatieremming treedt niet treedt niet op (nog geen eis voor instrooirubber)
op
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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
1 8305:2002-06 gegeven grenswaarde. Het gehalte zink overschrijdt de voor het zure, waterige eluaat
(C02 verzadigd water) gegeven grenswaarde (3,0 mg/l). De voetnoot bij de tabel staat voor elastische
vulstotfen gehalten tot 20 mg/l in dit eluaat toe in combinatie met een toetsing via een neutraa’ eluaat,
waarbij het gehalte in het neutraal eluaat niet hoger mag zijn dan 0,5 mg/l. Het gehalte in het neutrale
eluaat overschrijdt de eis,

( De DIN-methode stelt geen eisen aan gehalte of uitloging van PAK’s.

*

• , •
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BIJLAGE 5 MIGRATIEPROEVEN MET OPLOSMIDDEL

Migratieproeven met oplosmiddel

In eerste instantie zijn verschillende oplosmengsels gebruikt als medium. De migratieproef is
uitgevoerd door het materiaal gedurende 24 uur in contact te brengen met het medium. De proeven
zijn uitgevoerd met petroleumether (PE), isopropanol-PE mengsels (IP/PE) en water.
Het gehalte PAK’s (som 1 0-VROM) in het uitgangsproduct is 28 mg/kg ds. Het gehalte benz[ajpyreen
is 2,5 mg/kg d.s. (
Tabel 85. Migratie uit rubbergranulaat van personenautobanden (mg/kg rubber) door 24 uur contact
met oplosmiddelen bij kamertemperatuur.

100% PE 80/20 PE/IP 20/80 PE/IP water

naftaleen 0,23 0,29 0,56 < 0,01
fenantreen 1,4 1,8 2,4 <0,01
anthraceen 0,07 0,08 0,11 < 0,01
fluorantheen 3,9 3,5 5,6 < 0,01
benzo(a)anthraceen < 1 < 1 < 1 < o,oi
chryseen < 1 < 1 < 1 < 0,01
benzo(k)fluorantheen < 1

- < 1 < 1 < 001
benzo(a)pyreen < 1 < 1 < 1 < 0,01
benzo(ghi)peryleen < 1 < 1 < 1 < 0,01
ndeno(123cd)pyreen < 1 < 1 < 1 < 0,01

som PAK < 9,8 < 4,4 < 4,4 < 0,07

Er blijkt weinig verschil te zijn tussen de verschillende oplosmiddelcombinaties. De zwaardere PAK’s
hebben een verhoogde detectiegrens, omdat een grote hoeveelheid storende componenten aanwezig
is in de extracten.

De migratie naar water blijkt lager dan de aantoonbaarheidsgrens van de PAK’s

In figuur Bi is de migratie van fluorantheen vanuit de rubbergranulaat in 100% PE weergegeven. Het
blijkt, dat de migratie instantaan is. Na het kortste tijdsinterval (10 minuten) is de eindwaarde al
bereikt.

• . •

• • •
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migratie van fluorantheen
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Figuur 31 Migratie van fluorantheen naar petroleumether

Tabel B6 Gehalte PAK’s uit het in dit onderzoek gebruikte mengmonster rubbergranulaat (NEN 5731).

component gehalte
(mglkg)

naftaleon 0,81
fenantreen 4,0
anthraceeri 0,21
fluorantheen 8,4
benzo(a)anthraceen 4,3
chryseen 6,8
benzo(k)fluorantheen 1 ,2
benzo(a)pyreen 2,5
benzo(ghi)peryleen < 1
indeno(123cd)pyreen < 1
som PAK 28,0

* 4*

• *2
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Tabel B7. Gehalte in het medium na de migratieproeven met ingesmeerde glasplaat
massageolie/vaselirie in mg PAK per kg medium.

component gehalte in vaseline gehalte in chemodol
(mglkg) (mg/kg)

naftaleen 0499 0,039
fenantreen 2,84 0,245
anthraceen 0,118 <0,1
fluorantheen 2,43 0,331
benzo(a)anthraceen 0,276 0,066
chryseen 0,713 0,082
benzo(k)fluorantheen < 0,1 0,013
benzo(a)pyreen 0,231 0,029
benzo(ghi)peryleen 0,413 0,067
indeno(123cd)pyreen < 0,1 < 0,1
som PAK 7,66 1,01

Vaseline is aangebracht in 0,47 gram per 1119,3 cm2 glasplaat
Massageolie s aangebracht in 3,33 gram per 1119,3 cm2 glasplaat

(

•

* •
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BIJLAGE 6 HUIDKLACHTEN INSTROOIRUBBER TNO RAPPORT
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BIJLAGE 7 URINEONDERZOEK INDUSTOX RAPPORT
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BIJLAGE 8 BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN TECHNISCHE COMMISSIE

Leden van de begeleidingscommissie:

de heer (Ministerie VROM)
de heer (Grontmij, namens werkgroep Materialen)
de heer INTRON Certificatie, voorzitter)
de heer (VVCS)

( deheer (DSM)
de heer Ten Cate Thiolon)
de heer (Ministerie VWS)
de heer (INTRON)
de heer (KNVB)
de heer (Kempeneers Milieumanagement)
de heer (Arcadis, namens werkgroep Materialen)
de heer

- (Vereniging Band & Milieu! Recybem)
de heer Syntens)
mevrour (ISA Sport)
de heer i (ISA Sport)
de heer \3OC*NSF)
de heer (VNG)
de heer (Vereniging VACO)

Leden van de technische commissie:

mevrouw (RIVM)
de heer (INTRON)
de heer (INTRON, projectleider)
de heer (Kempeneers Milieumanagement)
de heer (lndustox)
mevrouw ISA Sport)
mevrouw’ (TNO Arbeid)
mevrouw (DSM Product Safety)

*
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Samenvatting

Uit de gerapporteerde onderzoeken blijkt dat huidsensibilisatie tegen bepaalde
chemicaliën in rubber zowel bij de autobandenproductie als bij consumenten voorkomt.
Aangenomen wordt dat personen gesensibiliseerd kunnen raken door contact met het
rubber zelf. Hoe intensief dit contact moet zijn om sensibilisatie te kunnen veroorzaken,
kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.
Huidsensibilisatie tegen rubber blijkt vrij algemeen voor te komen. Dit houdt in dat de
kans bestaat dat een deel van de betreders van kunstgrasvelden reeds gesensibiliseerd
zijn tegen rubberchemicaliën. Personen die gesensibiliseerd zijn voor stoffen in rubber
kunnen in theorie klachten ontwikkelen bij contact met het rubber. Aromatische amines
(vooral IPPD) blijken een belangrijke veroorzaker van allergisch contactdermatitis bij
zowel werknemers in de rubber- en de autobandenindustrie, als bij consumenten in
contact met diverse (zwart)rubberen producten. In een recent Deens onderzoek (Nilsson
et al, 2005) zijn aromatische amines in productmonsters en in migratieproeven met
autobanden aangetoond.
Over de kans om gesensibiliseerd te raken door contact met introoirubber bij normaal
gebruik van kunstgrasvelden kan geen uitspraak worden gedaan.

Een andere in rubber aanwezige stof die huidsensibilisatie tot gevolg kan hebben is
nikkel. Onbekend is of nikkel in voldoende hoge concentraties uit het rubber vrij komt
en of het contact langdurig genoeg is om de blootstellingsgrenswaarde van 0,5
microgramicm2/week te overschrijden. Indien het contact steeds van korte duur is, is de
kans op allergische reacties bij reeds gesensibiliseerde personen vermoedelijk klein.

De kans dat chemische stoffen in instrooirubber huidirritatie veroorzaken bij niet
gensensibiliseerde personen wordt zeer klein geacht. Het is niet te verwachten dat
irriterende stoffen in grote hoeveelheden in het eindproduct terechtkomen. Er wordt
geen melding gemaakt van huidirritatie door contact met rubber zelf, alleen door stoffen
(veelal in oplossing) die tijdens de productie gebruikt worden. De huid kan wel
geïrriteerd raken door fysische eigenschappen van het rubber, dus door veel schuren
over het kunstgras.

Experimenteel onderzoek volgens de medische-hulpmiddelenrichtlijn kan mogelijk
huidsensibiliserende eigenschappen van instrooinibber aantonen. Aromatische amines
zijn aangetoond in autobanden en daarmee bestaat de kans dat deze stoffen ook in
instrooirubber voorkomen. Indien personen huidkiachten vertonen na contact met
instrooirubber, is het aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de oorzaken hiervan,
b.v. middels de standaard patch-test met “black rubber mix”.

ONGERUBRICEERD ) * *
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Inleiding

Gezien de zorgen uit de maatschappij omtrent risico’s van het gebruik van
instrooirubber gemaakt van gerecyclede autobanden heeft Intron BV, namens de TC
rubber infili granulaten aan TNO gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijke
huidirriterende en -sensibiliserende eigenschappen van autobandenrubber.

TNO heeft voorgesteld een literatuuronderzoek uit te voeren naar het risico op
huidirriterende en -sensibiliserende reacties, als gevolg van potentieel huidcontact aan
stoffen die in instrooirubber, gemaakt van autobanden, van kunstofsportvelden kunnen
voorkomen.

De beoordeling van de irriterende en sensibiliserende effecten van (zwart)rubber en
nikkel is gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Een literatuursearch is uitgevoerd
in de online database Medline (augustus en september 2006). Voor de search zijn de
volgende termen gebruikt: tyre, tire, black rubber, nikkel, allergy, sensitization,
dermatitis, irritation, dermal, exposure, occupational, in verschillende combinaties. De
literatuur is vervolgens geselecteerd op basis van titels en abstracts. Ook op de website
van het NIOSH (http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html) is gezocht naar relevante
informatie over de rubber industrie. Er is specifiek gezocht naar effecten van zwart
rubber, omdat bij werknemers in de autobandenindustrie vermeld werd dat deze
huidkiachten ontwikkelden en positief reageerden op een standaardtest met “Black
rubber mix”. Dit om een onderscheid te kunnen maken naar sensibiliserende effecten
veroorzaakt door natuurrubberlatex in bijvoorbeeld latexhandschoenen.
In de wetenschappelijke literatuur is nagegaan in welke mate huiclklachten
gerapporteerd zijn bij werknemers die veelvuldig contact met autobanden hebben.
Daarnaast is ook onderzocht of bij consumenten genoemde klachten voorkomen.
1-lierbij is ook getracht te achterhalen welke stoffen aangemerkt kunnen worden als
oorzakelijke factor.

Daarnaast is van de stoffen die zijn bepaald in het onderzoek naar instrooirubber op
kunstgrasvelden uit geshredderde autobanden: onderzoek naar milieu en
gezondheidsrisico’ s door U. Hofstra (2006) nagegaan of deze huidirriterend of -

sensibiliserend kunnen zijn. Ook is nagegaan of er in de rapportages van BLIC (BL[C
2004) en BYGGFORSK (Plesser and Lund 2004) stoffen voorkwamen die mogelijk
deze klachten zouden kunnen veroorzaken. Hiervoor zijn eerst de CAS nummers van de
stoffen opgezocht via Chemfinder.com. Met behulp van de CAS nummers is nagegaan
of relevante gegevens beschikbaar waren over labelen of irriterende en sensibiliserende
effecten via de websites van de ‘European Chemicals bureau’ (http://ecb.jrc.itlesisl) en
van de ‘Agency for Toxic Substances and Disease Registry’
(http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html). Van stoffen die via deze wegen informatie
gevonden kon worden is beoordeeld of deze mogelijk huidirriterend of
huidsensibiliserend konden zijn. Opgemerkt moet worden dat niet van alle stoffen de
genoemde informatie achterhaald kon worden.

In de rapportage wordt gesproken over huidirritatie. Huidirritatie is een prikkeling, een
branderigheid van de huid, dat verschillende oorzaken kan hebben. Het is een lokaal
effect. De medische term voor de symptomen is contactdermatitis.
Huidsensibilisatie is een systemisch effect. Onder huidsensibilisatie wordt verstaan de
inductie van een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde chemische producten (stoffen

ONGERUBRICEERD • * *
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of preparaten), dat latere dermale blootstelling aan de stof of het preparaat
karakteristieke nadelige effecten op de huid veroorzaakt. De medische term is
allergische contactdermatitis. Om allergische contactdermatitis te krijgen moet je eerst
gesensibiliseerd zijn.
Bij de beoordeling is de blootstellingsduur en blootstellingsoppervlakte niet
meegenomen. Voor huidirriterende en -sensibiliserende stoffen is de concentratie het
meest relevant. Stoffen die in het instrooirubber voorkomen moeten er uiteraard ook
eerst uitkomen en op de huid terechtkomen om een effect te kunnen hebben.

(
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2 Voorkomen en oorzaken van huidaandoeningen door
contact met zwart rubber

Als indicatie voor huidaandoeningen door blootstelling aan instrooirubber is nagegaan
of dennatitis voorkomt bij werknemers in de autobandensector, bij overige werknemers
die contact kunnen hebben met zwart rubber en bij consumenten. Contactdermatitis is
frequent gerapporteerd in de rubber industrie en bij gebruikers van rubber producten
(Taylor 1986). Nagegaan is welke stoffen als oorzaak zijn aangegeven.

Bij een onderzoek in Australië onder 999 werknemers in een Australische
bandenproducent werd een prevalentie van 37 gevallen van beroepsmatig
contactdermatitis per 1000 werknemers gevonden (varigos and Dunt 1981). De
personen met een allergisch contactdermatitis (n=5) hadden allen frequent contact met
rubber. Dermatitis als gevolg van irritatie (n=33) kwam vaker voor dan allergische
dermatitis, maar voor deze vorm van dermatitis werd geen associatie met contact met
rubber gevonden.

In tabel 1 staat vermeld welke chemische stoffen in de autobandenindustrie
contactdermatitis kunnen veroorzaken. Door middel van een patch test met “black
rubber mix”of met de individuele stoffen, is bij de werknemers of patiënten met
klachten vastgesteld of ze een positieve reactie vertoonden. De meest gemelde stoffen
zijn aromatische amines: N-Isopropyl-N’- phenylparaphenylenediamine (IPPD) en N
Dimethyl-l ,3 butyl-N’ -phenylparaphenylenediamine (DMPPD, synomiem: 6PPD).
Deze typen stoffen worden als antiozonant and antioxidant aan rubber toegevoegd voor
de bandenproductie. Het vermoeden bestaat dat stoffen die in autobanden voorkomen
ook in instrooirubber voorkomen. In de onderzoeksrapporten naar stoffen die mogelijk
het milieu belasten is niet naar deze stoffen gekeken. Hiervan bestaan voor
instrooirubber dus geen kwantitatieve gegevens.

Het onderzoek van (Kilpikari, 1982) maakt ook melding van gevallen van
beroepsmatige contactdermatitis door nikkel (n=3). Uit het artikel is echter niet te
achterhalen hoe de blootstelling aan nikkel heeft plaatsgevonden. De blootstelling aan
dinitrochlorbenzene (Zina et al. 1987) kan als incident beschouwd worden, omdat deze
stof als vervuiling voorkwam. Effecten door deze blootstelling zijn ook niet in andere
onderzoeken gemeld.

• *
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Tabel 1. Chemische stoffen die allergische contactdermatitis bij werknemers in de
rubber productie kunnen veroorzaken.

Om te beoordelen of de huidkiachten worden veroorzaakt door contact met rubber of
met de chemicaliën tijdens het productieproces is ook bij consumenten en andere
beroepen nagegaan of deze vorm van overgevoeligheid voorkomt. Ook in andere
industrieën en bij consumenten die in contact komen met zwart rubber bleken gevallen
van allergisch contactdermatitis voor te komen (tabel 2). Sensibilisatie als gevolg van
contact met zwart rubber bij consumenten wordt ook veelal veroorzaakt door
aromatische amines: IPPD, N-cyclohexyl-N-phenyl paraphenylenediamine (CPPD) of
N,N’-diphenyl-p-phenylenediamine (DPPD). De overgevoeligheid is in alle gevallen
vastgesteld met een standaard patch test (PPD black rubber mix) en/of met een test met
de individuele stoffen.
In een recent Deens onderzoek (Nilsson, Feilberg, and Pommer 2005) zijn een aantal
aromatische amines in autobanden en in het rubber van een speelplein bepaald. 6PPD
was in alle productmonsters aanwezig (tussen de 236 en 2480 mg/kg). Ook IPPD was in
alle productmonsters aanwezig (3.2 tot 360 mgfkg). Ook tijdens migratieproeven
werden deze stoffen in vrijwel alle monsters gemeten (6PPD: 0.9 tot 44.1 ng/cm2 en
[PPD: niet detecteerbaar tot 10.2 ng/cm2)

ONGERUBRICEERD
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Aantalhemische stof Proces Product Land Referentiegevallen
linitrochlorbenzene (DNCB), als

(Zina et al.rervuiling in 2-(2’- 16 Geheel Banden Italie
1987)Vdinitrophenylthio)benzothiazole

[,4-Dithiodimorpholine, 1% 45 Niet gespecificeerd Banden VS. (Taylor 1986)
Assemblage,EPPD 42 (Herve-Bazinonderhoud, Banden FrankrijkDMPPD 15 et al. 1977)samenstellers
Niet gespecificeerdPPD en DMPPD 14
(behandeling van Banden, (KilpikariOverige stoffen 6 Finlandonbehandeld schoeisel 1982)iikkel
rubber)

Niet gespecificeerd (Abbate et al.Resorcinal (sic) 8 Banden Italie(banden makers) 1989)
(Ancona,

1 (case Monroy, andEPPD Banden assambleur banden Mexicoreport) Fernandez
Diez 1982)
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Tabel 2. Chemische stoffen in zwart rubber die allergische contactdermatitis kunnen
veroorzaken.

hemische stof Aantal gevallen Proces Product Land

Rubber handschoenen
Japan

(Kaniwa et al.2PPD (heavy duty) 1994)
Diverse beroepen, o.a.PPD 51 U.K. (Alfonzo 1979)bandenmonteurs

Rubberen ring aan (Kuijpers,
PPD en CPPD 1 (case report) . Nederland Hillen, andmcroscoop

Frank 2006)
(Tennstedt andPPD en CPPD 1 (case report)

windsurfers België LachapellePPD en DPPD 1 (case report)
1981)

Rubberen handgreep in (Dooms
PPD, CPPD en DPPD 1 (case report) België Goossens et al.lift

1987)
(Romaguera,
Grirnalt, andPPD, CPPD en DPPD 1 (case report) laarzen Spanje
Vilaplana
1989)
(Shaw andRubber dop van

UK WilkinsonPPD, CPPD en DPPD 1 (case report)
wandelstok

1984)

(Conde-SalazarPPD, CPPD en DPPD 1 (case report) Rubber in een ketting Spanje
et al. 1987)

(McKenna andRubber aanPPD, CPPD en DPPD 1 (case report) Ierland McMillanwimperkrultang
1992)

hroom (in vloeistof
(B urrowsIie bij bandenleggen t (case report) Banden monteur Ierland
1981)vordt gebruikt)

Een onderzoek beschrijft nog andere mixen van chemische stoffen die rubber-allergie
kunnen veroorzaken. Dit zijn:

Thiuram mix (Tetramethylththiuram monosuiphide (TMTD), Tetramethylththiuram
disuiphide (TMTM), Tetraethylththiuram disulphide (TETD) en
dipentamethylththiuram disuiphide (PTD)),

Mercapto mix (N-cyclohexylbenzothiazylsulphenaminde (CBS),
mercaptobenzothiazole (MBT) en dibenzothiazyl disulphide (MBTS) en
morpholinylrnercaptobenzothiazole (MOR)) en

Carba mix (1 ,3-diphenylguanidine (DPG), Bis(diethyldithiocarbamate)zinc (ZBC) en
Bis(dibuthyldithiocarbamate)zinc (ZDC)).

Van 2337 vrouwelijke patiënten bleken de meesten (2,5%) te reageren op de Thiuram
mix en van de mannelijke patiënten bleken de meesten (2,5%) te reageren op de PPD
mix (Larnmintausta and Kalimo 1985).

Fisher (Fisher 1992) geeft een lijst met items die dermatitis kunnen veroorzaken
doordat er overgevoeligheid bestaat aan IPPD, CPPD enlof DPPD. Met die lijst kunnen
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nog de volgende artikelen waarin rubber verwerkt zit, die overgevoeligheidsreacties
teweeg kunnen brengen: rubberen banden aan kniekousen voor dames, schoenen,
rubberen “denta] tips”, zwarte rubberen handschoenen, banden, duikmaskers, rubberen
punt van wandelstokken, wapenstokken, squash ballen, rubberen brilkoord, rubberen
vingerling, rubberen tellers van bankbiljetten en elastiek in ondergoed.

Om een indruk te krijgen van het voorkomen van rubberallergie is nagegaan hoe vaak
patiënten met dermatitis allergisch zijn voor rubber. Uit twee onderzoeken onder
patiënten waarbij een verdenking bestond op allergisch contactdermatitis bleek dat ca.
5% van de patiënten een positieve uitslag had bij een test met de PPD black rubber mix
(Faji and Zhao 1990) . In het onderzoek van (Lammintausta and Kalimo 1985) werd een
ook prevalentie van 5% gevonden voor alle rubbertesten tezamen (Thiuram mix, PPD
mix, carba mix en mercapto mix). In een onderzoek van Hintzenstern (Hintzenstern et
al. 1991) bleek ca. 4% een rubber gerelateerde allergie te hebben. Van de 145 personen
met een positieve uitslag voor rubberallergie, bleek dat bij 55% deze allergie
werkgerelateerd was. De meeste personen uit dit laatste onderzoek zijn niet werkzaam

( geweest in de banden industrie, maar had bijvoorbeeld een allergie ontwikkeld door het
dragen van latex handschoenen.

In de bandenindustrie worden zowel natuurlijk als synthetisch rubber gebruikt. Er zijn
geen vermeldingen gevonden van het voorkomen van latexailergie bij werknemers in de
bandenindustrie. Toeppen-Spring (Toeppen-Sprigg 1999) geeft in een onderzoek van
Goodyear wel aan dat natuurlijk rubber (latex) een van de oorzaken is van dermatitis in
de rubber industrie. Zij geeft echter geen specificatie van type rubber industrie. Na de
vormgeving van de autobanden vindt een vulkanisatiestap plaats, waarbij
onderverhitting S-bruggen worden gevormd en het product zijn uiteindelijke stevigheid
en elasticiteit verkrijgt. Er zijn geen aanwijzingen dat er een risico bestaat op
sensibilisatie bij blootstelling aan latexproducten die zijn verhit tijdens de productie
(Vermeulen et al. 2000).

Uit de gerapporteerde onderzoeken blijkt dat sensibilisatie zowel bij werknemers in de
autobandenproductie als bij consumenten voorkomt. Aangezien de kans zeer klein is dat
consumenten aan de chemicaliën in zuivere vorm, zoals tijdens een productieproces kan
voorkomen, zijn blootgesteld, kan aangenomen worden dat personen gesensibiliseerd
kunnen raken door contract met het rubber zelf. Hoe intensief dit contact moet zijn om
sensibilisatie tot gevolg te hebben kan geen uitspraak worden gedaan.
Wel blijkt dat circa 5% van de populatie met contactdermatitis gesensibiliseerd is tegen
rubber door huidcontact. Hieruit kan opgemaakt worden dat huidsensibilisatie tegen
rubber vrij algemeen voorkomend is.

ONGERUBRICEERD



ONGERUBRICEERDI TNO-rapportj V7182 1 FiI 1”R()N°ï7 : :
•

3 Stoffen gemeten in instrooirubber die mogelijk
sensibiliserend kunnen zijn

In het rapport van INTRON (Hofstra 2006) wordt één stof (nikkel) in instrooirubber
aangemerkt, die een sensibiliserend effect kan hebben. Andere stoffen zijn niet
sensibiliserend voor de huid of van deze stoffen is niet bekend dat deze sensibiliserend
voor de huid zijn.
Nikkelallergie is een van de meest voorkomende allergieën (Oppel and Schnuch
2006;Pratt et al. 2004;Wetter et al. 2005). Bekend zijn o.a. allergie tegen nikkel in
sieraden en allergie tegen nikkel in euromunten (Lachapelle and Marot 2004).
Sensibilisatie vindt over het algemeen plaats door langdurig of veelvuldig contact met
voorwerpen waar nikkel in zit (dragen van sieraden of caissières die veelvuldig
euromunten aanraken met een hoog nikkelgehalte).
De hoogst gemeten concentratie in instrooirubber is 10 mg/kg droge stof (Hofstra
2006). De biologisch significante parameter is echter niet de concentratie in het
uitgangsmateriaal, maar de hoeveelheid die vrijkomt op de huid via zweet. Een
blootstellingswaarde van 0,5 microgramlcm2/week is berekend als grens waaronder
maar slechts een klein gedeelte van de personen die gevoelig zijn voor nikkel zullen
reageren (Menne 1994). In de uitloogproeven, die niet met kunstmatig zweet zijn
uitgevoerd, maar met water, bleek nikkel niet detecteerbaar (detectiegrens: 0,05 mglkg
droge slot). Indien ervan wordt uitgegaan dat 0,05 mg per kg droge stof uit kan logen,
betekent dit dat meer dan 10 gram droge stof per cm2 huid gedurende een week op de
huid zou moeten blijven om overgevoeligheidsklachten te ondervinden.
Overgevoeligheidsklachten als gevolg van blootstelling aan nikkel in instrooirubber is
hiermee niet erg waarschijnlijk.
Uit onderzoek is gebleken dat bij blootstelling gedurende 48 uur aan een product dat
minder dan 1 ppm nikkel bevat zelfs bij meer dan 90% van de gevoelige personen geen
effecten optreden, zelfs als de blootstelling plaatsvindt op geïrriteerde huid. Ook bij
concentraties onder 10 ppm, bij herhaalde blootstelling worden bij gevoelige personen
zelden reactries waargenomen (Basketter et al. 2003).
Er is slechts 1 geval beschreven van sensibilisatie aan nikkel door blootstelling in de
rubberindustrie (Kilpikari, 1982). De blootstellingsbron is hierbij niet vermeld.

Indien wordt uitgegaan van een blootstellingsgrenswaarde van 0,5
microgramicm2/week, is op basis van de metingen (Hofstra, 2006) niet uit te sluiten dat
deze blootstelling al dan niet kan plaatsvinden. De detectiegrens was te hoog om nikkel
in microgrammen aan te tonen. Bij langdurige blootstelling (48 uur) aan producten met
meer dan 1 ppm nikkel kunnen bij gevoelige personen wel effecten worden verwacht.
In het onderzoek (Hofstra, 2006) werd 10 mg/kg nikkel (gelijk aan 10 ppm) gemeten.
Uit de grenswaarde blijkt wel dat blootstellingsoppervlakte en blootstellingsduur ook
relevant zijn voor het optreden van effecten. Indien het contact steeds van korte duur is,
is de kans op allergische reacties in reeds gesensibiliseerde personen vermoedelijk
klein.

De relatie tussen dermatitis en de chemicaliën die worden gebruikt in deze industrie is
moeilijk te leggen. Sommige chemicaliën worden ook niet meer gebruikt in het
productieproces. Ook worden er chemicaliën in deze industrietak gebruikt die onder de
stoffenwetgeving nog niet geëvalueerd en geregistreerd zijn. Een gebrek aan informatie
over de blootstellingsbronnen (direct contact met bulkchemicaliën, haiffabrikaten, en
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machines verontreinigd met chemicaliën) heeft bijgedragen aan het probleem om de
associatie tussen contactdermatitis en specifieke chemicaliën vast te leggen.
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4 Stoffen gemeten in instrooirubber die mogelijk irriterend

kunnen zijn

Huidirritatie kan voorkomen door fysische factoren (frictiedermatitis) of door contact
met chemische stoffen. In de rubberindustrie kan vooral contact met surfactants leiden
tot huidirritatie. Deze groep stoffen worden gebruikt om machines schoon te maken of
om de rubberen producten van de machines af te halen. Ook organische oplosmiddelen
en schuurmiddelen komen in deze industrietak voor en kunnen huidirritatie veroorzaken
(Toeppen-Sprigg 1999).

In het rapport van INTRON (Hofstra, 2006) worden twee stoffen (xyleen en tolueen) in
instrooirubber aangemerkt, die irriterende effecten kunnen hebben. Van andere is niet
bekend of ze al dan niet irriterend zijn.

Van xyleen zijn vooral irriterende effecten bekend. Bij een concentratie van meer dan
20% xyleen in een oplossing is labeling als irriterende stof (R38) verplicht (European
Chemicals Bureau 2006). De hoogst gemeten concentratie xylenen in een
productmonster was 1,9 mglkg droge stof. Dit komt overeen met 0,2%.

Van tolueen zijn ook irriterende effecten bekend. De hoogst gemeten concentratie
tolueen in een productmonster (Hofstra, 2006) was 0,15 mgfkg droge stof. Dit komt
overeen met 0,02%. Dermale blootstelling door het gebruik van tolueen in bepaalde
schoonmaakmiddelen, in kleefstoffen en in verfspray kan irritatie veroorzaken
(European Chernicals Bureau 2003). Deze blootstellingen lijken niet op de blootstelling
zoals die via instrooirubber kan optreden.

Van een aantal stoffen zoals vermeld in het BLIC onderzoek (BLIC 2004) zijn ook
irriterende effecten bekend (bv. 1,1,1-trichioroethane, 2-butanone(MEK), naftaleen).
Dit geld ook voor een aantal phtalaten vermeld in het Byggforsk onderzoek (Plesser and
Lund 2004). Van een aantal stoffen die gemeten zijn, zijn geen toxicologische
onderzoeken bekend naar mogelijk irriterende effecten.
Van de stoffen gemeten in het BLIC-onderzoek (BLIC 2004) waarvan wel irriterende
effecten zijn gemeten, zijn deze effecten gemeten bij blootstelling aan de zuivere stof of
de stof in oplossing in een vrij hoge concentratie. De irriterende effecten zijn over het
algemeen alleen te verwachten bij blootstelling aan stoffen in oplossing enlofbij
langdurige blootstelling. Bij stoffen in oplossing onder de 1%, worden zelden
huidirriterende effecten waargenomen.
De concentraties in de productmonsters van stoffen die potentieel irriterend zijn, zijn
zeer laag (< 1 %). Bovendien bevinden de stoffen in instrooirubber zich niet in een
oplosmiddel, maar in een vaste stof. Ze moeten er dus eerst uitkomen voordat ze
irriterend kunnen zijn.

Het is niet te verwachten dat irriterende stoffen in grote hoeveelheden in het
eindproduct terechtkomen. Er wordt geen melding gemaakt van huidirritatie door
contact met rubber zelf, alleen door stoffen (veelal in oplossing) die tijdens de productie
gebruikt worden.
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5 Conclusie en aanbevelingen

Rubber allergie is vrij algemeen voorkomend in de maatschappij. Dit houdt in dat de
kans bestaat dat een deel van de betreders van kunstgrasvelden reeds gesensibiliseerd
zijn tegen rubberchemicaliën. Personen die gesensibiliseerd zijn voor stoffen in rubber
kunnen in theorie klachten ontwikkelen hij contact met het rubber. Aromatische amines
(vooral IPPD, maar ook 6PPD) blijken een belangrijke veroorzaker van allergisch
contactdermatitis bij zowel werknemers in de rubber- en de autobandenindustrie, als bij
consumenten in contact met diverse (zwart)rubberen producten. Deze stoffen zijn in een
onderzoek in 2005 in autobanden aangetoond in concentraties tot 2,5 gram per
kilogram. Ook bij migratieproeven bleken deze stoffen uit autobanden vrij te komen.
Over de kans om gesensibiliseerd te raken door contact met introoirubber hij normaal
gebruik van kunstgrasvelden kan geen uitspraak worden gedaan. Ten eerste zijn de
aromatische amines niet gemeten in instrooirubber en ten tweede is weinig te zeggen
over de concentratie waarbij sensibilistie op zou kunnen treden.

Er zijn vrijwel geen gevallen bekend in de literatuur van overgevoeligheid voor nikkel
of latex bij personen die beroepsmatig of als consument contact hebben met rubber. Het
is niet te verwachten dat betreders van kunstgrasvelden ingestrooid met rubber van
autobanden hierdoor gesensibiliseerd zullen raken voor nikkel of latex.
Daar waar dermale blootstelling aan instrooirubber op kunstgras incidenteel is, mag
verwacht worden dat een concentratie van 10 mglkg droge stof (10 ppm) nikkel zelfs bij
personen die gevoelig zijn voor nikkel geen effecten zullen optreden.

De kans dat chemische stoffen in instrooirubber huidirritatie veroorzaken bij niet
gensensibiliseerde personen wordt zeer klein geacht. De concentratie van de meeste
addititeven in rubber is te laag om irritatie van de huid tot gevolg te hebben. De huid
kan wel geïrriteerd raken door fysische eigenschappen van het rubber, dus door veel
schuren over het kunstgras.

Onderzoek naar sensibiliserende eigenschappen van aromatische amines (o.a. IPPD) in
instrooirubber kan uitsluitsel geven over mogelijke risico’s op allergische reacties van
de huid. Het Deense onderzoek van Nilsson et al, 2005, geeft wel aanwijzingen dat
6PPD en IPPD ook in instrooirubber voorkomen. Een toxiciteittest die de( sensibiliserende eigenschappen van instrooirubber kan bepalen is de guinea pig
maximization test (GPMT) volgens de OECDJEC richtlijnen. Nog specifieker is de
GPMT uitgevoerd volgens de medische hulpmiddelen richtlijn ISO 10992:10 waarbij
extracties van het rubber worden getest(worden verlangd voor bijvoorbeeld
rubber/latex operatiehandschoenen). Een negatieve uitslag hoeft nog geen sluitend
bewijs te geven dat het instrooirubber niet sensibiliserend voor de huid is. Het geteste
monster kan mogelijk niet representatief zijn. Er kunnen verschillende kwaliteiten
rubber door de verschillende producenten verwerkt worden. De manier waarop de
gebruikers van de velden met het rubber in contact kunnen komen, kan niet nagebootst
worden in de dierproef. Een positieve uitslag geeft wel aan dat het product inderdaad
sensibiliserend is, Indien personen huidklachten vertonen na contact met instrooirubber,
is het aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de oorzaken hiervan. Testen kunnen
bijvoorbeeld worden uitgevoerd met PPD black rubber mix (Bruynzeel, 1995).

4

ONGERLJBRICEERD 4 4

4 4 *



ONGERUBRICEERD t TNO-rapport V7182 1 IJ ‘r N: : :
6 Referenties

1. Abbate, C., 1. Polito, A. Puglisi, R. Brecciaroli, A. Tanzariello, and D. Germano.
1989. “Demiatosis from resorcinal in tyre makers. Br.J.Ind.Med. 46:212-
214.

2. Alfonzo, C. 1979. “Allergic contact dermatitis to isopropylaminodiphenylamine
(IPPD).” Contact Der,natitis 5:145-147.

3. Ancona, A., F. Monroy, and J. Fernandez-Diez. 1982. “Occupational dermatitis from
IPPD in tires.” Contact Der,natitis 8:91-94.

4. Basketter, D. A., 0. Angelini, A. Ingber, P. S. Kern, and T. Menne. 2003. “Nickel,
chromium and cobalt in consumer products: revisiting safe levels in the new
millennium” Contact Der,natitis 49:1-7.

5. BLIC. Literature study on substances leached from shredded and whole used tyres.
2004. Brussel, BLIC, European association of the rubber industry.

6. Burrows, D. 1981. “Chromium dermatitis ina tyre fitter.” Contact Derinatitis 7:55-
56.

7. Conde-Salazar, L., D. Guimaraens, L. V. Romero, and M. A. Gonzalez. 1987.
“LJnusual allergic contact dermatitis to aromatic amines” Contact Derinatilis
17:42-44.

8. Dooms-Goossens, A., H. Degreef, Veylder H. de, and T. Maselis. 1987. “Unusual
sensitization to black rubber” Contact Der,natitis 17:47-48.

9. European Chemicals Bureau. European Union Risk Assessment Report: Toluene.
2003. Luxe mbour, Office for Offical Publications of the European
Communities.

10. European Chemicals Bureau. Xylene. http//ecb.jrc.itlesis/. 2006.

11. Fan, W. X. and B. Zhao. 1990. Study on Chinese common allergens of contact
dermatitis.” Der,n.Beruf. U,nwelt. 38:158-161.

12. Fisher, A. A. 1992. “Nonoccupational dermatitis to “black” rubber mix: Part II” Cutis
49:229-230.

13. Herve-Bazin, B., D. Gradiski, P. Duprat, B. Marignac, J. Foussereau, C. Cavelier, and
P. Bieber. 1977. “Occupational eczema from N-isopropyl -N’
phenylparaphenylenediamine (IPPD) and N-dimethy-l,3 butyl-N’
phenylparaphenylenediamine (DMPPD) in tyres.” Contact Dermatitis 3:1-
15.

14. Hintzenstern, von J., A. Heese, H. U. Koch, K. P. Peters, and 0. P. Hornstein. 1991.
“Frequency, spectrum and occupational relevance of type IV allergies to
rubber chemicals” Contact Dermatitis 24:244-252.

15. Hofstra, U. Instrooirubber op kunstgrasvelden uit geshreddeerde autobanden;
onderzoek naar milieu- en gezondheidsrisico’s. 2006. Sittard, INTRON.

S

ONGERUBRICEERD •

S S



ONGERUGRICEERD TNO-rapport 1V7182 1 F”%i 1 F(’) : :
16. Kaniwa, M. A., K. Isama, A. Nakamura, H. Kantoh, M. Itoh. M. Ichikawa, and R.

Hayakawa. 1994. “Identification of causative chemicals of allergic contact
dermatitis using a combination of patch testing in patients and chemical
analysis. Application to cases from industrial rubber products” Contact
Der,natitis 30:20-25.

17. Kilpikari, t. 1982. “Occupational contact dermatitis among rubber workers” Contact
Derinatitis 8:359-362.

18. Kuijpers, D. 1., F. Hillen, and J. A. Frank. 2006. “Occupational peri-ocular contact
dermatitis due to sensitization against black rubber components of a
microscope” Contact Derinatitis 55:77-80.

19. Lachapelle, J. M. and L. Marot. 2004, High nickel release from 1- and 2-euro coins:
are there practical implications?” Dermatology 209:288-290.

20. Lammintausta, K. and K. Kalimo. 1985. “Sensitivity to rubber. Study with rubber
mixes and individual rubber chemicals.” Derm.Beruf.Unnvelt. 33:204-208.

21. McKenna, K. E. and C. McMillan. 1992. “Facial contact dermatitis due to black
rubber” Contact Dermatins 26:270-271.

22. Menne, T. 1994. “Quantitative aspects of nickel dermatitis. Serisitization and eliciting
threshold concentrations” Sci.Total Environ. 148:275-28 1.

23. Nilsson, N. 1-1., A. Feilberg, and K. Pommer. Emissions ans evaluation of health
effects of PAH’s and aromatic amines from tyres. No. 452005, 1-61. 2005.
Danish Ministry of the Environment; Environmental Protection Agency.
Survey of Chemical Substances in Consumer Products.

24. Oppel, T. and A. Schnuch. 2006. “[The most frequent allergens in allergic contact
dermatitis]” Dtsch.Med. tVochenschr. 131:1584-1589.

25. Plesser, T. S. W. and 0. J. Lund. Potential health and environmental effects linked to
artificial turf systems - final report. 2004. Oslo, Byggforsk.

26. Pratt, M. D., D. V. Belsito, V. A. DeLeo, J. F. Fowler, Jr., A. F. Fransway, H. 1.
Maibach, J. G. Marks, C. G. Mathias, R. L. Rietschel, 0. Sasseville, E. F.( Sherertz, F. J. Storrs, J. S. Taylor, and K. Zug. 2004. “North American
Contact Dermatitis Group patch-test results, 200 1-2002 study period”
Der,natitis 15:176-183.

27. Romaguera, C., F. Grimalt, and J. Vilaplana. 1989. “Eczematous and purpuric
allergic contact dermatitis from boots” Contact Dermatitis 21:269.

28. Shaw, S. and D. S. Wilkinson. 1984. “Unexpected cause of IPPD sensitivity” Contact
Der,natitis 11:258.

29. Taylor, J. S. 1986. “Rubber.” In Contact derinatitis, cd Fisher, A. A. Philadelphia,
PA: Lea & Febiger.

30. Tennstedt, D. and 1. M. Lachapelle. 1981. “Windsurfer dermatitis from black rubber
components” Contact Dermatitis 7:160-161.

31. Toeppen-Sprigg, B. 1999. “Management of dermatitis in the rubber manufacturing
industry.’ Occup.Med. 14:797-818.

, , *

ONGERUBRICEERD



ONGERUBRICEERD 1 TNO-rapport V71 82 1 ri ‘T” R() j4,j
, 17 : :

• •

32. Varigos, G. A. and D. R. Dunt. 1981. “Occupational dermatitis. An epidemiological
study in the rubber and cement industries.” Contact Derinatitis 7:105-110.

33. Vermeulen, R., J. Heideman, R. P. Bos, and H. Kromhout. 2000. “Identification of
dermal exposure pathways in the rubber manufacturing industry
Aan. Occup.Hyg. 44:533-541.

34. Wetter, D. A., M. D. Davis, J. A. Yiannias, J. F. Cheng, S. M. Connolly, R. A. ei
Azhary, S. A. Farmer, D. D. Fett, J. S. Johnson, D. L. Linehan, D. M.
Richardson, and A. L. Schroeter. 2005. “Patch test resuits from the Mayo
Clinic Contact Dermatitis Group, 1998-2000.’ J.Am.Acad.Der,natol.
53:4 16-42 1.

35. Zina, A. M., P. G. Bedello, D. Cane, S. Bundino, and A. Benedetto. 1987.
“Dermatitis in a rubber tyre factory.” Contact Der,natitis 17:17-20.

ONGERUBRICEERD



ONGERUBRICEERD TNO-rapport 1 V7182 1 E’%I 1’FcN4 : :
,

7 Ondertekening

Zeist, <datum> <Institute>

<naam rnepshoofd> <naam autcui>
Groepshoofd Auteur

(

ONGERUBRICEERD

11



IndusTox

c

(.

vertrouwelijk

Urineonderzoek
naar PAK-blootstelling

bij voetballers
op kunstgrasveld

ingestrooid met
rubberkorrels

September 2006



lndusTox Consult is een adviesbureau dat werkzaam is op het
terrein van de arbeidshygiëne en toxicologie. Diensten van
IndusTox zijn:

- Inventarisatie van toxische stoffen in bedrijven.
- Opstellen van programmas met frequentie en soort

metingen voor bewaking van blootstelling aan toxische
stoffen.

- Uitvoering van meetprogrammas.
- Statistische bewerking van meetgegevens.
- Opstellen van bedrijfsnormen.
- Beoordelen van de toxiciteit van stoffen en producten.
- Analyse van gezandheidsrisico’s. Vaststellen van

omvang van risico’s.
- Haalbaarheidsstudies van biologische monitoring in

specifieke situaties.
- Ontwikkeling van branche-specifieke toetsmethoden

voor de beroepsblootstelling.
- Ontwerp van een stofarme productiewijze.
- Beoordeling van de beroepsblootstelling in het verleden

in verband met beroepszieken.

IndusTox heeft geregistreerde arbeidshygiënisten (SKO) en
geregistreerde toxicologen (NVT-EUROTOX) in dienst.

IndusTox Consult is gevestigd in het Universitair Bedrijven Centrum
Nijmegen, Toernooiveld 100, 6525 EC NIJMEGEN
Tel
Fax
E-mail

___________

Intemet : wwwindustox.nI

uitvoering IndusTox Consult vof, Nijmegen
plaats, datum : Nijmegen, 23 december 2006

auteur

rapportnr. : IT-2006032
doc.ref. rap2006032-def-23 dec 2006

akkoord

opdrachtgever INTRON BV Sittard
contactpersoon : D.



Urineonderzoek naar PAK—blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber inifili - sept 2006 IndusTox

Samenvatting

Eind september 2006 is bij 7 voetballers uit het 6 team van SV Juliana ‘31 te
Malden onderzoek verricht naar de mogelijke huidopname van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) als gevolg een voetbalwedstrijd op een
kunstgrasveld ingestrooid met rubberkorrels van gerecyclede autobanden.

Om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk ook huidcontact met de rubberkorrels zou
optreden is aan de deelnemers aan het onderzoek gevraagd om op zondag 17 sept
2006, voorafgaand aan de warming-up en de voetbalwedstrijd, gedurende een half uur
oefeningen te doen met veel huidcontact, zoals slidings, zitten, en kruipen (totale

( verblijftijd op het kunstgrasveld op zondag 17 sept: 2,5 uur; aanvang 10:00 uur).

Bij elk van deze vrijwilligers zijn vc3ör en nâ het verblijf op het kunstgrasveld gedurende
in totaal 3 dagen (zaterdag, zondag = dag van verblijf op kunstgrasveld en de
maandag) urinemonsters verzameld bij elke toiletgang. Deze urinemonsters zijn
geanalyseerd op 1-hydroxypyreen een omzettingsproduct van pyreen. In totaal zijn er
138 urinemonster genomen, of wel ca. 20 monsters per vrijwilliger. De concentratie
1-hydroxypyreen in de urine is een maat voor de opname van PAK in het lichaam. De
resultaten van de urinemetingen zijn samengevat in onderstaande figuur.
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Uit de resultaten blijkt dat op de zaterdag dus voorafgaand aan de blootstelling op
het kunstgrasveld, bij 3 van 7 de vrijwilligers sprake is van relatief hoge
achtergrondconcentraties 1-hydroxypyreen in de urine (persoon D,E,F). Wat hiervan
de oorzaak is, is niet bekend. Mogelijk zijn deze personen beroepsmatig
blootgesteld geweest aan PAK.

De gemeten 1-hydroxypyreen spiegels né het verblijf op het kunstgrasveld zijn laag.
Bij alle 7 vrijwilligers liggen de gemeten 1-hydroxypyreen concentraties op de zondag
en maandag in het normaalgebied van 1-hydroxypyreen uitscheiding, zoals
vastgesteld bij niet-rokers. En derhalve ruim onder het Iowest-observed-effect-Ievel
voor genotoxische effecten zoals dat is vastgesteld bij beroepsmatig aan PAK
blootgestelde werknemers (1,4 pmol/mol creatinine).

Bij 4 voetballers is op de zaterdag voorafgaand aan het verblijf op het kunstgrasveld,
wèl sprake van een, voor niet-rokers, normale achtergronduitscheiding (personen
A,B,C en G). Bij één van deze 4 personen, blijkt de uitscheiding van 1-
hydroxypyreen op zondagmiddag dus né het verblijf op het kunstgrasveld statistisch
significant toe te nemen ten opzichte van diens achtergronduitscheiding (persoon S).
Of de toename van de 1-hydroxypyreen op zondag bij persoon B is veroorzaakt door
additionele PAK-blootstelling als gevolg van het verblijf op het kunstgrasveld, kan
niet met zekerheid gesteld worden.

Opname van PAK bij het sporten op een kunstgrasveld, kon ondanks een
blootstellingsscenario met relatief langdurig en intensief huidcontact met rubber
instrooimateriaal, niet eenduidig worden vastgesteld. Als er al sprake is geweest van
huidopname, dan is deze beperkt en valt deze binnen de range van PAK-blootstelling
uit andere bronnen in het leefmilieu en voeding.
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Inleiding
Momenteel is een groot onderzoek bezig naar eventuele gezondheidsrisico’s en
nadelige milieueffecten van rubber instrooimaterialen van gerecycled rubber.
Gerecycled rubber bevat Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
voornamelijk afkomstig uit aromatische oliën die worden toegepast bij de productie
van banden. Een aantal PAK, waaronder benzo(a)pyreen, is kankerverwekkend.
Ten aanzien van de mogelijke huidopname van PAK uit dit rubber instrooimateriaal
zijn in augustus door INTRON BV te Sittard zogenaamde migratie-experimenten
voorbereid, op basis waarvan inmiddels modelmatig schattingen zijn uitgevoerd van
de huidblootstelling aan PAK.
Door de inherente beperkingen en daardoor te verwachte enorme spreiding in
uitkomsten van deze modelmatige benadering, heeft IndusTox begin september
geadviseerd om aanvullend een urineonderzoek uit te voeren bij vrijwilligers die
sporten op een kunstgrasveld dat is ingestrooid met rubberkorrels.
Blootstelling aan PAK kan gevoelig in de urine worden gemeten aan de hand van de
markerstof 1-hydroxypyreen. 1-Hydroxypyreen is een omzettingsproduct van pyreen
dat een dominante component is in elk PAK-mengsel. Waarbij wordt opgemerkt dat
zowel 1 -hydroxypyreen en de moederstof pyreen niet kankerverwekkend zijn.
Bij éénieder, zelfs in de eerste urine van pasgeborenen, is deze markerstof in de
urine meetbaar. Dit komt omdat PAK, die ontstaan door onvolledige verbranding van
organisch materiaal, overal in het leefmilieu voorkomen.
Dat ook huidopname van PAK gevoelig kan worden gemeten met de markerstof 1-
hydroxypyreen in de urine, blijkt onder andere uit het onderzoek van Van der Weerdt
en Jongeneelen uit 1991 waarbij middels urineonderzoek bij surfers de huidopname
van PAK uit het water van het Ketelmeer is vastgesteld.
In opdracht van de technische commissie heeft IndusTox een onderzoeksvoorstel
gemaakt dat op 24 aug ji. door de begeleidingscommissie van het rubber infill
onderzoek is goedgekeurd. De formele opdrachtgever is INTRON BV te Sittard.
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar huidblootstelling aan PAK bij
voetballers dat eind september 2006, op het kunstgrasveld van de voetbalvereniging
Juliana ‘31 te Malden, heeft plaatsgevonden.

2. Doelstelling
Vaststellen of er bij voetballers die sporten op een kunstgrasveld, dat is ingestrooid
met korrels van gerecycled rubber, sprake is van een toename van de blootstelling
aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen als gevolg van huidcontact.

3. Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen waarborgen zijn de volgende procedures
gevolgd:
- gebruik van een standard operating procedure voor het inzamelen en analyseren

van de urine monsters,
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- gebruik van een gecertificeerd laboratorium dat werkt volgens de internationale
richtlijnen voor good laboratorypractice en dat, ter borging van de kwaliteit van de 1-
hydroxypyreen analyse, deelneemt aan een internationale round-robin studie.

- inzet van competente personen voor de instructie van de vrijwilligers, analyse van
de monsters, data-analyse, rapportage, en voorlichting (zie bijlage 1).

4. Onderzoeksopzet en methoden
Algemene opzet
Dit onderzoek is uitgevoerd bij voetballers die een voetbalwedstrijd hebben gespeeld
op het kunstgrasveld van voetbalvereniging Juliana ‘31 te Malden. Dit kunstgrasveld is
recentelijk, 2 maanden voor het onderzoek ingestrooid met rubberkorrels gemaakt van
autobanden.
Om er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk ook huidcontact met de rubberkorrels zou
optreden is aan de deelnemers aan het onderzoek gevraagd om voorafgaand aan de
warming-up en de voetbalwedstrijd, gedurende een half uur oefeningen te doen met
veel huidcontact, zoals slidings, zitten, en kruipen.
Voorafgaand aan de oefeningen, warming-up en wedstrijd op het kunstgrasveld zijn bij
3 van de 7 vrijwilligers de benen gemasseerd door een fysiotherapeute met
massageolie van het merk Chemodola. Chemodol is een in de voetballerij veel-
gebruikte massageolie. Dit op verzoek van de begeleidingscommissie die wilde weten
of massageolie de huidbesmetting dan wel huidopname van PAK beïnvloedt.
Bij elk van deze vrijwilligers zijn gedurende 3 dagen (dag vôôr oefeningen en wedstrijd
op kunstgrasveld, gedurende dag van de wedstrijd, en de dag nâ de wedstrijd)
urinemonsters verzameld bij elke toiletgang.
Deze urinemonsters zijn geanalyseerd op 1-hydroxypyreen een omzettingsproduct
van pyreen. De concentratie 1-hydroxypyreen in de urine is een maat voor de
opname van PAK in het lichaam. Enkele uren nadat de blootstelling is gestart stijgt de

( concentratie. De eliminatie verloopt met een halfwaardetijd van ongeveer 20 uur. Dit
houdt in dat er bij herhaalde blootstelling accumulatie kan optreden [ACGIH, 2005]. Als
er sprake is van huidblootstelling bij de voetballers zal de concentratie 1-hydroxypyreen
in de urinemonsters die verzameld zijn nâ het verblijf op het kunstgrasveld, hoger zijn
dan de base-line concentratie. Urinemonsters van de dag v66r het experiment leveren
informatie over de achtergronduitscheiding van 1-hydroxypyreen van elk van de
vrijwilligers (de individuele base-line’).

Onderzoeksgroep
Tabel 1 geeft een overzicht van de vrijwilligers die hebben deelgenomen aan het
onderzoek. Deelname aan het urineonderzoek was vrijwillig. In totaal hebben 7
voetballers uit het 6e team van SV Juliana ‘31 te Malden meegedaan aan het
onderzoek. De vrijwilligers zijn geselecteerd op:
- rookgewoonte (niet rokers),
- geslacht (mannelijk),
- leeftijd (tussen 16 en 50 jaar),
- medicijngebruik (geen gebruik van teerhoudende shampoo!zeep of -zalf),
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- beroep (geen beroep met vermoede PAK-blootstelling1)en
- huidziekten (niet onder behandeling van arts).

IndusTox

rookt u? Medicijnpersoons geboorte leeftijd
geslacht gewicht

beroep
ijWnee) gebruik?code datum (jaar) (kg)

(ja/nee)
A* 4-12-1 979 26 man 67 onderwijzer nee nee

B* 12-7-1982 24 man 70 verkoopmanager nee nee

C 16-3-1 986 20 man 74 telecom-adviseur nee nee

D* 5-8-1 983 23 man 85 visboer nee ja, seretide
(astma)

E 2-10-1984 21 man 104 verkoper electrozaak nee nee

F 9-11-1984 21 man 76 student nee nee

G 9-4-1975 31 man 72 psychiateri.o. nee nee
* bij persoon A, B en D zijn de benen voorafgaand aan de oefeningen op het kunstgrasveld

gemasseerd met Chemodole

Blootstellingsscenario
Tabel 2 geeft een overzicht van het blootstellingscenario op zondag 17 sept 2006.
De deelnemers waren gekleed in een voor voetbalwedstrijden voorgeschreven
voetbaltenue. Tijdens de oefeningen, warming-up en aansluitend de regulier
voetbalwedstrijd droegen de vrijwilligers een korte broek (dus geen lange
traini ngsbroek).
In totaal was de totale verblijftijd op het kunstgrasveld 2,5 uur. Na afloop hebben de
deelnemers voorafgaand aan het douchen nog een half uur op het buitenterras
aanpalend aan het kunstgrasveld gezeten (n.b.: de kantine is niet rookvrij!). Na het
douchen hebben ze het terrein van SV Juliana ‘31 verlaten.

Verstorende factoren
PAK komen ook voor in voeding en het leefmilieu. Alcohol beïnvloedt de
urineproductie. Om de metingen hierdoor niet te laten verstoren zijn de deelnemers
aan het onderzoek zowel mondeling als schriftelijk geïnstrueerd om gedurende de 3
dagen van de urine-inzameling:
- geen zwart geblakerd vlees te eten: dus geen barbecue, spare-ribs, en

uitgebakken spekjes;
- geen gerookt vlees en/of vis te eten:
- geen openhaard of allesbrander te gebruiken;

1 Selectie beroep: een voetballer die wel aan het onderzoek wilde meedoen, maar die aangaf
vrachtwagenchauffeur te zijn en bovendien meldde dat hij zowel op de dag voorafgaand als de dag
nâ de wedstrijddag zou chauffeuren, is om deze reden afgevallen.

Tabel 1. Persoonsgegevens van deelnemers aan het onderzoek op kunstgrasveld van SV Juliana ‘31 te Malden —september 2006.

(
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(

(

- geen PAK-houdende hobby/doe-het-zelf producten te gebruiken zoals: teer,
carbolineum, bitumen;

- niet meer dan 2 glazen bier/wijn of borrel per dag te drinken;
- verblijf in rokerige ruimten (passief roken) zoveel mogelijk te beperken;
- geen stimulerende middelen zoals marihuana, paddo’s en/of partydrugs te

gebruiken.

Tabel 2. Blootstellingscenario van 7 voetballers van SV Juliana ‘31 op zondag 17sept 2006.

Inzameling urinemonsters
Elke vrijwilliger heeft gedurende de 3 dagen van het onderzoek bij elke toiletgang in
een maatcilinder geplast, het volume en tijdstip op een invullijst genoteerd, en
vervolgens een deel van de opgevangen urine uit de maatcilinder in een urinepotje
gedaan en opgeslagen in vriezer.
Op een lijst is door de vrijwilliger bij elke toiletgang genoteerd:
a. het nummer van het urinepotje,
b. het volume van de geproduceerde urine (in ml)
c. het tijdstip van urineafgifte.
Het inzamelen van urinemonsters startte op zaterdag 16 sept 2006 met de ochtend
urine (eerste toiletgang na de nachtrust) en duurde voort tot en met de laatste
urineafgifte voor het slapen gaan op maandagavond 18 sept 2006. Het tijdstip van de
laatste urineafgifte op vrijdagavond 15 september 2006 voorafgaand aan de
nachtrust is door de vrijwilligers eveneens genoteerd.

Handelingen gkunstgrasveld aanvang eind duur

Oefeningen met veel huidcontact:
- 2 slidings met linker been
- 2 slidings met rechterbeen 10:00 uur 10:30 uur 0,5 uur
- zitten met gestrekte benen (10 min)
- kruipen (15 min)

warming-up 10:30 uur 11:00 uur 0,5 uur

Reguliere voetbalwedstrijd 11:00 uur 12:45 uur 1,5 uur

verblijftijd kunstgrasveld: 2,5 uur

Handelingen in buurt van kunstgrasveld aanvang eind duur
Verblijf in kleedkamer aanpalend aan
kunstgrasveld (ca. 15 m.):
- omkleden en evt. massage van benen 09:30 uur 10:00 uur 0,5 uur
- pauze tijdens wedstrijd 11:45 uur 12:00 uur 0,25 uur
- douchen en omkieden 13:15 uur 13:30 uur 0,25 uur

Verblijf op buitenterras aanpalend aan
12:45 uur 13:15 uur 05 uurkunstgrasveld (ca. 10 m.)

verblijftijd in buurt van kunstgrasveld: 1,5 uur
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Om de vrijwilligers er aan te herinneren dat ze gedurende de drie dagen bij elke
toiletgang een urinemonster nemen, is tussen 07:30 uur tot ca 23:30 uur om de 2,5
uur aan elke vrijwilliger een SMS-bericht gestuurd met het verzoek binnen ca. 1 uur
te plassen. In totaal heeft elke vrijwilliger dus ca. 21 van deze SMS-berichten
ontvangen. De vrijwilligers is gevraagd om in het geval ze toch vergaten een monster
te nemen toch het tijdstip van de urineafgifte te noteren.
In totaal zijn er door de vrijwilligers gedurende de drie dagen in totaal 138
urinemonsters verzameld. Dit komt neer op ca. 20 monsters per vrijwilliger, ofwel ca.
7 urinemonsters per etmaal.
De vrijwilligers beschikten thuis allemaal over een vriezer en zijn geïnstrueerd om de
urinemonsters zo snel als mogelijk was in de vriezer te zetten. Hiervoor hebben zij
Iuchtdichte plastic opbergdozen ontvangen. Op 19 september 2006 zijn de monsters
door IndusTox opgehaald en centraal opgeslagen in vriezer bij —18°C

Analyse urinemonsters
De ingevroren urinemonsters zijn in één batch op vrijdag 29 september 2006 in
bevroren toestand per koerier naar het Analytisch Medisch Laboratorium (AML) te
Antwerpen in België gebracht. Dit laboratorium heeft elk urinemonster geanalyseerd
op 1-hydroxypyreen en creatinine. Voor een beschrijving van de methode wordt
verwezen naar de publicatie van Jongeneelen et al. (1987).

Kwaliteitsborging analyse
Het AML werkt volgens de richtlijnen voor Good Laboratory Practice’ en neemt ter
borging van de kwaliteit (juistheid) van de 1-hydroxypyreen analyse deel aan de
internationale round-robin studie, die door de Universiteit van Erlangen-Nuremberg
(Institute and Outpatient Clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine
— Prof Dr H. Drexier) periodiek wordt georganiseerd. Uit het meest recente rapport
van 03.0.2006 blijkt dat het AML de kwaliteit van de analyse goed op orde heeft (zie
bijlage 4).
Het AML rapporteert op basis van haar intern kwaliteitscontrolesysteem de volgende
spreiding in resultaten van de 1-hydroxypyreen analyse (target concentratie 1,65

between run-variatie: 10,3%
within-run variatie: 4,4%

Het laboratorium rapporteert een detectielimiet van 0,1 ig!L (1-hydroxypyreen in
urine).
Om de precisie van de analyseresultaten, ofwel de toevallige fout in de analyse, na
te gaan zijn in totaal 9 random gekozen urinemonsters van de vrijwilligers en 1
monster van de onderzoeker (roker) gesplitst en aangeboden aan het laboratorium
voor analyse. In totaal zijn dus 10 urinemonsters tweemaal (in duplo) geanalyseerd.
De duplo-monsters waren zodanig gecodeerd dat het laboratorium niet kon
achterhalen dat het duplo-monsters betrof.
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Sterk geconcentreerde of verdunde urinemonsters
Het uitscheidingsmechanisme van stoffen in de urine kan veranderen als de urine heel
geconcentreerd, of juist sterk verdund is. Het creatinine gehalte in een urinemonster is
een goede maat voor verdunning omdat het een redelijk constante uitscheidings
snelheid kent. Creatinine wordt gevormd in spierweefsel.
Volgens de commissie Biologische Grenswaarden van de ACGIH in de VS zijn
metingen in een urinemonster niet meer betrouwbaar bij een creatinine concentratie <

4,4 mmol/L (te verdund) of een creatinine concentratie > 26,5 mmol/L (te
geconcentreerd). In dit onderzoek zijn daarom alle urinemonsters met een creatinine
concentratie buiten het bereik van 4,4 tot 26,5 mmol/L niet meegenomen in de
grafische en statistische bewerkingen. Het gaat om 25 van de in totaal 138 verzamelde
urinemonsters.

Biologische richtwaarden
De concentratie 1-hydroxypyreen in de urine zoals gemeten op ma 14 sept 1992 in een
grote Nijmeegse groep mannen (niet beroepsmatig blootgestelden) gemeten lag bij
niet-rokers tussen de 0,03 en 0,48 iimol/mol creatinine (mediaan: 0,12; 39 personen,
106 metingen); Nb.:bij rokers varieerde deconcentratie van 0,03 tot 1,19 pmol!mol
creatinine (mediaan: 0,25 ; 37 personen, 100 urinemonsters). Een grafische weergave
van de 1-hydroxypyreenuitscheiding in deze ‘Nijmeegse controle groep’, opgesplitst in
rokers en niet-rokers, is opgenomen in bijlage 8.
In 2005 heeft de ACGIH in USA een benchmark level van 4,6 nmol/L (=1 Jg/L)
vastgesteld. Dit is min of meer de bovengrens van normaaluitscheiding. Urine
concentraties in einde-werkweek monsters die boven deze richtwaarde liggen zijn, zo
stelt ACGIH, een aanwijzing voor beroepsmatig blootstelling {ACGIH, 2005].
Uit meerdere onderzoeken naar mogelijke genotoxische effecten bij beroepsmatig
blootgestelden in relatie tot 1-hydroxypyreen in de urine is een lowest-observed-effect
level vastgesteld van 1,4 moI/mol creatinine. Dit is vastgesteld in Belgisch onderzoek
bij aan PAK blootgestelde werknemers van cokesfabrieken en de aluminium Industrie
[Buchet, 19951. Dit betekent dat bij een blootstellingsniveau van kleiner dan 1,4 mol/mol
creatinine geen genotoxische effecten werden waargenomen [Jongeneelen, 2001].

Vragenlijst
Alle deelnemers aan het onderzoek hebben een korte vragenlijst ingevuld waarin is
gevraagd naar zaken die de urinemeting kunnen beïnvloeden, zoals: rookgedrag,
medicijngebruik en gebruik van teerproducten thuis (zie bijlage 2).

Voorlichting
Voorafgaand aan de metingen zijn de vrijwilligers geïnformeerd over de achtergrond,
doel en opzet van het onderzoek. Tevens zijn zij geïnstrueerd over de monsterneming
(o.a. oefenen in het aflezen van maatcilinder), opslag, invullen van de urineverzamellijst
en verstorende factoren in leefmilieu en voeding. Deze informatie hebben zij ook op
schrift ontvangen.
De deelnemers zijn middels een powerpoint presentatie op di 24 oktober 2004 op de
hoogte gesteld van de resultaten van de urinemetingen.

Rapport IT—2006032 — 23 dec 2006 pagina 9



Urineonderzoek naar PAK-blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber infili — sept 2006 IndusTox

Privacy
Ter bescherming van de privacy van de vrijwilligers zijn de individuele waarnemingen
gecodeerd. Alleen IndusTox is op de hoogte van de namen van de betrokken
vrijwilligers in combinatie met de gebruikte persoonscodes (A tlm G).

Belangeloze deelname
De 7 deelnemende voetballers hebben geheel vrijwillig en belangeloos deelgenomen
aan het onderzoek. Zij hebben geen financiële vergoeding ontvangen voor de
deelname. Voor hun bijdrage aan het onderzoek hebben ze een presentie ontvangen,
bestaande uit een sporttas, handdoek, drinkfles en stappenteller, met dank aan NOC
NSF (dhr. J. van Tets).

0
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5. Resultaten

5.1 Representativiteit onderzoek

PAK-gehalte in rubber instrooimateriaal
Het kunstgrasveld van de SV Juliana ‘31 te Malden is in het voorjaar 2006 aangelegd
door firma Edeigras in Genemuiden en in juli 2006 ingestrooid met rubberkorrels van
gerecycled autobandenrubber geleverd door Granuflex BV te Amsterdam. De
toegepaste mat is van het type Edel Nature Xtreme 60; de grasvezel is van het type
Xtreme 60 (60 is aanduiding voor de lengte van de vezel: 60 mm). Producent van de
vezel is het bedrijf Ten Cate in Nijverdal.
Op 17 sept 2006 is door technisch medewerker van INTRON BV een monster van het
rubber instrooimateriaal genomen. Dit monster is in opdracht van en door INTRON
geanalyseerd op PAK (zgn. 10 PAK van VROM) en korrelverdeling. De resultaten van
de PAK-analyses zijn opgenomen in bijlage 7. Het gemeten PAK-gehalte in het
instrooirubber op het kunstgrasveld van SV Juliana ‘31 (som 10 PAK VROM: 24 mg/kg
d.s.; N1) is vergelijkbaar met gehaltes zoals eerder door INTRON in productmonsters
van rubber instrooimateriaal van autobanden zijn gemeten.

Weersomstandigheden
Op de zondagochtend dat de vrijwilligers op het kunstgrasveld de oefeningen en
warming-up hebben gedaan en aansluitend de wedstrijd hebben gespeeld was er
sprake van rustig nazomerweer: nauwelijks wind, bewolkt, en droog bij een
temperatuurvan ca. 17-18°C.
De KNMI dagrapporten van het weerstation in De Bilt op de dagen waarop urine is
ingezameld (za 16, zo 17 en ma 18 september 2006) zijn opgenomen in bijlage 6.

Overigen

( Door de ochtenddauw was het kunstgras en het rubber instrooimateriaal enigszins
vochtig.
Volgens de deelnemers was het huidcontact als gevolg van de oefeningen
voorafgaand aan de reguliere voetbalwedstrijd wel zeer extreem. De knieën en handen
van de vrijwilligers, voornamelijk als gevolg van het kruipen, waren volgens hen veel
donkerder/zwarter gekleurd dan onder normale omstandigheden optreedt bij trainingen
en/of wedstrijden (zie ook foto’s in bijlage 3; van elke vrijwilliger zijn de benen
voorafgaand en na-afloop van de oefeningen op het kunstgrasveld gefotografeerd).

5.2 Betrouwbaarheid van meetresultaten

Analyse 1 -hydroxypyreen en creatinine
Op basis van een 10-tal duplomonsters is de toevallige fout van de analyses van
creatinine en 1-hydroxypyreen berekend (zie bijlage 4). Deze bedroeg respectievelijk
0,8 en tenminste 10,6% ( CVI, ofwel coefficientofvariation).
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De variatie in resultaten van de 1-hydroxypyreen analyse is daarmee iets hoger dan
de between-run-variatie zoals het laboratorium rapporteert (10,3%) bij een target
concentratie van 1,65 pg/L. Waarschijnlijk doordat de duplomonsters in een relatief
laag concentratiegebied lagen: gemiddeld: 0,53 pg!L (range: 0,1- 1,94 pg/LN=2*10).

Urineafgifte en creatinine uitscheiding
Van elk van de 7 vrijwilligers is de 24-uurs urineafgifte (in mL/24 uur) en de 24-uurs
creatinine uitscheiding (in mmol/24 uur) berekend (zie bijlage 5). Gemiddeld hebben
de vrijwilligers, gemeten over 3 opeenvolgende etmalen, 1,3 L urine per 24 uur
geproduceerd (range: 0,9-1 ,9 L; n=7). De gemiddelde creatinine uitscheiding
bedroeg 16 mmol per 24 uur (range 14 — 20 mmol; n7). Zowel de 24-uurs
urineafgifte als creatinine-uitscheiding vallen ruimschoots binnen het normaalgebied
voor volwassenen.

5.3 Resultaten 1-hydroxypyreen metingen

In 25 van de in totaal 138 verzamelde urinemonsters lag de creatinine concentratie
buiten het bereik van 4,4 tot 26,5 mmol/L en zijn derhalve niet meegenomen in de
grafische en statistische verwerkingen. Een overzicht van de in deze monsters
gemeten creatinine concentraties en 1-hydroxypyreen concentraties is opgenomen in
bijlage 9 van dit rapport.
In 13 van de 138 urinemonsters lag de 1-hydroxypyreen concentratie onder de
detectiegrens van 0,46 nmol/L. Voor deze monsters is de 1-hydroxypyreenconcentratie
geschat op 0,31 nmol/L ( 2/3 * detectiegrens).
De grafische weergave van de 1-hydroxypyreenuitscheiding bij elk van de vrijwilligers
is opgenomen in bijlage 3. Hierbij is de 1-hydroxypyreen uitscheiding uitgedrukt in de
volgende eenheden: pmol/mol creatinine, nmol/L en nmol/uur.
Figuur 1 toont de uitscheidingscurves van alle 7 vrijwilligers uitgedrukt in nmol/uur
(a), nmol/L (b) en in pmol/mol creatinine (c).
De figuur waarin de 1-hydroxypyreen uitscheiding is uitgedrukt in nmol)uur (figuur la)
geeft de inwendige PAK-blootstelling het beste weer, omdat deze maat het minste

wordt beïnvloedt door variatie in verdunning en/of creatinine uitscheiding.
De 1-hydroxypyreenuitscheiding is tevens weergegeven in pmol/mol creatinine
(figuur 1 c) en nmol/L (figuur 1 b) omdat voor deze eenheden biologische richtwaarden
beschikbaar zijn
N.b.: een curve is onderbroken indien er in de betreffende tijdspanne een
urinemonster is afgegeven met een te laag, dan wel te hoog creatininegehalte.
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Figuur 1. Uitscheiding van 1 -hydroxypyreen in urine bij vrijwilligers v66r, tijdens en nâ
oefeningen en wedstrijd op kunstgrasveld van SV Juliana ‘31 te Malden
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5.4 Achtergronduitscheiding 1 -hydroxypyrene (base-line)

Figuren la, b en c tonen de sterke variatie in achtergronduitscheiding zowel binnen
als tussen vrijwilligers op de dag en ochtend voorafgaand aan de periode op het
kunstgrasveld. Bij persoon D, E, en F worden concentraties gemeten die aanzienlijk
hoger liggen dan de normale 1-hydroxypyreen uitscheiding, zoals in 1992
vastgesteld bij een grote Nijmeegse controle groep (mannelijke niet-rokers; zie
figuur ic.
Overschrijding van het benchmark level (4,6 nmolIL), opgesteld door de ACGIH, doet
vermoeden dat er bij de personen D, E, en F sprake is geweest van beroepsmatige
blootstelling aan PAK (zie figuur ib).
De statistische kentallen van de achtergronduitscheiding bij de 7 vrijwilligers staan in
tabel 3. Ter vergelijking is in deze tabel tevens de gemiddelde achtergrond
uitscheiding van 1-hydroxypyreen, zoals gemeten in een Nijmeegse controle groep
op ma 14 sept 1992, opgenomen. Het betreft niet-beroepsmatig blootgestelden
mannen uit Nijmegen en omgeving opgedeeld in niet-rokers (39 personen) en rokers
(37 personen), waarbij een ochtend, namiddag en avond-urinemonster is verzameld.
Tabel 3 laat zien dat de gemiddelde achtergronduitscheiding bij de voetballers D,E
en F inderdaad statistisch significant hoger is dan in de ‘Nijmeegse controlegroep’:
GM (voetballers) > 95th percentiel van GM (niet rokers controlegroep).
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Tabel 3. Achtergronduitscheiding 1-hydroxypyreen bij voetballers en bij ‘Nijmeegse controlegroep’
(in pmol/mo! creatinine,).

a. Achtergrond u itscheid ing 1 -hydroxypyreen bij voetballers (allemaal niet-rokers)
persoon N— AM sd OM gsd Min Max

A 8 0,08 0,06 0,07 1,9 0,04 0,19
B 7 0,06 0,01 0,05 1,1 0,04 0,07
C 9 0,12 0,09 0,10 1,7 0,07 0,34
D 9 0,45 0,44 0,29 2,6 0,08 1,31
E 7 0,62 0,15 0,60 1,3 0,39 0,85
F 5 0,54 0,24 0,49 1,6 0,29 0,87
G 7 0,13 0,08 0,10 2,2 0,03 0,27

— aantal monsters verzameld van zaterdag tot zondag 10:00 h (voor oefening en
wedstrijd op kunstgrasveld) — 16 en 17 sept 2006.

b. Gemiddelde achtergro iduitsch iding 1 -hydroxypyre n (GM) — Nijmeegse controle groep*

rookgedrag N AM sd OM gsd Min Max
percentile

niet-rokers 39 pers 0,13 0,07 0,12 1,7 0,04 0,35 0,27

rokers 37 pers 0,30 0,18 0,26 1,8 0,05 0,77 0,67
* elke persoon heeft een ochtend, namiddag en avond urinemonster ingeleverd op ma 14 sept

1992 (zie ook bijlage 8 voor een grafische weergave van de gegevens van de controlegroep).

Van de deelnemers aan het onderzoek hebben persoon B, D,E en F op de zaterdag
voorafgaand aan het verblijf op het kunstgrasveld, gewerkt. Op basis van de hoge
achtergronduitscheiding bij persoon D,E en F is middels een gesprek een
inventarisatie gemaakt van hun activiteiten op de bewuste zaterdag.
Persoon D heeft za 16 sept gewerkt van 06:30 uur— 18:30 uur: achter haringkar en
laatste uren van werkdag in viswinkel, waar gefrituurd wordt. Tevens heeft hij aan
eind werkdag het frituurvet vervangen. ‘s Avonds is hij naar kermis geweest,
aansluitend naar café en ‘s nachts heeft hij 3 kippenpootjes uit de oven gegeten.
Conform de instructie heeft hij geen gerookte en/of gefrituurde vis gegeten en
huidcontact met gerookte vis vermeden.
Persoon E heeft za 16 sept van 08:30 - 17:30 uur gewerkt als verkoper in een
electrozaak. Hier vinden geen reparatiewerkzaamheden plaats. De avond ervoor,
vrijdagavond, is hij naar een bruiloft geweest. Zaterdagavond was hij thuis.
Persoon F heeft za 16sept van 10:00 tot 21:00 in de keuken van een restaurant
gewerkt. Hier wordt tevens gefrituurd. Aansluitend stond hij achter de bar bij een
bruiloft tot ca. 02:00 uur (niet rookvrij). De avond ervoor heeft hij eveneens gewerkt in
een restaurant in de bediening van 17:00 tot 24:00 uur (niet rookvrij).
n.b.: persoon B heeft de betreffende zaterdag eveneens gewerkt, en wel als
verkoopmanager in een supermarkt. Hij vertoont echter geen afwijkende
achtergronduitscheid ing van 1 -hyd roxypyreen.

(.

(
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5.5 Uitscheiding 1-hydroxypyreen nâ verblijf op kunstgrasveld

De uitscheiding van 1-hydroxypyreen, nâ de oefeningen en de reguliere
voetbalwedstrijd op het kunstgrasveld, ligt bij alle 7 voetballers in het normaalgebied
van uitscheiding zoals vastgesteld bij een Nijmeegse controlegroep bestaande uit 39
niet-rokers (zie figuur Ic).
Uit de uitscheidingscurves van elk van de 7 proefpersonen blijkt echter dat met
name bij persoon B sprake is van een duidelijke verhoging ten opzichte van de
uitscheiding voorafgaand aan het verblijf op het kunstgrasveld (zie o.a. figuur la). Bij
persoon D is mogelijk ook sprake van een beperkte verhoging, al is een vergelijk met
diens achterconcentratie niet valide omdat de achtergronduitscheiding verhoogt is
door onbekende bronnen in diens leefmilieu, voeding en/of beroep. Bij de overige (voetballers is er geen stijgende trend waarneembaar nâ het verblijf op het
kunstgrasveld.
De 1-hydroxypyreenuitscheiding nâ verblijf op kunstgrasveld is getoetst aan de
individuele achtergronduitscheiding (95%-betrouwbaarheidsbovengrens van de 95-
percentiel waarde). Waarbij wordt opgemerkt dat voor proefpersoon D, E, en F een
dergelijk toetsing niet valide is door de hoge en sterk variërende individuele
achtergronduitscheiding (zie § 5.4). Deze toetsing bevestigt dat de toename n
verblijf op het kunstgrasveld zoals waargenomen bij persoon B statistische significant
is. De resultaten van de toetsing zijn opgenomen in tabel 4.

Of de toename van de 1-hydroxypyreen op zondag bij persoon B, en minder duidelijk
bij persoon D, veroorzaakt is door additionele PAK-blootstelling als gevolg van het
verblijf op het kunstgrasveld kan niet met zekerheid gesteld worden. Persoon B en D
zijn na afloop van de oefeningen en wedstrijd op het kunstgrasveld van Juliana ‘31
samen elders naar een andere voetbalwedstijd gaan kijken (geen kunstgras!). In de
pauze van deze wedstrijd hebben ze in de kantine van de betreffende
voetbalvereniging een hamburger gegeten (zondag 17 sept. om 15:15 uur).
Dit heeft de metingen bij deze voetballers mogelijk verstoord. Uit onderzoek van Van
Maanen et al. (1994) blijkt dat het dagelijks eten van 2 hamburgers kan leiden tot
significante toename van de gemiddelde 1-hydroxypyrene spiegels in de urine.
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Tabel 4. Toetsing van 1-hydroxypyrene uitscheiding né verblijf op kunstgrasveld aan
individuele achtergronduitscheiding (in nmol/uur)

Uitscheiding 1-hydroxypyreen (nmol/uur)
persoon (zaterdag tot zondag 10:00 uur) Nâ zondag 10:00 uur

. 95th UTL Aantal monsters>N GM gsd Min Max
Percentile 95%95%* UTL 95%,95%

A 8 0,04 1,7 002 0,09 0,10 0,22 0
B 7 0,03 1,7 0,02 0,09 0,07 0,17 3
C 9 0,07 1,6 0,04 0,22 0,16 0,32 0
0 9 0,22 2,9 0,06 1,04 1,28 5,72 0
E 7 0,50 1,3 0,34 0,69 0,74 1,13 0
F 5 0,28 1,6 0,19 0,59 0,63 2,21 0
G 7 0,06 2,2 0,02 0,19 0,23 0,95 0* UTL 95%,95% = 95% beLrouwbaarheids-oovengrens van de 95-percentiel (zgn. upper tolerance Iimit)n.b.: persoon D,E,F vertonen een te hoge dan wel sterk variërende achtergronduitscheiding; toetsing vande 1-hydroxypyreenuitscheiding aan achtergronduitscheiding (UTL 95%,95%) is daardoor niet valide

(
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6. Conclusies

Uit de resultaten blijkt dat op de zaterdag dus voorafgaand aan de blootstelling op
het kunstgrasveld, bij 3 van de 7 vrijwilligers sprake is van relatief hoge
achtergrondconcentraties 1-hydroxypyreen in de urine (persoon D,E,F). Wat hiervan
de oorzaak is, is niet bekend. Mogelijk zijn deze personen beroepsmatig
blootgesteld geweest aan PAK.

De gemeten 1-hydroxypyreen spiegels nâ het verblijf op het kunstgrasveld zijn laag.
Bij alle 7 vrijwilligers liggen de gemeten 1-hydroxypyreen concentraties op de zondag
en maandag in het normaalgebied van 1-hydroxypyreen uitscheiding, zoals
vastgesteld bij niet-rokers. En derhalve ruim onder het lowest-obseived-effect-level
voor genotoxische effecten zoals dat is vastgesteld bij beroepsmatig aan PAK
blootgestelde werknemers (1,4 pmollmol creatinine).

Bij 4 voetballers is op de zaterdag voorafgaand aan het verblijf op het kunstgrasveld,
wèl sprake van een, voor niet-rokers, normale achtergronduitscheiding (personen
A,B,C en G). Bij één van deze 4 personen, blijkt de uitscheiding van 1-
hydroxypyreen op zondagmiddag dus nâ het verblijf op het kunstgrasveld statistisch
significant toe te nemen ten opzichte van diens achtergronduitscheiding (persoon B).
Of de toename van de 1 -hydroxypyreen op zondag bij persoon B is veroorzaakt door
additionele PAK-blootstelling als gevolg van het verblijf op het kunstgrasveld, kan
niet met zekerheid gesteld worden.

Opname van PAK bij het sporten op een kunstgrasveld, kon ondanks een
blootstellingsscenario met relatief langdurig en intensief huidcontact met rubber
instrooimateriaal, niet eenduidig worden vastgesteld. Als er al sprake is geweest
van huidopname, dan is deze beperkt en valt deze binnen de range van PAK
blootstelling uit andere bronnen in het leefmilieu en voeding.

(
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Bijlage 1. Personen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek.

Organisatie naam functie verantwoordelijkheid

SV Juliana ‘31
Malden H. Jansen technische coördinator contactpersoon/coördinatie

7 spelers uit 6e voetbalteam bemonsteren eigen urine
registratie volume en

tijdstip urineafgifte
IndusTox Consult

Nijmegen dr. J. van Rooij arbeidstoxicoloog eindverantwoordelijke
onderzoeksopzet

kwaliteitsbewaking
inzameling urinemonsters

en vragenlijsten
data-analyse en interpretatie

rapportage

Intron BV - Sittard B. van Bree technische medewerker monsterneming
en PAK analyse

rubber instrooimateriaal
en PAK analyse massageolie

(Chemodol®)

AML -Antwerpen M. Stalpaert laboratorium coördinator aanleveren urinepotjes
aanleveren maatcilinders
transport urinemonsters
analyse urinemonsters
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Bijlage 2. Vragenlijst

IndusTox

Naam + voorletter

Geboortedatum

Geslacht

Gewicht

Beroep

Telefoon thuis

Telefoon werk

Telefoon mobiel

oman

kg

Wilt U bij de volgende vragen het meest juiste antwoord geven/aankruisen.

1. Rookgewoonten

Rookt U (sigaretten, sigaren of pijp)?
zo ja, hoeveel gemiddeld per dag? (aantal) per dag

2. Medicijnqebruik

Gebruikt U medicijnen?
Zo ja, welke?

Gebruikt U teerschampoo of teerhoudende zeep?

3. Thuis

Heeft U tijdens het urineonderzoek gewerkt met teer en/of carbolineum?
Zo ja, op welke dag’

Heeft U tijdens het urineonderzoek gebarbecued, spare-ribs,
uitgebakken spekjes en/of gerookt voedsel gegeten?

Zo ja op welke dag?

Heeft U tijdens het urineonderzoek gebruik gemaakt van operihaard en?of allesbrander?
Zo ja op welke dag?

o vrouw

(

ja nee

o o

ja nee

o o

o o

ja nee

o o

o o

o 0

ja nee

o 0

o o

4. Overigen

Heeft u tijdens het urineonderzoek meer dan 2 glazen bier/wijn of borrel
per dag gedronken?

Zo ja op welke dag?

Heeft u tijdens het urineonderzoek marihuana, paddo’s en/of party drugs gebruikt?
Zo ja op welke dag?

BEDANKT VOOR UW DEELNAME AAN HET ONDERZOEK!

Rapport
o8iP(usTox): telefoon mobiel: 06-1 6772744 pagina 22



Urineonderzoek naar PAK—blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber hfl11 — sept 2006

Informatie verkregen middels vragenlijsten

IndusTox

Persoonsgegevens

persoons geboorte leeftijd gewicht rookt u? Medicijn
. geslacht beroep gebruik?code datum (jaar) (kg) (ja/nee)

Ga/nee)

A 4-12-1979 26 man 67 onderwijzer nee nee

B 12-7-1982 24 man 70 verkoopmanager nee nee

C 16-3-1986 20 man 74 telecom-adviseur nee nee

D 5-8-1983 23 man 85 visboer nee ja, seretide
(astma)

E 2-10-1984 21 man 104 verkoper electrozaak nee nee

F 9-11-1984 21 man 76 student nee nee

G 9-4-1975 31 man 72 psychiater i.o. nee nee

In formatie over mogelijk verstorende variabelen tijdens urineonderzoek

verdovendepersoons teer/carbolineum BBQ, spareribs, openhaard of Meer dan 2

allesbrander glazen middelencode gebruikt? spekjes gegeten?
gebruikt? alcohol per dag gebruikt?(Ja/nee Ga/nee)
Ga/nee) gedronken?

Ga/nee)(Ja/nee)

A nee nee nee nee nee

S nee nee nee nee nee

0 nee nee nee nee nee

D nee nee nee nee nee

E nee nee nee nee nee

F nee nee nee nee nee

G nee nee nee nee nee
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Urineonderzoek naar PAK—blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber infili — sept 2006 ,J IndusTox

Bijlage 4. Reproduceerbaarheid van creatinine en 1 -hydroxypyrene in
urine (resultaten duplo-analyses)

Creatinine in urine (mmoIIL)
monstercod verschil verschil in
e analyse 1 monstercode analyse 2 AM

absoluut %
A 1 8,13 A 24 7,96 8,04 0,18 2,2
A15 16,62 A 23 16,80 16,71 0,18 1,1
B16 15,91 B 19 16,09 16,00 0,18 1,1
B 10 18,21 B 21 18,21 18,21 0,00 0,0
C 8 17,86 C 23 17,95 17,90 0,09 0,5
D22 12,20 D 23 12,11 12,16 0,09 0,7
E 8 13,61 E 18 13,61 13,61 0,00 0,0
F 3 9,90 F 16 9,90 9,90 0,00 0,0
G20 10,70 G 22 11,23 10,96 0,53 4,8

(JvR)-E 19 18,03 (JvR)-E 20 17,77 17,90 0,27 1,5

1-Hydroxypyreen in urine (nmoIIL)

n.b.: detectiegrens 1-hydroxypyreen analyse : 0,46 nmol/L ( 0,1 pg/L)

aantal =10 CV= 0,8 %

(

monstercod verschil verschil in
e analyse 1 monstercode analyse 2 AM

absoluut %
A 1 1,15 A 24 0,82 0,99 0,32 32,6
A15 0,73 A 23 0,50 0,62 0,23 37,0
B 16 2,34 B 19 2,25 2,29 0,09 4,0
B 10 0,87 B 21 0,82 0,85 0,05 5,4
C 8 1,56 C 23 1,65 1,60 0,09 5,7
D 22 < 0,46 D 23 0,73 < 0,60 0,27 > 46,2
E 8 8,52 E 18 8,89 8,71 0,37 4,2
F 3 2,84 F 16 2,79 2,82 0,05 1,6
G20 2,47 G 22 2,29 2,38 0,18 7,7

(JvR)-E 19 3,67 (JvR)-E 20 3,48 3,57 0,18 5,1

aantal =10 Cvt= 10,6 %
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Urineonderzoek naar PAK-blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber mEi11 — sept 2006

N.b.: betreft uitscheding gedurende 3 etmalen: 16, 17 en 18 sept 2006

IndusTox

Bijlage 5. Uitscheiding urine en creatinine per 24 uur in vergelijking met
referentiewaarden

Urine- VOLUME Urine- CREATININE

aantal totaal aantal ml per 24 mmol per mmol perpersoon Aantal uurmonsters ml urine uur uur 24 uur

A 22 69,3 5515 1911 0,62 14,9 —

B 19 68,6 3375 1181 0,59 14,3
C 22 71,3 3403 1145 0,71 17,1
D 22 69,5 3680 1271 0,82 19,7
E 17 69,7 3298 1136 0,84 20,2
F 15 67,8 5250 1860 0,57 13,6
G 21 72,3 2764 918 0,57 13,8 —

reference ADULTS (ACGIH)

(inclusief vrouwen)

AM 1346 AM 16,2
min 918 min 13,6

max 1911 max 20,2

AM 1200 AM

min 600 min

max 2500 max

(

(= lg/day)
(=0,3

g/day)
(=3,4
g/day)
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Urineonderzoek naar PAK-blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber infili — sept 2006 t ndusTox

Bijlage 6. Weersomstandigheden tijdens meetdagen
Weerstaton: De Bilt — bron: KNMI (http://www.knmLnl/ktimatologie/daggegevens/index.cgi)

Het weer op zaterdag 16 september 2006 te De BUt

Gemiddelde 20.2 °C 14.1 °C Hoeveelheid 0.0 mm
Maximum 27.0 °C 18.5 °C Duur 0.0 uur
Minimum 15.6 °C 9.5 °C

7.7 uur Gemiddelde snelheid

61 °h 34 % Maximale uurgemiddelde
snelheid

Maximale stoot

Relatieve luchtvochtigheid Luchtdruk

Het weer op zondag 17 september 2006 te De Bilt

Temperatuur Normaa Neerslag

0.1 uur Gemiddelde snelheid

1 °h 34 % Maximale uurgemiddelde
snelheid

Maximale stoot

Relatieve luchtvochtigheid

Gemiddelde 88 %

Luchtdruk

84 % Gemiddelde luchtdruk 1010.7 hPa

Temperatuur No rmaa Neerslag

Zon, bewolking & zicht

Duur zonneschijn

Rel. zonneschijnduur

Gem. bedekkingsgraad

Minimaal zicht

Wind

2 octas

Licht bewolkt

0.3 km

1.5 m/s 1 Bft

2.0 m/s = 2 8ft

5.0 m/s

630 =ONOOverheersende richting

Gemiddelde 78 % 84 % Gemiddelde luchtdruk 1008.3 hPa

17.5 °C

19.7 °C

15.3 °C

14.1 °C

18.5 °C

9.5 oc

Gemiddelde

Maximum

Minimum

Zon, bewolking & zicht

Duur zonneschijn

Rel. zonneschijnduur

Gem. bedekkingsgraad

Minimaal zicht

Hoeveelheid

Duur

Wind

(

7 octas

Zwaar bewolkt

0.0 mm

0.0 uur

2.2 m/s = 2 eft

4.0 m/s = 3 Bft

7.0 m/s

293 0 =WNW0.1 km Overheersende richting
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Urineonderzoek naar PAK—blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber mEi11 — sept 2006

Het weer op maandag 18 september 2006 te De Bilt

[1

___

0.8 uur Gemiddelde snelheid

6 % 34 % Maximale uurgemiddelde
snelheid

Maximale stoot

Relatieve luchtvochtigheid

Gemiddelde 85 %
Luchtdruk

84 °/ Gemiddelde luchtdruk 1012.0 hPa

17.5 °C

21.6 °C

13.9 °C

Norma a

14.1 °C

18.5 °C

9.5 °C

Temperatuur

Gemiddelde

Maximum

Minimum

Zon, bewolking & zicht

Duur zonneschijn

Rel. zonneschijnduur

Gem. bedekkirigsgraad

Minimaal zicht

Neerslag

Hoeveelheid

Duur

Wind

6 oct&s

Zwaar bewolkt

2.4 km

0.7 mm

0.3 uur

2.0 m/s = 2 Bft

3.0 m/s 2 Bft

7.0 m/s

2350 =WZWOverheersende richting
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Urineonderzoek naar PAK—blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber infill — sept 2D06 IndusTox

Bijlage 7. PAK-analyse en korrelverdeling rubber instrooimateriaal
kunstgrasveld Juliana ‘31 Malden.

Datum: 10 oktober 2006
Analyserapport

Betreft

Uw code

Laboratoriumnumrner

Monsterneming
Periode onderzoek

INTRON B.V.
t.a.v. de heer ing. B.P.G. van Bree
Postbus 5187 6130 PD SITTARD

Technisch en milieu onderzoek rubberinfill, Juliana 31 te
Malden.

A833860

063237

te Malden door de opdrachtgever
19—9—2006 t/m 3—10—2006 16:22:49

Mans tergegevens
monsternummer monstertype

1

2
rubbergranulaat
rubbergranulaat

monstercode

A833860

Deelmonster ml

acceptatiedatum

19—9—2006

19—9—2006

Arzalysemethoden
analyse analyse

techniek

methode

APO 4 -v
A904-V
APO4
A904—SB—III
NEN-EN 932-2
NEE-EN 933-1

0 = geaccrediteerd door RvA, u = uitbesteed bij onderaannemer, Qu
bij de onderaannerner.

Toelichting

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

rng/kg

d. s.

d.s.

d.s.

d.s.

d.s.

d.s.

d.s.

d.s.

d.s.

d.s.

d. s.

0,77

4,5

0,40

14

0,56

1,2

0,21

0,77

1,8

0,72

24

= geaccrediteerd

Cryogeen malen < 1 min
Droge stof 105C analysemonster matig vluchtigen
Voorbewerking PAK/EOX/xCB
PAK (VEGE)
Monstervoorbehandeling
Korrelverdeling

Q u

gravimetrie

EPLC-UV/Elu

gravimetrie

0
Q

0

Voor de bepaling van de korrelverdeling heeft er, in afwijking van de in de normvermelde droog/nat/droog zeving, uitlsuitend een droge zeving plaatsgevonden.

Resultaten
Analyse Eenheid 1 2
PAK (VEGE)

Nat taleen

Fenantreen

Antraceen

Fluorantheen

Benzo (a) anthraceen
Chryseen

Benzo (k) fluorantheen
Benzo (a) pyreen
Benzo (g, h, i)peryleen
Indeno (1,2, 3—c, d) pyreen
Totaal PAK 10 VROM

Korrelverdeling
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Urineonderzoek naar PAK—blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber infili — sept 2006 IndusTox

Zeefdoorval 90 mm %(rn/m) 100
Zeefdoorval 80 mm %(rn/m) 100
Zeefdoorval 63 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 56 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 50 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 45 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 40 min %(m/m) 100
Zeefdoorval 31,5 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 25 min %(m/m) 100
Zeefdoorval 22,4 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 20 min %(m/m) 100
Zeefdoorval 16 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 14 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 12,5 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 11,2 min %(m/m) 100
Zeefdoorval 10 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 8,0 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 6,3 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 5,6 mm %(m/m) 100
Zeefdoorval 5,0 min %(m/m) 100
Zeefdoorval 4,0 min %(m/m) 100
Zeefdoorval 2,0 mm %(m/m) 99,2
Zeefdoorval 1,0 mm %(m/m) 50,8
Zeefdoorval 0,5 mm %(m/m) 8,3
Zeefdoorval 0,25 min %(m/m) 2,3
Zeefdoorval 0,125 mm %(m/m) 1,5
Zeefdoorval 0,063 mm %(m/m) 0,8

Informatie over de geschiktheid van de monsters voor analyse

INTRON is conform internationale voorschriften (NEN-EN-ISO/IEC 17025) verplicht tecontroleren of aangeboden monsters geschikt zijn voor het beoogde onderzoek en moetborgen dat monsters niet achteruit gaan voordat het gehalte is zekergesteld. Het( vereist daarom ook dat de leveranciers van monsters ze tijdig en op een juiste
wijze verpakt en geconserveerd aanleveren bij het laboratorium.
Er zijn geen verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de
betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses hebben
beïnvloed.

AANVULLENDE informatie PAK-Analyse (per e—mail ontvangen van dr Hofstra - INTRON)

PAK—analysemethode: NVN 5731, dec 1998. Kort typering: een cryogeen vermalen
monster wordt geëxtraheerd met aceton. Extract wordt onderzocht op zgn. lO—VROM PAKmet HPLC met fluorescentie en UV—detectie.

Reproduceerbaarheideis (binnen laboratorium) : < 15% voor alle componenten

Rapportage grens: < 0,01 mg/kg voor de individuele PAK-componenten
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Urineonderzoek naar PAK-blootstelling bij
voetballers op kunstgrasveld ingestrooid met
rubber infili — sept 2006 IndusTox

Bijlage 8. Achtergronduitscheiding 1 -hydroxypyreen Nijmeegse Controle
groep — mannen — rokers en niet rokers (ma 14 sept 1992)

(0
0
0

0
E
0
E

0

D

0

0
>,
0
>x
0

-o
>

Ma 14 sept1992 Niet rokers ‘0’ (39 personen)

*1hydroxypyreen in urine uitgedrukt in pmol/mol creatinine.

Nijmeegse controlegroep - mannen- maandag 14 sept 1992
Median; Box: 25%, 75%; Whisker: 5%, 95%

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

Roken

Rokers ‘1’ (37 personen)
Ma-ochtend 37 monsters 33 monsters
Ma-middag 37 monsters 35 monsters
Ma-avond 32 monsters 32 monsters

totaal 106 monsters 100 monsters

Statistische ken talien*
N 106 100

AM 0,14 0,30
sd 0,08 0,20

Mediaan 0,12 0,25
GM 0,12 0,25
gsd 1,77 1,87
min 0,03 0,03
max 0,48 1,19

95-percentie( 0,29 0,70
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Onderwerp

Dossier Rubbergranulaat

Geachte heer

Datum Sinds najaar 2005 is er enige maatschappelijke onrust over de aanwezigheid en risico’s
9 februari 2007 voor mens en milieu van schadelijke stoffen in rubbergranulaat afkomstig van
Ons kenmerk versnipperde autobanden, dat wordt gebruikt als instrooimateriaal op kunstgrasvelden.
057/06 BMV RW/AB/wvdz Er zijn vragen gesteld door leden van de Tweede Kamer.
SEC-070105 AB/wvdz Het RIVM is bij de beleidsadvisering betrokken. Er is frequent overleg gevoerd met
Blad medewerkers van uw directie en recent ook met medewerkers van dc directie Bodem,
1/5 Water, Landelijk gebied (BWL).
Behandeld door

In juni 2006 is u een eerste briefrapport aangeboden. In dit briefrapport is ingegaan op
RIVM/SEC/MS de gezondheidseffecten van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). De
Tel (030’ 274 4081 in geringe mate uit rubbergranulaatkorreltjes vrijkomende PAK’s leiden nit tot een
Fax (030) 274 4401 gezndiçjrisiço Wel is gewezen op de milieurisico’s als gevolg van uitloging van

@rl\m fl1 stoffen uit het rubbergranulaat Daarbij is een vergelijking met beschikbare
(internationale) literatuurgegevens gemaakt. In dit rapport heeft het RJVM haar zorg
uitgesproken over mogelijke (milieu)risico’s bij de toepassing van dit rubbergranulaat
zonder adequate beheersmaatregelen.

—-

Naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Huipverleningsdienst Gelderland
Midden (HGM) is dezerzijds aandacht besteed aan het védrkomen van nitrosaminen in
de lucht boven met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden. In een rapport dat in
november 2006 aan u is aangeboden, is geconcludeerd dat tijdens het sporten op de
betreffende velden geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn ten gevolge van
blootstelling aan nitrosaminen.

Het RIVM is zich bewust van de primaire verantwoordelijkheid van de producent en de
toepasser van dit rubbergranulaat om zorg te dragen voor een veilige toepassing van dit
materiaal. Dit is in lijn met bijvoorbeeld de zorgplicht in de Wet bodembescherming en
uitgangspunten in het stoffenbeleid. Op uw verzoek heeft het RTVM zitting genomen in
een Technische Commissie (TCfill), die het nader onderzoek naar de milieu- en
gezondheidsrisico’ s van rubbergranulaat heeft begeleid. Betreffen d onderzoek is
uitgevoerd door INTRON in opdracht van de sportkoepels, de rubberindustrie, de
leveranciers van sportvelden en de eindgebruikers. Het RIVM is gevraagd een toetsende
rol te vervullen ten aanzien van de onderzoeksopzet en onderzoeksresultaten en
voldoende afstand te nemen tot de uitvoering van het onderzoek.
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Datum Nu de afronding van het rapport van INTRON nadert en beleidsmatige besluiten
9 februari 2007 genomen zullen worden, hecht ik eraan u door middel van deze brief te informeren over
Ons kenmerk de bevindingen van het RIVM. Ik baseer me daarbij op de versie van het INTRON
057/06 BMV RW/AB/wvdz rapport van 10januari 2007 en het met INTRON op 8 februari ji. gevoerde overleg.
SEC-070105 AB/wvdz

Blad Het INTRON onderzoek heeft veel waardevolle informatie gegenereerd ten dienste van
2/5 een goede milieu- en gezondheidsbeoordeling. Zowel in de INTRON-rapportage als in

het RIVM-briefrapport van juni 2006 is vermeld, dat rubbergranulaat vele (gevaarlijke)
stoffen bevat. Die stoffen kunnen uit het toegepaste rubbergranulaat vrijkomen en dan
mogelijk gezondheids- en milieurisico’s veroorzaken. Een aantal stoffen is bekend en
daarvan zijn de gezondheids- en milieurisico’s onderzocht, zoals PAK’s, nitrosamines.
sensibiliserende stoffen en zink. Een select aantal stoffen krijgt gns internationale
aandacht D overige stoffen krijgen op dit moment die verdere (inter)natioriak
aandacht (nog) niet. Het RIVM is in vele internationale kaders actief en kan u adviseren
over de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s, mochten er zich vragen over risico’s
van deze stoffen in rubbergranulaat voordoen.

Ik bericht u in deze brief allereerst over de gezondheidsrisico’s van PAK’s,
sensibiliserende stoffen en van overige stoffen. Vervolgens ga ik in op de milieurisico’s
van zink en van overige stoffen.

Gezondheidsrisico PAK

Het INTRON-rapport vermeldt nieuwe informatie met betrekking tot de migratie van
PAK’s uit rubbergranulaat naar de huid en over blootstelling aan PAK’s van sporters
(urineonderzoek). De conclusie van het INTRON-onderzoek (uitgevoerd door Industox)
is in lijn met cerdere conclusies van het RIVM (advies juni 2006), namelijk dat PAK’s
uit rubbergranulaat niet tot extra gezondheidsrisico’s leiden.

In het urine-onderzoek is een groot aantal metingen (25) uit de resultaten verwijderd
omdat het gemeten creatinine gehalte in de urine “buiten de range”, zoals gehanteerd
voor werknemers, viel. Dat acht ik discutabel. Het is van belang alle resultaten te
presenteren, zodat op basis van alle beschikbare gegevens een conclusie kan worden
getrokken. Met name na het sporten is het mogelijk dat de creatinine concentratie
verhoogd is waardoor een andere range van creatinine gehaltes gehanteerd zou moeten
worden. Hierover is geen informatie gegeven. Omdat de gangbare procedure ten
aanzien van urineonderzoek bij werknemers en niet bij sporters plaatsvindt, kan een
aanpassing in het protocol dienstig zijn wanneer sporters worden onderzocht. Naar
verwachting zullen op basis van alle metingen vergelijkbare conclusies worden
getrokken met betrekking tot de gezondheidsrisico’s van PAK’s bij sporters op met
rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden.

Sensibiliserende stoffen

Op basis van Deense informatie concludeert INTRON dat aromatische aminen, met
name IPPD (N-Isopropyl-N ‘ -phenylparaphenylenediamine) en 6PPD (N-Dimethyl- 1,3-
butyl-N ‘ -phenylparaphenylenediamine), overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken.
Er wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen naar het in de praktijk véérkomen van
overgevoeligheidsreacties bij voetballers. Ook beveelt INTRON aan, om de potentie tot
sensibilisatie te gaan onderzoeken van sensibiliserende stoffen, mochten die uit
rubbergranulaat vrijkomen. Het RIVM ondersteunt deze aanbevelingen waarbij in eerste
instantie de aandacht gericht kan zijn op genoemde aromatische aminen.
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Datum Gezondheidsrisico ‘s overige stoffen
9 februari 2007 .In het INTRON-rapport is geen uitspraak gedaan over mogelijke gezondheidseffectenOns kenmerk

van andere stoffen die uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen. Zoals het nitrosaminen057/06 BMV RW/AB/wvdz . . . -,onderzoek illustreert is niet zozeer het voorkomen van dergelijke chemische stoffenSEC-070105 AB/wvdz
relevant, maar veeleer de mate waarin deze stoffen vrijkomen. Daarnaast worden
bepaalde chemische stoffen niet aan het rubbergranulaat toegevoegd, maar ontstaan die
stoffen tijdens het productie- en het verweringsproces. Hierover is slechts in beperkte
mate openbare, voor het RIVM toegankelijke, informatie voorhanden. Om met
afdoende zekerheid te kunnen oordelen over de (potentiële) gezondheidsrisico’s van
toepassingen van rubbergranulaat is maximale beschikbaarstelling van informatie
wenselijk. Uiteraard kan dit geschieden met in acht neming van bedrijfsvertrouwelijke

fi aspecten. Zonder aanvullende informatie is het RIVM niet in staat definitief uitsluitsel
te geven over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Uiteraard
zal RIVM haar signalerende taak actief blijven uitvoeren.

In Noors onderzoek (NILU, 2006), waarin de mogelijke gezondheidsrisico’s van de
toepassing van rubbergranulaat in sporthallen is onderzocht, is vastgesteld dat er voor
een aantal vluchtige organische componenten een ruime marge bestaat tussen de
geschatte blootstelling en niveaus waarbij geen nadelige effecten in proefdieren worden
vastgesteld. Voor deze stoffen is er geen sprake van een gezondheidsrisico. Voor o.a.
formaldehyde en fijn stof lijkt er aanleiding te zijn deze aan een nadere beschouwing te
onderwerpen indien rubbergranulaat in Nederland ook in sporthallen wordt toegepast.
Dit type toepassing zou dus aandacht verdienen vanuit het perspectief van potentiële
gezondheidsrisico’ s.

Milieurisico ‘s’ zink

Uit het INTRON onderzoek komt zink als meest kritische component naar voren. Ten
gevolge van de veroudering van het materiaal neemt de emissie van zink toe in de tijd.
De aannames met betrekking tot de eigenschappen van het materiaal bepalen in
belangrijke mate de milieubelasting en milieurisico’s ten aanzien van zink. INTRON
nam vooraleerst aan dat er geen directe afvloeiing via het drainagewater van zink naar
het oppervlaktewater plaats zou vinden en het oppervlaktewater dus niet belast zou
worden met uit het rubbergranulaat geloogd zink.Het RIVM heeft echter aannemelijk
gemaakt dat vele kunstgrasvelden, vooral op kleigronden in het westen van ons land,( een directe afvloeiing kennen naar het oppervlaktewater.

In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM een studie uitgevoerd naar
de emissie van zink uit het rubbergranulaat en de betekenis hiervan voor de kwaliteit
van de bodem inclusief het grondwater en van oppervlaktewater (Verschoor, 2007;
rapport binnenkort beschikbaar).Uit de RIVM studie komt naar voren dat dc immissie
eis uit het Bouwstoffenbesluit (2100 mg Zn/m2/100 jaar) circa 3 jaar na in gebruik
name van het kunstgrasveld wordt bereikt; in de INTRON rapportage wordt een
bandbreedte van ca. 3 tot 20 jaar aangehouden. Dc lokale immissie van zink uit rubber
granulaat (per m2) is significant hoger, dan de immissie ten gevolge van de toepassing
in de landbouw.
De voorspelde zinkconcentraties in oppervlaktewater en grondwater kunnen
ecotoxicologische risicogrenzen ver overschrijden.
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat met de huidige kennis pjçj
kan worden aangetoond dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden
aanvaardbare risico’s met zich meebrengt.

Aanvullend onderzoek kan de onzekerheden in deze studie verkleinen. Dat wil echter
niet zeggen dat daarmee de ingeschatte risico’s per definitie kleiner zullen worden. De



rivjn
Datum gehanteerde risico-inschatting (Verschoor, 2007) is niet bijzonder conservatief geweest,
9 februari 2007 omdat er geen veiligheidsfactoren zijn gebruikt om de immissie of de verspreiding te
Ons kenmerk berekenen en omdat, weliswaar een modelmatige benadering maar niet altijd een ‘worst
057/06 BMV RW/AB/wvdz case’ benadering is gekozen. Het INTRON onderzoek ondersteunt de RIVM conclusies
SEC-070105 AB/wvdz ten aanzien van de overschrijding van de zinknorm voor oppervlaktewater.
Blad

4/5 Milieurisico ‘s van overige stoffen

Voor de stoffen die zijn opgenomen in het Bouwstoffen besluit is in het INTRON
rapport geen overschrijding van de immissie eis (metalen, anders dan zink) dan wel
samenstellingseis (overige componenten) geconstateerd. Op basis van literatuur
onderzoek geeft INTRON aan dat de aanwezigheid van andere stoffen geen aanleiding
geeft tot milieurisico’s. Het is niet duidelijk op welke gronden INTRON deze conclusie
trekt.

In voornoemd briefrapport van juni 2006 wijst RIVM op mogelijke normoverschrijding
voor oppervlaktewater voor de stoffen 4-t-octyl-phenol, koper en totaal-PAK’s
(gegeven de aanname dat het drainagewater direct op hél oppervlaktewater wordt
geloosd). Ten gevolge van de veroudering van het materiaal zal niet alleen de emissie
van zink maar ook van andere stoffen toenemen. Bij overschrijding van de norm voor
meerdere stoffen zijn nadelige effecten op de in het water levende organismen niet uit te
sluiten.

Milieurisico ‘s van stoffen met internationale aandacht

Een aantal stoffen in rubbergranulaat en de toepassing van rubbergranulaat trekt
internationale aandacht vanwege potentiële milieueffecten:

• CBS (N-cyclohexylbenothiazole-2-suphenamide) is een prioriteitsstof in het
kader van de EG-verordening bestaande stoffen (EC/793/93): voor deze stof
wordt, in verband met de potentiële milieurisico’s, nadere informatie
verzameld over de emissies van CBS bij o.a. toepassing van rubbergranulaat in
sportvelden. Het RIVM neemt deel aan Europees deskundigen overleg
(TCNES1)en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

• Octyl-phenol is een prioritaire stof in de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en
wordt ook besproken onder EG-verordening bestaande stoffen (EG/793/93)2.
Op grond van PBT-achtige eigenschappen3worden momenteel in de UK
nationale verbodsmaatregelen uitgewerkt.

• Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvclden wordt in de komende
werkgroep onder de Verbodsrichtlijn van 15 februari 2007 besproken. Ook aan
deze werkgroep neemt RIVM deel.

Slotopmerking
Gegeven het grote aantal componenten in rubbergranulaat kunnen alternatieve
beoordelingsmethoden worden overwogen. Voor het beoordelen van milieurisico’s
bestaan bijvoorbeeld methoden die ecotoxicologische effecten van het totaal effluent
kunnen vaststellen (Whole effluent toxicity test), ook voor niet-continue effluenten.

1 Technical Committee for New and Existing Substances
2 Staat niet op de prioriteitslijst van de EG-verordening bestaande stoffen, maar wordt
wel besproken in de werkgroepen onder de verordening (TCNES en RRSM (Risk
Reduction Strategy Meeting)).

geen formele EU PBT-stof, maar wel conform UK systematiek een PBT chemical of
concern. PBT staat voor Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch.
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Datum

9 februari 2007
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de stand van zakenOns kenmerk
met betrekking tot de gezondheids- en milieurisico’s van het gebruik van057/06 BMV RWJAB/wvdz rubbergranulaat in sportvelden en de rol die RIVM heeft gespeeld en zal blijven spelen.SEC-070 105 AB/wvdz

Blad Een afschrift van deze brief zend ik aan de directeur van de directie BWL,
5/5

Met vriendelijke groet,

Directeur Milieurisico’s en Externe Veiligheid

(:
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Onderwerp
Dossier rubbergranulaat

(

Datum Hierbij zend ik u het RIVM rapport 601774001, getiteld: “Leaching of zinc from rubber
16 februari 2007 infill on artificial turf (footbail pitches)”. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van
Ons kenmerk het RTVM project: “Coördinatie Bestaande Stoffen”.
030/07 LER AV/sd

Blad Het R1VM heeft zitting gehad in de Technische Commissie Rubbergranulaat (TC-infull)
1/2 en heeft in die rol het onderzoek van INTRON naar o.a. de milieurisico’s van
Behandeld door rubbergranulaat gevolgd en van raadgevingen voorzien. Het RIVM heeft onder andere

kritiek geuit op de aanname dat de emissie van zink uit rubbergranulaat op dezelfde
Laboratorium voor manier berekend kan worden als de emissie van zink uit bouwstoffen. Meetgegevens
Ecologische wijzen er op dat dit pertinent onjuist is. Veroudering of verwering van rubber heeft
Risicobeoordeling grote invloed op de emissie en daardoor gaat de analogie met bouwstoffen niet op. In
Tel 030 274 2655 overleg met VROM heeft het RIVM aangeboden dit samen met de leden van de TC
Fax 030 274 4413 infihi nader uit te werken. Op dit aanbod is niet ingegaan omdat de voorkeur werd
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( veroudering van het materiaal in een vervolg onderzoek nader dient te worden
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INTRON aan verouderend materiaal hebben als Uitgangspunt gediend om met
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Abstract

Many artificial footbail pitches are treated with a rubber infili made of recycled tyres. From
this material zinc leaches to the soil, groundwater and surface water. [This can present
significant environmental risks, particularly for aquatic life.] Human health risks posed by
leaching of zinc are negligible as zinc concentrations in the water do not exceed drinking
water standards.

In the present study a targeted environmental risk assessment is performed for zinc in rubber
infili 0fl footbali pitches. The main focus was on the release of zinc from the rubber infili, i.e.
the zinc bad, the distribution of zinc between the soil, groundwater and surface water.
Ageing of the rubber crumbs appears to be of major importance for estimating zinc releases.
The study used simple calculation models and realistic input values, and assumed an
increasing zinc release due to ageing of the rubber.

Environmental quality standards for zinc in surface water and groundwater are exceeded. The
study shows that zinc from the rubber infili is either emitted mainly to the surface water
(when a drainage system has been constructed on day or peat soils) or mainly to groundwater
(in naturally weli-drained sandy soils). The study showed that the predicted concentrations of
zinc in soil, under typical Dutch drainage conditions, also exceeds environmental quality
standards.

The predicted zinc bad is relatively high. For comparison, the zinc criteria in the Dutch
Building Materials Decree are exceeded, and the leaching rate of zinc from rubber crumbs is
up to 20 times greater than the local leaching of zinc from agricultural applications of manure
and pesticides. The resuits can be used to assist decision-making on the use of rubber infili on
footbail pitches where an environmental risk assessment is required.

Keywords: Rubber infili, artificial turf, zinc, leaching, ageing, aging, critical bad, soil,
groundwater, surface water, drainage water, emission.
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Rapport in het kort
Veel kunstgrasvelden zijn ingestrooid met rubbergranulaat dat is gemaakt van gerecyclede
autobanden. Uit dit soort rubbergranulaat lekt zink naar de bodem en naar grond- en
oppervlaktewater. Dit kan aanzienlijke risico’s voor het milieu met zich meebrengen, vooral
voor het leven in oppervlaktewater. De risico’s voor de mens zijn te verwaarlozen, omdat de
hoeveelheid zink in het water onder de daarvoor gestelde (drinkwater)norm blijft.

Dit onderzoek haakt in op de discussie die momenteel gaande is over mogelijke schadelijke
gevolgen van gebruik van rubbergranulaat uit autobanden voor kunstgrasvelden. De studie
richt zich op de vraag hoe groot de uitloging van zink uit dit soort rubbergranulaat is. Het
blijkt dat veroudering van rubber van grote invloed is op de hoeveelheid zink die uit het
materiaal lekt. Daarnaast is onderzocht tot welke milieu-effecten dit uitlogen mogelijk leidt
voor bodem, grond- en oppervlaktewater. Het onderzoek is verricht met rekenmodellen op
basis van realistische waarden. Het gaat daarbij uit van het gegeven dat de hoeveelheid zink
die uitloogt toeneemt door veroudering van rubber.

Milieunormen voor zink in de bodem en in grond- en oppervlaktewater kunnen worden
overschreden. Bij ondoorlaatbare bodems, veen en klei, wordt het zink in het regenwater naar
het oppervlaktewater getransporteerd. Bij van nature goed doorlatende zandgronden zakt het
grotendeels naar het grondwater, of vloeit het weg naar het oppervlaktewater.

De uitloging van zink uit rubbergranulaat is relatief groot. Ter vergelijking: de berekende
zinkuitloging overschrijdt criteria uit het Bouwstoffenbesluit. Ook is de lokale uitloging van
zink uit rubbergranulaat ongeveer tot twintig keer zo groot als die van mest en
bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De studie draagt bij aan de besluitvorming over het
gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

Trefwoorden: rubber, instrooirubber, kunstgras, zink, veroudering, emissie, immissie,
uitloging, bodem, grondwater, oppervlaktewater, drainage.
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Samenvatting

Van rubbergranulaat afkomstig van gerecyclede autobanden, waarmee veel kunstgrasvelden
zijn ingestrooid, loogt veel zink uit naar bodem, grond- en oppervlakte water. Dat is de
uitkomst van berekeningen in dit rapport over zink uit rubbergranulaat. De risico’s voor de
mens hiervan zijn te verwaarlozen. Voor milieukwaliteit, en met name voor het grond- en
oppervlaktewater, kunnen de risico’s echter aanzienlijk zijn.

De studie richt zich op de vraag hoe groot de uitloging van zink uit rubbergranulaat is, en
welke milieueffecten voor bodem, grondwater en oppervlaktewater mogelijk aan die
uitloging verbonden zijn. Daartoe zijn met behulp van eenvoudige rekenregels twee soorten
schattingen gemaakt:

• Inschatting van de hoeveelheid zink (mg zink/m2kunstgras/jaar) die uit
rubbergranulaat uitloogt en vergelijking daarvan met normen uit het
Bouwstoffenbesluit.

• Inschatting van de zinkconcentraties in bodem, oppervlaktewater en grondwater als
gevolg van uitloging uit rubbergranulaat, en vergelijking daarvan met
milieukwaliteitscriteria.

Bij de aanleg van kunstvoetbalvelden wordt de bodem vijftig centimeter afgegraven.
Wanneer de natuurlijke ondergrond slecht doorlaatbaar is (bijvoorbeeld klei- of veengrond)
wordt hierop meestal een drainagesysteem aangebracht. Bij een goed doorlaatbare
ondergrond (zand) is dat vaak niet nodig. Vervolgens wordt vijftien centimeter zand gestort
en daarop een lavalaag van 35 centimeter dik, bestaande uit vijf procent rubber. Op die
lavalaag komt de kunstgrasmat. Deze wordt ten slotte ingestrooid met drie centimeter
rubberkorrels. Deze rubberkorrels kunnen gemaakt zijn van gerecyclede autobanden of van
ander materiaal. Deze studie richt zich op de milieueffecten van rubbergranulaat uit
gerecyclede autobanden.

Laboratoriumproeven en metingen aan rubbergranulaatmonsters uit het veld geven aan dat de
hoeveelheid zink die uit het materiaal lekt toeneemt in de tijd (Hofstra, 2007). Dit komt door
chemische en fysische veranderingen in het rubber (=veroudering). Het meenemen van de
gevolgen van veroudering van rubber op de uitloging van stoffen is cruciaal voor de

( risicobeoordeling van rubbergranulaat. Bij het berekenen van de hoeveelheid zink die in het
milieu terecht komt is rekening gehouden met deze veroudering.

In het onderzoek is een aantal aannarries gedaan. Zo is er vanuit gegaan dat de hoeveelheid
zink die in de lavalaag achterbljft te verwaarlozen is. Deze aanname is gebaseerd op de
fysische eigenschappen van de lava, die maken dat water snel door deze laag heen zakt.

Daarnaast is ervan uit gegaan dat het zink nauwelijks in de natuurlijke ondergrond
achterblijft. Bij slecht doorlaatbare ondergrond wordt namelijk door het drainagesysteem
overtollige neerslag met daarin opgelost zink snel afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij
een goed doorlatende zandondergrond zakt overtollig regenwater hier snel doorheen naar het
grondwater, of vloeit het weg naar het oppervlaktewater.

Bij de berekeningen is er ten slotte vanuit gegaan dat het drainagewater van de voetbalvelden
in kleine sloten terecht komt. Dit is van belang om te bepalen hoe groot de verdunmng van
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het drainagewater met het oppervlaktewater is. Bij grote sloten, met veel water, is de
verdunning groter dan bij de kleinere sloten die vaak rond sportterreinen liggen.

Op grond van berekeningen is de geschatte zinkuitloging uit rubbergranulaat ongeveer
800 mg/m2/jaar. Dit betekent dat een kunstgrasveld dat is ingestrooid met rubbergranulaat uit
oude autobanden al na ongeveer drie jaar de immissie-eis uit het Bouwstoffenbesluit
overschrijdt. Dit besluit geeft aan hoeveel zink er in 100 jaar mag uitlogen uit steenachtige
materialen. Het betekent ook dat de emissie van zink uit rubbergranulaat lokaal ongeveer tot
twintig keer zo hoog is als de emissie van zink uit mest en bestrijdingsmiddelen in de
landbouw.

De berekende zinkconcentraties in oppervlaktewater en grondwater overschrijden
milieukwaliteitscriteria. Ook de voorspelde concentraties in de natuurlijke ondergrond
kunnen volgens de berekeningen de milieunorm overschrijden.

De conclusie van het onderzoek is dat de hoeveelheid zink die uit rubbergranulaat op
kunstgrasvelden in het milieu terecht komt milieurisico’s met zich mee kan brengen.
Aanvullend onderzoek, kan de onzekerheden in deze studie verkleinen. De verwachting is
niet dat daardoor de ingeschatte concentraties of risico’s zullen verdwijnen. Bij de risico
inschatting in dit onderzoek is al uitgegaan van realistische waarden.

0
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Summary
As the number of artificial turf footbail pitches in the Netherlands has grown, attention has
focused on the potential effects of components in the rubber infili on public health and the
environment. This report examines the emission of zinc from rubber infili and its distribution
into the environment. The risks of zinc to public health are of no concern: the human toxicity
of zinc is low and WHO drinking water criteria are not exceeded. What this report addresses
are the potential ecotoxicological effects of zinc leached from rubber infili. The assessment
follows two paths:
1. Estimation of the zinc bad (mglm2 artificial turf/year) and comparison with critical boads
in the Dutch Building Materials Decree.
2. Estimation of zinc concentrations in drainage water, soil, surface water and groundwater,
and comparison with ecotoxicological risk limits.

Rubber crumbs from recycled tyres are used as a 3 cm infill on artificial turf. A water
permeable foundation, consisting of a 35 cm lava layer (containing 5% rubber) and a 15 cm
layer of sand, is laid down below the artificial turf. This study estimates the risks of a single
lifecycle of artificial turf, which is approximately 10 years. The distribution of zinc in the
environment was calculated using simple equations. The calculation of concentrations in the
environment was not limited to a period of 10 years.

Laboratory experiments and measurements of field samples of the rubber infill show that the
emission of zinc increases over time, due to chemical and physical changes of the rubber
particle. This ‘ageing’ has been accounted for in the calculations of zinc bad. Ageing of the
rubber crumbs appears to be of major importance for estimating zinc releases.

As the water (with dissolved zinc) flows quickly through the permeable lava layer and the
lava particles are quite large, adsorption of zinc is considered to be very small and has been
disregarded. Moreover, proper data on the binding of zinc to the lava are not available.

The Netherlands can roughly be divided into two areas:
1. Clay and peat soils, where in general drainage systems have been installed.

Precipitation is discharged by drainage pipes to the surface water, which means that
exposure of the natural subsurface layer will be minimal. Drainage water is diluted
when it enters the surface water, the dilution factor being dependent on the
dimensions of the ditch. A dilution factor of 5 is considered representative for small
ditches in the Netherlands (<5 m wide, <1 m deep).

2. Naturably well-drained sandy soils without a man-made drainage system. In these
areas the precipitation infiltrates to the groundwater (which on average is 1 m bebow
the soil surface) or is discharged to surface water by natural drainage. As the
adsorption capacity of sand for zinc is quite small, the concentrations of zinc in the
upper groundwater will in some years time reflect those in the infiltration water. As
sand has a bow adsorption capacity, accumulation of zinc in the subsurface sand does
not occur.

The estimated zinc bad is 800 mglm2/year. The critical bad stated in the Dutch Building
Materiabs Decree is defined as an acceptable bad over a period of 100 years. This critical
bad (2100 mglm2/100 years) is exceeded after approximately 3 years. The zinc bad from
rubber crumbs is bocally approximately twenty times higher than from agriculture (manure
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and pesticides). The predicted concentrations in surface water and groundwater may exceed
environmental risk criteria. Limits for the concentration of zinc in the natural subsurface sand
may also be exceeded.

Additional investigation can reduce the uncertainties in this risk assessment, but this does not
necessarily mean that the predicted concentrations or risks will also be reduced. The risk
assessment approach reflects a realistic ‘worst case’ scenario.
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1. Introduction

In the Netherlands the risks of rubber infihi on artificial sports (footbali) pitches are under
discussion. The assessment focuses on human health and environmental risks.

A stakeholder group (sport federations, branch organisation of tyre industry, building
contractors, accreditation institute and users/consumers) has commissioned Intron to perform
literature research and measurements in order to assess the risks of rubber infihi. A first
assessment report was published in 2006 (Hofstra, 2006), which indicated (amongst others)
the need for additional research to the risk of zinc leaching.

Intron performed experiments to leaching of zinc under laboratory and field conditions. Their
study showed that ageing of rubber has a large impact on the emission of zinc. The
extrapolation of the emission (mgfkg product) to a zinc bad (mg/m2)as described by Intron
in the follow-up report (Hofstra, 2007) does not take into account the effects of ageing. In the
present report the data from Intron are combined with information from other public sources
in order to assess a more realistic zinc bad to the soil, the subsequent exposure of
groundwater and surface water and a preliminary comparison with environmental quality
standards.

Aim of this study is to estimate the emission of zinc from rubber infili in artificial turf of
football pitches and to give an indication of the environmental risks related to the zinc
emission.
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2. Characteristics of artificial footbali pitches

Rubber infihl is used on artificial turf in order to improve the physical properties for sport
(elasticity and resistance). The crumbs are a recycling product of car and truck tyres. A
typical application consists of a 3 cm layer of rubber infili on a thin layer of sand. The
crumbs are irregular shaped granules of approximately 2-3 min large.

In the Netherlands the artificial turf is constructed on a weli-drained foundation. This
foundation consists of a 35 cm layer of lava mixed with rubber crumbs (5%) and a 15 cm
layer of sand. A schematic overview of a typical situation in the Netherlands is presented in
Figure 1. An overview of the installation of an artificial turf footbali field is shown in
Appendix 1.

In the day and peat areas in the Netherlands a drainage system is applied beneath the
artificial turf on a depth of 50 cm. Drainage pipes are usually at a distance of 4 m from each
other. Drainage water will be discharged to adjacent ditches. In natural weil-drained sandy
areas a man-made drainage system is not necessary. In these sandy areas infiltration water
can enter the groundwater and will partially be discharged to the surface water as well.

An amount of 15 kg rubber/m2is applied; this equals approximately 100 tons per sports field
(100x70 m). Rubber has a bulk density of 500 kg/m3, so the application of 15 kg/m2 equals a
layer of 3 cm. Good properties of the artificial turf are guaranteed for a period of 10 years,
and replacement is recommended after 10 years. However, practically it is expected that the
artificial turf will not be replaced with that frequency, for example for financial reasons. The
risk assessment in this report is based on the effects of 10 years of leaching of rubber crumbs
under outdoor conditions.

ditch

sedlment

Figure 1 Schematic representation (not on scale) of the environmental compartmenrs around
artficialfootba11 pitches

(.

groundwater
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3. Ageing of rubber and emission of zinc

3.1 Ageing of rubber

Rubber is a polymer material. Zinc is used in the production process as an accelerator of the
vulcanization process. Different amounts of zinc also change the vulcanization process, and
as a consequence affect the performance properties of rubber, such as the stability and
resistance of the material. Several qualities of rubber exist, with different zinc contents. Car
tyres for example, contain less zinc than truck tyres. As a result the truck tyres are less
susceptible to decomposition. Amounts of 7,000-16,000 mg zincfkg have been reported. Zinc
is chemically bound to suiphur structures of the polymer and zinc itself is not likely to be
susceptible to desorption or diffusion.

Rubber is a product that is susceptible to ageing; the polymeric structure of rubber is
gradually decomposed due to UV-radiation and oxidation processes. Ageing is considered as
a process changing the chemical and physical properties of the rubber crumbs. Several
processes involved in the ageing process are visualized in Figure 2. During ageing zinc is
liberated from the polymer and could be present as dissolved zinc species or e.g. ZnS
precipitates. Adsorption of zinc to the polymer is unlikely because the polymer is a neutral
material, whereas zinc needs negatively charged sites for its adsorption. However the
formation of polymer fragments which are charged can not be excluded.

Figure 2 Types of degradation in natural and synthetic rubber vulcanisates (from:
http://www. bouncing-balis. coiWchemnistiy_techconse rvation/age ing. htni)
The decomposition or degradation kinetics of rubber has been studied by Keursten and
Groenevelt (1996). They mixed 10-40% rubber crumbs (mean particle size 2.5 mm) with soil
and measured C02 production as an indication for biodegradation. They showed that the
biodegradation of nabber is a first order exponential kinetic process with rates of
0.009-0.03 day’ (equivalent to half-lives of 23-77 days).

Comprest zit it g1 emporature
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Smolders and DeGryse (2002) used 100 im tyre debris particles to study pore water
concentratjons of zinc in soil. The tyre debris was either mixed with soil (2.5% w:w) or
placed on top of it (1 cm layer on top of 9 cm) in a column. Columns were kept outdoors for
ii months and in that period the rainfail was 816 mm. They showed that 10-40% of the zinc
from tyres is transformed in 1 year to a zinc species with the same solid-liquid distribution
(so the same adsorption) as freshly added Zn2. An increase in pH over a period of 11 months
was observed: in soils amended with truck tyre debris the pH increased with 1.5 units, in soils
amended with car tyre debris an increase of 0.3 units was observed. This effect of rubber
weathering on the pH bas also been observed along roadsides (Post and Beeby, 1993; Pagotto
et al., 2001; Kocher et al., 2001). Since the solubility and adsorption of zinc is very
dependent on the pH this can be of great significance to transport rate and distribution over
environmental compartments.

Based on literature found the following can be conciuded:
• Ageing affects zinc emission
• Ageing of rubber changes the soil p1-!
• Ageing can result in mineralization of the rubber polymer

3.2 Emission of zinc from rubber crumbs

Due to ageing the progressive release of zinc from the polymer and the increasing porosity of
the rubber crumbs lead to increasing zinc emissions as is demonstrated by measurements of
Intron (Hofstra, 2006 and Hofstra, 2007). Intron measured the emission of zinc by a column
leaching test (NEN 7383). This test has been developed for the assessment of the leaching of
inorganic substances from building materials. In this test a vertical column is filled with
rubber crumbs (<4 mm) and eluted by an upwards flow of deionized water for approximately
3 weeks until a liquid to solid ratio (L/S-ratio) of 10 bas been achieved. The pil is not
controlled, but is determined by properties of the material (rubber). Measurement of the
inorganic compounds, pH and conductivity is measured at a L/S-ratio of 10, sometimes at
lower L/S-ratios also.

In the Intron report ‘fresh’ production samples and aged samples have been tested. Two types
of aged samples were measured:

1. aged samples that are produced by laboratory exposure to UV equivalent to 1 or
3 years sunlight exposure (ISO 4892-3).

2. aged samples that were taken from artificial turf fields of different age (1 and 3 years
old).

A sunimary of the INTRON data is given in Table 1.

Table 1 Effect of ageing on ZifiC einission (mg/kg at a LIS-ratio of 1O)froin rubber crurnbs

Emission at a L/S-ratio of 10 (mWkg’)
Ageing time Car tyres Truck tyres

(years) Laboratory Field ageing Laboratory Field ageing
ageing test ageing

0 4.6 12
1 33 32 (n=5) 43 37 (n=3)
3 45 57 (n=3) 62 26 (n=3)
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The data in Table 1 show an increasing ernission for rubber crumbs of car and truck tyres
aged in the laboratory. In samples aged under field conditions the emission increases for the
car tyre crumbs but not for truck tyre crumbs. Trends of field emissions are more difficult to
interpret because the variety in field samples is high.

In Table 2 data from column leaching studies in other countries are summarized. It is difficult
to interpret these data because test methods are unknown or not identical and the origin of the
samples is not described. It is important to know if it concerns production samples or aged
field samples. The en-iission values of the Intron study fali within the range of values
measured in other studies. Because of the uncertainty about the age of the samples in the
other studies the data in Table 2 will not be used for the exposure estimations in the present
report. Data on the zinc content in rubber crumbs are summarized in Appendix 2.
Table 2 Overview of zinc einissions of rubber crumbs from studies peiformed in countries
outside the Netherlands

ÏT L/S-ratio method Test concentration Emission
liquid phase (mg/L) (mg zinc/kg rubber)

Minnesota (1990)’ 7 7 7 7 2.3-7
Wisconsin (1992)’ T 7 7 7 0.44-13
Virginia(1992)’ 7 20 7 6.1 121
Westerberg’ 7 10 7 1.3 13
Haoya’ 7 10 7 0.2 1.9
LUT(2004) T 10 EN 12457 1.3 13
LUT (2004) 10 EN 12457 7.1 71
NBI (2004) ÏT 10 EN 12457 2.3 23
NBI (2004) 7.8 10 EN 12457 1.2 12
NBI (2004) 10 EN 12457 0.6 6
‘Taken from Hofstra, 2006

With the test results in Table 1 concentrations in the outdoor environment (infiltration water,
drainage water, surface water, groundwater and soil) will be computed, taking into
consideration precipitation, dilution and adsorption. Equations are described in the chapters 4
and 5.

Emission of zinc from rubber products is already known from studies with tyre debris and
from tyre weathering alongside highways. A study on a plot where tyres were piled showed

( that zinc concentrations in the groundwater were up to 6 times higher than the concentration
in a control plot (Groenevelt and Grunthal, 1998). This indicated that zinc emission and
leaching do occur.

A risk assessment on zinc and zinc compounds was carried out within the framework of
Council Regulation 793/93/EEC on Existing Chemicals (EC, 2006). This document shows
some tests, submitted by industry, on the fate of tyre debris (containing ZnO) in water.
Dissolution tests have been carried out following the OECD protocol (OECD, 2001). Tyre
debris (fraction <100 jim) was added to ISO 6341 medium at loading rates ranging from 10 to
100 mg/L and after 7 days the dissolved Zn concentrations were measured in the media. A
maximum of 276 ig/L Zn (dissolved) was measured at a loading of 100 mgfL debris. It is
important to notice, however, that 100 mg/L tyre debris only corresponds to 0.8 mg/L Zn as
the amount of ZnO in car tyre debris is stated to be 1% (2% for trucks). This means that
approximately 35% of the available Zn in tyre debris is already released within 7 days. Also
these data indicate that the potential release of zinc from rubber products is large. The
quantities emitted in this study are not used for the following estimation of emissions from
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rubber crumbs because the particle size of the tyre debris in this study is much smaller than of
rubber crumbs on artificial turf.

It can be conciuded that there are various data showing the release of zinc into the
environment from rubber to be substantial. A mechanistic understanding of the zinc
emissions would further help extrapolating these test resuits to environmental exposure.

3.3 Mechanism of zinc emission

A mechanistic explanation for emission of zinc from rubber, is not clearly described in the
literature. Based on studies using a series of different construction materials, ECN describes
the following mechanisms (Van der Sloot and Dijkstra, 2004):

• Dissolution
• Desorption
• Diffusion

(• Surface wash-off
These processes are largely dependent on chemical conditions (such as pI-I, buffer capacity,
speciation, presence of other salts and the salt strength) and physical conditions (such as
permeability, size and shape of the particle, tortuosity and porosity).
Ageing is considered as a process changing the chemical and physical conditions that
influence the processes mentioned above.

Based on this information and the information in section 3.1 it is expected that ageing of
rubber can be described by chemical transformations (oxidation) of the rubber polymer. In
that process inorganic zinc species, organic zinc fragments and other organic fragments will
be released. Besides, the breakdown of the polymer will result in a reduction of the size of the
particles and in an increase of the porosity of the material. These processes explain the
increasing emission of zinc, as reported in Table 1 in this study (from: Hofstra, 2007).

3.4 Environmental quality standards

3.4.1 Criteria for construction products
(

Mineral granular construction materials in the Netherlands are to fulfill the requirements in
the Dutch Building Materials Decree, soon (Spring 2007) to be replaced by the Soil Quality
Decree. The Building Materials Decree gives a Critical Load of 2100 mg Zn/m2/100 years.
Values in the Soil Quality Decree will be expressed as emission limit values (mglkg product
in a leaching test) but aim at the same protection level.

Although the Building Materials Decree is not intended for synthetic materials such as
rubber, the applicability of rules and equations of the Building Materials Decree has been
used by Intron (Hofstra, 2007) as a first indicative approach. This can be understood in the
light of similarity in the granular appearance of the crumbs with stony and earthy materials
for which the Building Materials Decree is intended and the use of the crumbs in an outdoor
‘construction’. Moreover, column leaching tests as according to NEN 3783 as prescribed by
the Building Materials Decree are available (Hofstra, 2006). However, equations (to calculate
the bad of a substance from the resuits leaching test) in the Building Materials Decree and
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also in the Soil Quality Decree, do not account for ageing processes, and assume a diffusion
controlled release rate only. In Figure 3 it is shown by a dotted line what the trend of the zinc
emission will be when the assumptions of the Building Materials Decree are used. It is a
hypothetical line, but the first order exponential decreasing shape is characteristic for
diffusion controlled release. Also shown in Figure 3 are the actual measured emissions (taken
from Table 1) which on the contrary show a first exponential increasing shape. Measurements
and standard deviations are given as well as the trend (by a solid line). The mismatch
between the curve of diffusion-controlled release and the measured emission is a strong
indication that other processes determine the actual release of zinc from rubber crumbs.

0 Laboratory data • Fi&d data 0 Laboratory data • Field data

Car tyres Truck tyres

1, I
Ageing time (years) Ageing time (years)

Figure 3 Measured emission of zinc from rubber cruinbs ofcar lyres and truck tyres in
laboratory andfield ageing experi,nents. Solid lines show the statistical trend, the dotted line
is a hypothetical trend assuming dffiision-controlled release only (as in the Dutch Building
Mate rials Decree)

1f ageing is neglected the zinc emissions from rubber crumbs will be seriously
underestimated. Besides the issue of ageing, the applicability range of the Building Materials
Decree is restricted for construction Iayers of 0.2-10 m in thickness. The equations are
explicitly not intended to be extrapolated outside this range in order to prevent the use of
contaminated materials in very thin layers. Usually such thin layers of mineral aggregates( would show fast emissions within one or some years only. This would not correspond with an
approach used in the Building Materials Decree, focusing 011 a calculation period of
100 years. The period of 100 years was considered to be adequate for the general way of use
of construction materials taken into account by the Building Materials Decree. The use of 3
cm Iayers of rubber crumbs on artificial turf is therefore not within the applicability range of
the Building Materials Decree.

Based on these graphs it is dear that equations from the Dutch Building Materials Decree are
not valid for the extrapolation of zinc emission from rubber crumbs of artificial turf because
the process of ageing is not taken into account.

The critical bad mentioned in the Building Materials Decree has been derived based on the
assumption that an input of 1% of the Soil Target Value, calculated over 1 meter of soil, will
usually be acceptable due to a mix of adsorption to soil particles, solution in groundwater and
time of the process. In general soil and ground water are expected to be protected at a level of
target values. Equations and scenarios used in the Building Materials Decree are described by

1 2 3
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Aalbers et al. (1996). The corresponding critical bad is 2100 mg/m2/100 years. When the
zinc bad of rubber crumbs is assessed more realistically (so, not using the equations from the
Building Materials Decree) a comparison with the critical bad of 2100 mgIm2IlOO years can
stili be used as a first indicative criterion to assess the potential risk of the rubber crumbs
(which is done in chapter 4).

The critical boads in the Building Materials Decree will be replaced by emission liniit values
in the Soil Quality Decree. New critical loads have been computed for the Soil Quality
Decree which are protective for soil, groundwater and surface water. Equations and scenarios
used for the Soil Quality Decree are described by Verschoor et al. (2006). For these
computations environmental variability and relationships between soil and groundwater have
been taken into account. For zinc it is shown that exceedance of the criterion can result in
exceedance of the MPC (Maximum Permissible Concentration) in groundwater in acid, sandy
soils or exceedance of MPC in day. Critical loads mentioned in the Soil Quality Decree are
in principle related to potential risks, since they are derived from Maximum Permissible Risk
levels’. Actual risks are very dependent on the specific situation and might be lower than the
potential risks.

3.4.2 Quality standards for environmental compartments
The European Water Framework Directive and the daughter Directive for Groundwater
demand amongst others that inputs of chemicals into surface water and groundwater must be
prevented or limited by all reasonable means. Threshold values for selected substances are to
be defined by member states by the end of 2008.

As a consequence of EC in Directive 76/464/EEC - Water pollution by discharges of certain
dangerous substances, the Netherlands determined a MPC (Maximum Permissible
Concentration) for zinc in surface water of 40 jiglL. The WHO criterion for Drinking Water
is not adopted by the EC in the Drinking Water Directive 98/83/EC.

Other values are limits used in Dutch policy or scientific risk limits used for risk assessments.
In Table 3 an overview of relevant criteria is presented. Criteria used for soil or groundwater
remediation policy (Dutch Intervention values) are considered not relevant for rubber, as they
are also not considered for other building materials (except in some cases for the relocation of
contaminated soil). StiIl, intervention values are used, as a possible concentration exceedance
of intervention value is important to notice. However, the intervention value must not be
considered as an opportunity to increase the permissible addition. Up to date information on
criteria for soil, groundwater, surface water and sediment can be found on the internet:
• http://www.rivm.nllrvs/normenlrnilieul
• http://www.riikswaterstaat.nl/rws/rizalwaterernissics[Fherna/Normen voor het waterheheer/tahellenhÉmI

Zinc is a naturally occurring element. In the MPC (Maximum Permissible Concentration) the
natural background concentration (BC) is included. In the calculation of risks, the
concentrations measured in the leaching tests are added to the natural background
concentration. For that reasons an MPA (Maximum Permissible Addition) is derived from the
MPC according to:

For certain components socio-economic considerations or harmonization with other regulatory frameworksprevailed over the MPA based emission limit values, this is also the case for inc
L/S-ratio (L/kg) = precipitation excess(L/m2)/amount of rubber (kg/m2)
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MPCtotai = MPA + BC

MPA = MPCtotai - BC

Table 3 Environmental risk li,nits (scientific status) and legal criteria

Compartment
- Criterion

Building materials mg/m2/100 years
Critical bad 2100
Drinking water (WHO) 3000 .tgIL
Soil mg/kg
Background concentration (Target Value) 140
MPC 160
MPA 16
Intervention Value (SRC) 720
Groundwater pg/L
Background concentratjon (>10 m bss, dissolved, Target Value) 24
Background concentration (<10 m bss, dissolved, Target Value) 65
MPA’ 28
Intervention Value (SRC) 800
Surface Water sgfL
Background concentration (dissolved) 2.8
MPC (dissolved) 9.4
MPA (dissolved) 6.6
Background concentration (total) (Target Value) 12
MPC (total) 40
MPA(total) 28

An official MPC or MPA for groundwater does not exist, therefore the MPA(total) of surface is used for
groundwater also. This has also been done for the derivation of new emission limit values for the Dutch Soil
Quality Decree.

MPCs are derived from experiments with a diversity of species. The MPC is defined as the
HC5, the hazard concentration at which more than 95% of the organisms or biological
processes (i.e. nitrification) are protected.The Intervention Value is based on human and
ecotoxicological Serious Risk Concentrations (SRCs). The latter is defined as the HC5O, i.e.
the hazard concentration at which more than 50% of the species or processes are protected.
The MJC does not take the combined effect of a cocktail of substances into account.

The toxicity of zinc for humans is not very high, however zinc may pose a risk for
ecosystems at relatively low concentrations as can be seen from the environmental quality
standards. This is il1ustrated by the high drinking water standards in comparison with the
lower MPCs for surface water and groundwater.
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4. Assessment of zinc bad

Emission is a property of a product; it provides information about the release of a substance
per kg of product. The bad gives information about the input to the soil as a result of the use
of the product in a construction on the soil surface. For the computation of the bad,
information is required about the properties of the product (emission), but also about the
amount of product used in the construction.

The risk assessment of zinc from rubber crumbs on artificial turf starts with an estimation of
the zinc bad (mass of zinc/m2 soil). The zinc bad can then be compared with values of the
Building Materials Decree or Soil Quality Decree. In Table 1 a number of emission data is
available. The zinc bad can be computed from these emission data. From the measurements a
good estimation of the trend in emission should be made. Extrapoation of emission values
should be based on an understanding of the underlying processes and a proper description of
these processes. A rough description of processes involved in the emission is made in section
3.1. However, based on the current information, no mathematical or quantitative description
of all these processes is possible. Therefore two approaches have been elaborated here:
1) assuming a constant zinc emission and 2) assuming an increasing zinc emission. Both
approaches include decomposition as a major process in the zinc emission.

4.1 Approach 1: A constant zinc emission.

In this approach it is assumed that ageing is continuing, but that exhaustion of available zinc
is balanced by the release of zinc by decomposition of the matrix. It is unknown if the zinc
emission will increase further after 3 years. Therefore, the maximum values for car tyre
crumbs of 45 and 57 mg/kg are used as measured in respectiveby laboratory and field ageing
and for truck tyre crumbs maximum vabues of respectively 62 and 37 mglkg have been used
(see Tabbe 1).

The estimated annual release of zinc in the environment for this scenario is:

Equation 1

LoadZl,C
EL/s10

rubber

= annuab release of zinc into the environment (mg/m2/year)
E510 = emission of zinc in a laboratory column leaching test (mg zinc/kg rubber)
Mruhber amount of rubber applied on the artificiaL turf (kg/m2)

In Figure 4 the cumulated bad and the amount of residual zinc in the rubber are shown.
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Figure 4 Cuinulated zinc bad (ing/in2)assuming a constant emission due to ageing and
critical ioadfroin Building materials Decree on the 1ft y-axis. Residual zinc (average) in
rubber (%) on the right y-axis over a period of 10 years

For computation of the zinc residue an average zinc content is taken of 7560 mg/kg, as
determined by Intron in 5 field samples of 1 year old. The figure shows that exhaustion of
rubber is not occurring within the life-time of the rubber infili (after 10 years the infili is to be
replaced). In ten years the total amount of zinc in the rubber crumbs is estimated to be
decreased by approximately 8%. The fact that 92% of the zinc is still present supports the
assumption that zinc emissions can be constant or increasing for a longer period than 3 years.

4.2 Approach 2: An increasing zinc emission

A statistical analysis performed by Intron (Hofstra, 2006) showed that the increase of
themeasured emission in the ageing test was significant. A stabilization of the eniission to a
constant value has not been shown within a period of 3 years of ageing. The question is how
the emission will develop after 3 years. Will it be constant like in the previous scenario, or
will it continue to increase. It is very likely that at some time the emission will decrease, e.g.
after some decades. The latter will be the case when rubber is almost completely degraded
and zinc is becoming exhausted. As is shown for approach 1, exhaustion of zinc is not
relevant within the life-time of the rubber infill.

This second scenario is based on the hypothesis that zinc is released by a rate that is related to
the rate of degradation rate of the polymer. Photochemical, chemical and microbiological
processes contribute to the ageing of rubber. The most widely acknowledged empirical
approach to describe chemical as well as microbial degradation kinetics is a first order
exponential equation. Moreover, first order exponential kinetics have been observed for
rubber (Keursten and Groenevelt, 1996). When a first order exponential kinetic is applied to
degradation of the polymer, this will also be valid for the release rate of its transformation
products. Since zinc is part of the polymer structure its release can be considered as the
production of a transformation product.
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In Figure 3 the trend lines are shown according to a first order exponential pattem. It shows
that in laboratory ageing studies the zinc emission increases for rubber from both car and
truck tyres. In field studies this effect is ony seen for rubber from car tyres. A possible
explanation for this could be that field samples are more variable because they originate from
different fields, i.e. samples aged for 3 years originate from other fields than samples aged for
1 year.

Using the increasing zinc emission, an average zinc bad of 8000 mglm2/10 years is
predicted, see Figure 5. This may vary from 6700-9300 mg/m2/10 years when data for car
and truck tyre debris are treated separately. Approach 1 assuming a constant eniission also
fails within this range, with 8550 mg/m2110 years. The criterion of the Building Materials
Decree is then exceeded within 2.5-3.5 years after application of the rubber infili.

10000

ooo — 1r ab-ageng
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Figure 5 Cumulated zinc bad (rng/tn2)assulning an increasing emission due to ageing

4.3 Uncertainties in the estimation of the zinc bad

The two approaches from the previous section show that the cumulated zinc bad is likely to
be between 6,000-10,000 mglm2/10 years. The difference in estimated zinc bad between the
two approaches is not large. Approach 1 which assumed a constant emission due to ageing
falis within the estimated range of approach 2, which assumed an increasing emission due to
ageing.

Estimation of the zinc bad shows that the criterion of the Building Materials Decree is
exceeded after approximately 3±0.5 years. There are stili a lot of uncertainties about the
mechanism of zinc emission and measurement of the effect of ageing on rubber that has aged
for longer periods of time (>3 years) are not available. Approach 2 is the most likely scenario
based on the current state of knowledge.

The following aspects have not been taken into account, possibly leading to underestimation
of the zinc bad:
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1. Difference in IJS-ratio between column experiments and the field situation.
2. Difference in pH between column experiments and field situation
3. The presence of rubber in the foundation. 5% of rubber is present in the 35 cm lava layer.
4. The suppiement of 10% rubber after 1 year.
5. The possibility of accelerated zinc eniission after 3 years due to progressive ageing.

The following aspects have not been taken into account, possibly leading to overestimation of
the zinc bad are:
6. The possibility of a decreasing emission after a period of 3 years
7. The possibility that the zinc emission is retarded due to diffusion.

Ad. 1 Liquîd-solid ratio
The measured emission values are the result of column leaching experiments with a L/S-ratio
of 10. In the field the annual L/S-ratio is dependent on the amount of rainfali and irrigation
and will be at least 20.
Since artificial turf is designed for a quick transfer of water to the subsurface and withdrawal
of water by plant growth is not present, it is very likely that effective infiltration will be much
more than the average precipitation excess of 300 mm which is usually considered as a
representative value for the Netherlands. A minimum downward flux of 600 mm is assumed,
and this corresponds with a L/S-ratio of 40.
It is uncertain if the difference in L/S-ratio between the column experiments and the field
situation will affect the emission in the field. We assume that the transformation of rubber
and the release of zinc is time-dependent and does not depend upon the amount of infiltration
water.

Ad. 2. pil
In the column experiments performed by Intron, deionized water is used as eluate. This bas a
neutral pH of 7. In contact with rubber, the pH in the solution will be determined by the
properties of the material (rubber). The solubility of zinc is very dependent on the pl-l. The
solubility of zinc-species increases exponentially with decreasing pH. Under field conditions
rubber is exposed to ram. Clean ram water has a pH of approximateby 5.6, so the solubility
and emission under field conditions could be considerably higher than in a column leaching
experiment. There are studies that suggest that rubber bas a increasing effect on soil pH.
When this also happens on the artificial turf, the effect of a lower pH might be partialby
compensated. As yet, is recognized that the emission of zinc is could be very sensitive to the (pH, but there is not enough information to quantify the impact under field conditions.

Ad. 3 and 4. Additional rubber sources
The contribution of zinc emission from the 35 cm lava-rubber Iayer below the artificial turf
bas not been taken into account. One reason is that ageing of rubber in the subsurface can be
very different from ageing of rubber on the surface. Exposure to sunhight is an important
factor in the ageing of rubber. 1f the same emission trend for rubber in the subsurface is
assumed as for rubber on the soil surface, the estimated zinc bad can increase with 60-70%.
Also the additional supply of 10% rubber after 1 year has not been quantified. Taking this
contribution into account can raise the zinc bad by approximately 10%.

Ad 5 and 6. Extrapolation ofzinc emission
With the current information of zinc emission from aged rubber crumbs it is most bikely that
the zinc emission is increasing within the lifetime of the rubber infill (10 years). The emission
seems to stabilize after approximately 4 years, but no data are available for the period after
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3 years to verify this assumption. Considering the fact that the zinc content in rubber is very
large in comparison to the amount that is released, exhaustion of zinc is not likely within the
lifetime of the rubber infili. Accelerated emission after 3 years due to progressive
transformation of rubber or a decrease in emission due to reduced transformation of rubber
can not be excluded. A change in physical properties of rubber due to ageing leading to
reduced ernission of zinc can also not be excluded. More research to the mechanisms and
effects of rubber ageing is required to reduce those uncertainties.

Ad 7. Diffitsion
It is likely that diffusion and decomposition are simultaneous processes. Transforrnation
processes attack on the surface of the particle. Zinc released during that process will mainly
dissolve (depending on the pH) directly into the water phase. Diffusion is assumed to be of
minor importance. A better quantification of all the release processes and the development of
a mathematical model that addresses these mechanisms can refine the present assessment.

( Estimation of the zinc bad shows that the criterion of the Building Materials Decree is
exceeded after approximately 3±0.5 years. Removal of the rubber infili after its lifetime of
10 years (or earlier) does not reduce the risks of zinc that has already leached into the soil.
For the prediction of exposure of soil, groundwater and surface water an average emission of
800 nig/m2/year is used (range 600-1000 mg/m2/year). It is shown that in the first 3 years the
emission is increasing. For the estimation of exposure of soil, groundwater and surface water,
bonger time periods are taken into consideration. Therefore it is justified to use an average of
800 mg/m2/year as a constant value.

The next chapter will go into more detail for the exposure of the environmental
compartments.

(]
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5. Exposure assessment

5.1 General assumptions

In this chapter the estimated zinc bad from section 4 is used as an input to the environment
and concentrations in drainage water, soil, surface water and groundwater will be computed,
based on simple equations.

Once zinc has been released from the rubber into the water phase it is transported to the bayer
directly below the artificial turf. Artificial turf fields are constructed in such a way that a
quick vertical transfer of water to the subsurface is warranted, so that surface run-off can be
neglected. This subsurface is very permeable and consists of a 35 cm lava-rubber mixture
(see Figure 1). Downward transport of dissolved zinc can be retarded due to adsorption to the
lava. This means that emissions on the soil surface are not immediately visible in for
example drainage water.

Concentrations in the environmental compartments are no fixed values. Input and transport
processes are both dynamic. Concentrations may rise and fall, due to transport from one
compartment to another, for example from soil to groundwater, or from drainage to surface
water to sediment. Concentrations of zinc are dependent on the time point of interest and the
depth or distance from the input source. The risk assessment approach in this report uses
simple equations to compute potential risks. These simple equations do not provide a good
insight in changes in depth and time. They give an idea of average concentrations that can be
found after some time. When possible an indication is given of the relevant time-scale.

A more refined assessment using numerical models can provide detailed depth and time
profile. However these models also require more specific input information of soil properties,
precipitation, hydrology, pH, adsorption etcetera. This information is not available at this
moment.

5.2 Infiltrating water
Since artificial turf is designed for a quick transfer of water to the subsurface and withdrawal
of water by plant growth is not present, it is very likely that effective infiltration will be much
more than the average precipitation excess of 300 mm which is usually considered as a
representative value for the Netherlands. A minimum downward flux of 600 mm (L1m2)is
assumed. Using Equation 2 with an annual zinc bad of 800 (±200) mg/m2/year the average
concentration in the infiltration water is 1.3 mg/L (range 1.1-1.6 mgJL).

Equation 2

Load,

- N

C.,, dissolved zinc concentration in infiltration water (mg/L)
Load,1 = zinc bad (mglm2/year)
Ni = effective infiltration = precipitation excess (rnm=L/m2/year)



page 30 of 55 RIVM report 601774001

5.3 Soil

For this risk assessment only the natural soil layer below the artificial turf is considered as
soil. The lava-rubber and sand layer applied as a foundation are considered no part of the soil.
It is assumed that these layers are removed, if the land-use changes. When the artificial turf
and its foundation are removed, it is likely that a new layer of approximately 50 cm of soil
has to be applied in order to keep the same level as the surrounding area. Thus the upper layer
is replaced and bas not been exposed.

The quality of the subsurface is mainly relevant because It is a possible source of
groundwater contamination.

Question is to what extent the natural subsurface is exposed to zinc. Two situations can
occur:

1. day and peat soils, with a drainage system on top of it.
2. sandy soil low in organic matter, with no drainage system because the natural

permeability is good

Ad. 1. Clay and peat soils
It is assumed that exposure of these soils to zinc leached from rubber is negligible, because
infiltrated water will be mainly discharged by the drainage system to the surface water.

Ad. 2. Sandy soil, low in organic matter
Infiltration in a permeable sandy soil is a vertical transport process to the groundwater. These
sands have a low adsorption capacity for zinc. Adsorption in the lava-rubber layer is
neglected, because of the high vertical flux and preferential flow paths in this material. To get
a rough impression of potential zinc exposure of the natural sandy subsurface, a worst case
assumption is made, that the complete bad of zinc enters this natural sandy subsurface. The
natural subsurface is thus continuously exposed to infiltration water with a concentration of
1.3 mg/L (range 1.1-1.6 mg/L).

Concentrations on the solid phase, are computed by Equation 3 which requires information
on the adsorption coefficient of zinc.

Equation 3

Zn011 =

Zn0j = concentration of zinc on the solid phase (mg Znlkg soil)
Kf = adsorption coefficient (Lfkg)
[Zn]011,,10,, = concentration of zinc in the soil solution (mg ZnIL water)
n = Freundlich exponent

Since adsorption is very variable due to the large variation in soil properties in the
environment, two approaches are elaborated to deals with this variation.
A. A fixed adsorption coefficient which is thought to be representative for sandy soils in the

Netherlands and which has been derived from a dataset with measurements in 47 soil
types (Verschoor et al., 2006)
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B. The variation in adsorption coefficients is computed by applying relationships between
the adsorption coefficient and the pH, organic matter and day content (Römkens et aL,
2003).

Ad. A
A realistic lower limit of the adsorption coefficient of zinc in sandy top soils in The
Netheflands is 11 LIkg. The concentration-dependency of the adsorption is neglected, so n=1.
Concentration to the solid phase will become in equilibrium with the concentration in the
liquid phase according to Equation 3.

Assuming linear adsorption based on a dataset of 47 Dutch soil types the concentration
increase of zinc on the solid phase of the natural subsurface sand is 15 mgfkg.

Ad B.
There are equations describing the relation between the adsorption coefficient of zinc with
soil pH, organic matter and day content. (Römkens et al., 2003). It is shown that the
adsorption of zinc is very sensitive to pH and the organic matter content. The equation 3 is
based on a regression of measurements in 60 Dutch soil samples.

Equation 4

IogKf= -4.59 +0.49*pH + 0.61*log(SOM) + 0.39 * log(%clay) 0.19*log(DOC)

SOM = Organic matter content in the solid phase (%)
DOC = Dissolved organic carbon (%)

In Table 4 the variation of Kf with pH and organic matter is shown. The Freundlich
coefficient n has been estimated to be 0.78. Table 4 shows that within the group of sandy
soils the adsorption can vary considerably.

Table 4 Adsorption coefficients (L/kg) as aflinction ofpH and organic matter content. % day
is kept constant at 5%

—.pH 4 5 6 7
%OM
0.05 1 2 7 21
0.2 2 5 16 49
0.5 3 9 27 85
1 4 14 42 130

The consequence of this variation is that the estimated increase in zinc concentrations on the
solid phase, based on non-linear adsorption (Equation 3) and taking variation in pH and
organic matter into account, are expected to vary from 1-188 mg zinc/kg soil.

As mentioned above, this is a rough worst case estimate. A natural horizontal drainage is
neglected and adsorption to the lava-rubber mixture and sand foundation is also not taken into
account. The assessment can be improved by information on the physical/chemical properties
of lava with respect to binding and water fluxes. However, for a generic risk assessment
aiming to protect a heterogeneous environment, this is an acceptable approach.

(
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5.4 Groundwater

As mentioned before, a drainage system may not be present on naturally weil-drained sandy
soils. About 50% of the Netherlands (roughly the south and eastern part) consists of these
sandy soils. In absence of an artificial drainage system, infiltration water is supplies the
groundwater resources. To obtain a first impression about the risks it is assumed that 100% of
the infiltration water enters the groundwater.

[Zn2j

Cb

time (years)
Figure 6 Schematic drawing of breakthrough of zinc concentrations in groundwater.
Cb = background concentration, C1,, concentration in infiltration water

Effects of zinc emission on groundwater are expected to become visible after a few years to
up to decades because of retardation of zinc during transport in the sand. This means that
effects can continue for a prolonged period, also when the artificial turf field is removed.
Exact periods of time are very dependent on properties of the soil below the artificial turf.
After a period of time breakthrough of zinc occurs. Due to continuing zinc bad the zinc
concentrations in the upper groundwater will approach the concentration in the infiltration
water. Predicted concentration in the upper groundwater is 1.3 mg/L (range 1.1-1.6 mg/L).

The retardation factor is calculated by:

Equation 5

R=1+(pK/8)

R = retardation factor
p = bulk density of the soil (default 1.5 kg/dm3)
8 = porosity (default 0.35)
K = linear adsorption coefficient (L/kg)

From Equation 5 it follows that with an estimated Kp of 11 L/kg (in the natural subsurface
sand), the travel time of zinc is 48 times longer than the travel time of water. As in section 5.3
and 5.5 it is assumed that the lava-rubber and sand foundation do not adsorb zinc. Expected
travel times of zinc to the upper groundwater under sandy soils is in the order of months
years, depending on local soil properties.
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5.5 Surface water

The exposure route of zinc from rubber infili to surface water is by drainage. The
construction of the artificial turf prevents surface run-off. An amount of 600 mm infiltration
water with 1.3 mg zincfL (range 1.1-1.6 mg/L) is predicted to enter the lava-layer. Typical
travel times of water in the lava layer are estimated to be in the order of hours-days,
depending on moisture conditions. The adsorption of zinc to the lava is considered to be
negligible.

Common dimensions of artificial turf footbali fields are 70*100 m.
The total annual discharge of water is 7000 m2 * 600 mm = 4200 m3 water.
The total annual mass of zinc entering the surface water over a length of 70-100 m is 5.6 kg.

Estimated total surface water concentrations can then be estimated by Equation 6, adapted
from Technical Guidance Document on Risk Assessment (European Commission, 2003):
Equation 6

r’ — Cdrainage
SurfiiceWa:er — dilution

= dissolved concentration in the water during the emission episode (tgIL)
Cdrainage = concentration in the drainage water (.tg/L)
dilution = dilution factor

Estimated dissolved surface water concentrations can then be estimated by Equation 7,
adapted from Technical Guidance Document on Risk Assessment (European Commission,
2003):

Equation 7

c — Cdrai,age
SigrftweWater

— —6(1 + Kp5, SUSPater 10 ) dilut ton

Kp5l(S = solids-water partition coefficient of suspended matter (L/kg)
SUSPwater = concentration of suspended matter in the surface water (ditch) (mgIL)
106 = unit conversion factor

An assessment of dilution factors is done using the ‘C1W- Mixing zone model’, which is a
spreadsheet model for the computation of surface water concentrations at a certain distance
from the discharge, dependent on the volume of discharge water and the dimensions of the
surface water. The model has standard characteristics for polder ditches, canals, rivers and
lakes and dimensions and discharges can be defined by the user.

Computations with the ‘CIW-Mixing zone model’ show dilution factors that are higher than
the default dilution factor of 10. Based on the concentrations mentioned in Table 6 dilution
factors of approximately 50-90 are computed (see Appendix 3).



page 34 of 55 RIVM report 601774001

The polder ditch is stili a relatively large ditch. This ditch has also been used by Verschoor et
al. (2006) in the derivation of new emission limit values for the Soil Quality Decree (2007).
However, in other regulatory frameworks i.e. for pesticide registration (pesticide drift to
surface water) ditches of 1 m wide and 30 cm deep are used. The impact of zinc leaching on
the water quality of these small ditches, which are abundant in the Netherlands, is higher than
on larger ditches, canals and rivers. In small ditches the concentrations in the water may even
approach concentrations in the drainage water, because drainage is the main input source of
water. Expert judgement indicated a realistic dilution factor of 5 to be likely for small ditches
in the Netherlands (Peter Vermij, RIZA, pers. comm.). The zinc concentration in surface
water is, as for soil and groundwater, very dependent on local conditions. For the risk
assessment a total concentration increase of 22-32 ig/L for polder ditches and 220-320 ig/L
for small ditches are considered (Equation 6). These surface water concentrations are total
added concentrations, and include dissolved zinc as well as adsorbed zinc to suspended
matter.

Equation 7 computes the dissolved amount of Zn by considering adsorption to suspended
organic matter. A relatively low SUSPWater for these small ditches of 15 mg/L is taken from
Appendix 5 (NL-ditches). This value is also used in the EUSES model as a default value. The
EU zinc RAR used a of 110000 (logKp =5.04). Taking an average drainage water
concentration of 1100-1600 tg/L, the estimated dissolved surface water concentration varies
from 83-120 ig ZnIL in small ditches and from 8-12 jiglL in polder ditches.

5.6 Discussion of exposure assessment

The further the distance from the input source, the more uncertainties are involved in the risk
assessment. The amount of infiltrating water (precipitation excess) is quite uncertain and this
could have a substantial effect on the estimated concentrations. Moreover, assumptions on the
retardation of zinc on the lava layer are very uncertain and affect the predictions of drainage
water concentrations, surface water concentrations, soil concentrations and groundwater
concentrations.

Precipitation excess
A precipitation excess of 600 mmlyear is assumed in this study. The total average
precipitation is 800 mm/year. An average value for effective infiltration to the groundwater in
sandy areas in the Netherlands is 300 mm. This concerns precipitation reduced by
evaporation and transpiration (plant uptake). Calculations for bare soil indicate that under
normal Dutch weather conditions the effective infiltration can increase to 450 mrnlyear.
Artificial turf fields are very permeable for water and also the subsurface is prepared in such
a way that water is quickly transported to deeper layers. Adjustment of the hydrology in the
model computations in combination with soil properties mentioned above is recommended.

Retardation of zinc on lava
The fact that high infiltration rates reduce the adsorption of zinc is amongst others described
by Miretzky et al. (2006). The high flow rate in combination with preferential flow through
macropores will reduce the contact of zinc with potential binding places. Therefore as a worst
case assumption in the first step of the risk assessment it is assumed that no adsorption in this
lava matrix takes places. However, there is information about the potential high sorption of
rubber to scoria (lava) powder (Kwon et al., 2005). Particles < 0.1 mm showed a removal of
80% of zinc from the solution. The removal decreased drastically to less then 10% for
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particles of 0.5-2 mm. They even recommended the use of scoria powder as a material for
sorption of zinc in contaminated water. Scoria powder showed a larger capacity and affinity
for Zn2 than cominercial powdered active carbon. Lava stone used as a foundation is much
larger than the powder used in the tests (see Appendix 1, picture 5). Moreover, it is unknown
if the chemical composition of lava used in the foundation is similar to that of the scoria
tested. The scoria showed a non-linear adsorption, indicating that saturation of adsorption
sites can occur. The chemical composition of scoria, used in the experiments of Kwon et al.
(2005) is described in Appendix 4.

(i
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6. Risk assessment

Building Materials Decree
In chapter 4 it was already indicated that the predicted zinc bad from 10 years leaching of
rubber crumbs on artificial turf exceeds the criterion in the Dutch Building Material Decree
by a factor 3-5. Estimation of the zinc bad shows that the criterion of the Building Materials
Decree, which is defined as the acceptable bad over a period of 100 years, is exceeded after
approximately 3±0.5 years. When rubber crumbs will be exposed on the fields for a period
longer than 10 years, the exceedance of criteria in the Building Materials Decree will increase
further.

Environmental Risk Li,nits
Based on the current assessment of zinc leaching from rubber crumbs and zinc behaviour in
the subsurface layers, zinc concentrations in surface water, soil and groundwater can be
compared with environmental quality standards. An overview of the risk assessment in which
predicted concentration increases (AC) in various compartments are compared with
corresponding environmental quality standards, is given in Table 5. The ratio of ACIMPA
gives an indication of potential ecotoxicobogical effects (ratio >1 is potential risk).

Table 5 shows that environmental risk criteria in soil, groundwater and surface water may be
exceeded, by leaching of zinc from rubber infill on artificial turf. Theoretically the ratio
AC/MPA for dissolved concentration and total concentrations should be identical. The
difference between exceedance factors for dissolved and total concentrations in surface water
is explained by the fact that the used in this study (taken from the zinc RAR) is not
identical to the Kp which originally was related to the derivation of the MPC(total) and
MPC(dissolved).
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Table 5 Overview of the risks of leaching of zinc from rubber crumbs on artficial turf
Criteria, predicted concentration increase (C) and the ratio AC’/MPA are shown. A ratio
1C/MPA>1 is printed in bold and indicates potential risk

Compartment Criterion AC Ratio AC[MPA’
Soli mgfkg mgfkg
Background concentration 140
ivipc2 160 4
MPA E 16

1-188
0.1-12

Intervention Value 720
-______________

Groundwater igfL
Background concentration (>10 m bss, 24
dissolved, Target Value)
Background concentration (<10 m bss, 65 1100-l600
dissoived) / Target Value (total)
MPA (total)3 28 39-57
Intervention Value 800
Surface water (small ditches) igfL L1gfL
Background concentration (dissolved) 2.8 5
MPC (dissolved) 94 83-120
MPA (dissolved) 6 6 (dissolved)

13 18
Background concentration (total) 12

22O-32OMPC (total) 40
MPA (total) 28

tota

Surface water (polder ditches) tg[L
Background concentration (dissolved) 2.8

8 3-I2MPC (dissolved) 9.4
(dissolved)MPA (dissolved) 6.6 1.3-1.8

Background concentration (total) 12
- 7226MPC (total) 40

—MPA (total) 28
(tota)

0.8-1.1
‘MPA = Maximum Permissible Addition, MPA=MPC-background,2 MPC = Maximum Permissible Concentration, see section 3.4
The MPA surface water is adopted because MPA groundwater is not available
range due to variation in adsorption capacity of soils, and different qualities of rubber
range due to different qualities of rubber

‘CiTY e,nission-iinmission ilnpact assessinent’
The ‘CIW mixing zone model’ has been used to compute the dilution of drainage water in
polder ditches. The ‘CIW mixing zone model’ and the ‘emission-immission impact
assessment’ are used in the Netherlands as a tool in allowance of discharges of waste water to
surface water. The concentration increase at the end of the mixing zone should meet
O.l*MPCsurface water. (= 4 ig/L as total). The concentration increase in polder ditches due to
drainage of zine from artificial turf is given in Table 5, and amounts 22-32 }lg/L. This means
that the CIW criterion is not met; an exceedance factor of 4.5-8 is predicted. The impact of
zinc in drainage water on smaller ditches (220-320 .tg/L) is considerably higher, the CIW
criterion may be exceeded by a factor 45-80.

8-11

(
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Bioavailability
The last decade a lot of discussion bas emerged on the bioavailability of metals in the
environment. The recent EU risk assessment on zinc (European Comrnission, 2006)
pragmatically incorporates a bioavailability concept for the compartments surface water, soil
and sediment.

For surface water the Biotic Ligand Model (BLM) is used for determining the fraction of
dissolved zinc that is bioavailable to the target species. With these BLMs so-called
bioavailability factors (BioF) were estimated which depend on the ‘key’ water characteristics
pH, hardness and DCC (Dissolved Organic Carbon) of a typical water. This BioF is
subsequently used for correcting the dissolved concentration into the actual bioavailable
concentration. The corrected concentration is then compared with the PNEC (Predicted No
Effect Concentration). The table in Appendix 5 gives an overview of the range of BioF for a
number of EU waters. BioF range from 0.1 to 1 (no correction). The values in bold point to
the values actually used in the zinc risk assessment. Although the zinc risk assessment is not
officially finalised yet in the EU and bioavailability is not officially introduced in national
legislation, the BioF can indicatively be used in the risk assessment of rubber crumbs.
Assuming that zinc discharges from fields will mainly go to ditches, the BioFs amount to
0.6 (realistic worst case conditions) and 0.2 (average conditions) (see Appendix 5, under ‘NL
ditches’). These BioF are relatively high compared to other water types which is mainly due
to the high DOC levels in such lowland ditches. The predicted concentrations from Table 5
(i.e. 83-120 ig/1) should be multiplied with above-mentioned BioFs before comparing them
with the relevant environmental quality standard for surface water (MPA). This resuits in
values of 17-24 ig/L with the average BioF and 5 1-72 jtg/L with the realistic worst case
BioF. The exceedance factors then become 2.6-3.6 (average) and 8-11 (realistic worst case).
Conclusion: the introduction of a bioavaiLability correction for zinc as proposed in the EU
zinc risk assessment leads to lower exceedance factors but these exceedance factors are stil!
clearly above one.

For the bioavailability correction in soil the EU risk assessment of zinc and zinc compounds
uses a tiered approach in which both a lab-to-field correction (ageing aspects of zinc) and a
soil properties correction step is applied on the PEC side. The lab-to-field factor has a
standard value of 3, whereas the factor for soil properties on average ranges between 1 (sandy
soils) and 1.5 (river clay/peaty soils). As the soil scenario for rubber crumbs is conducted for

( sandy soils the overall soil bioavailability correction factor amounts to 3 ( 3* 1). Present
(uncorrected) soil concentrations (1-188) should be divided by 3 to get corrected
concentrations (0.3-63). Comparing these concentrations with the MPA of 16 mgfkg would
result in exceedance factors of 0.03-4. So similar to water it can be concluded that the
introduction of a soil bioavailability correction for zinc as proposed in the EU zinc risk
assessment leads to lower exceedance factors, but they are stijl above one.
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7. Conciusions and discussion

As the number of artificial turf footbail pitches in the Netherlands has grown, attention bas
focused on the potential effects of components in the rubber infili on public health and the
environment. This report examines the emission of zinc from rubber infili and its distribution
into the environment. The risks of zinc to public health are of no concern: the human toxicity
of zinc is ow and WHO drinking water criteria are not exceeded. What this report addresses
are the potential ecotoxicological effects of zinc leached from rubber infili. The assessment
follows two paths:
1. Estimation of the zinc bad and comparison with critical boads stated in the Building

Materials Decree.
2. Estimation of zinc concentrations in drainage water, surface water, soil and groundwater

and comparison with environmental quality standards.

Estirnation of zinc bad
Measurements in field-aged rubber crumbs and laboratory-aged rubber crumbs show an
increase in emission values in column leaching studies. This increase can only be explained
by ageing: as the chemical and physical properties of the rubber change over time, emissions
increase.

The phenomenon of ageing and increasing emission of zioc cannot be described by the
current equations given in the Building Materials Decree for stony and earthy granular
materials, which take only diffusion into account and not ageing. Neglecting the observed
ageing of rubber crumbs will lead to a substantial underestimation of zinc loads. The critical
boads mentioned in the Building Materials Decree are considered to represent a first rough
indication for the potential environmental risks.

Two methods for taking ageing into account have been developed. The first assumes a
constant and relatively high emission after 3 years of ageing. The second takes the actual
increase in zinc emissions into account. Total zinc loads in these methods do not differ very
much, but the latter does more justice to the observed emission pattern. A total zinc bad of
6,000—10,000 mglm2/10 years is estimated, depending on the quality of the rubber. An
average zinc bad of 800 mglm2/year was used for the risk assessment.

The uncertainties in the estimation of the zinc bad are due, among others, to the folbowing:
• Measurements for ageing cover periods up to only 3 years; figures to 10 years have

been extrapolated.
• The L/S-ratio in column leaching experiments wilL reflect leaching under field

conditions.
• The impact of pH differences in column leaching experiments (approximately 7) on

predicted zinc emissions under field conditions (pH approximately 5.6).

Under the assumptions made for these uncertainties, which are not conservative, emissions
stabilise after 3 years. Column experiments are used as representative systems for the field
situation despite the fact that L/S-ratio is lower and the pH is higher.

In a very recent report from Alterra research centre (De Vries et al., 2004) a prediction was
made on the (potential) risks of zinc accumulation in agricultural soils in the Netherlands.
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Major sources of zinc inputs varied only slightly between different land uses and soil types.
In grassiand animal manure contributes most (more than 90%) to the input of zinc. Fertilizers
are a comparatively small source of zinc, whereas atmospheric deposition is also limited.
Other sources, mainly compost and pesticides are a substantial source in arable land
(approximately 15%). The Alterra report further conciudes that the zinc input data for the
Netherlands are high in comparison with EU countries having a less intensive agriculture
activity. On the other hand they are shown to be representative for regions in North-Western
Europe characterized by a similar, intensive agriculture.

In comparison with other types of land use, the local zinc bad of rubber crumbs is relatively
high and exceeds average zinc loads from agriculture. The amount of zinc from agricultural
sources will partly be taken up by plants. The zinc bad from rubber infill is not subjected to
plant uptake. The effective input of zinc from agriculture that is available for distribution in
soil and water is on average 50 mg/m2/year. In comparison with the effective input of zinc
from agriculture the zinc bad from rubber crumbs is a factor 12-20 higher. In Appendix 6 the
zinc balance in agriculture is presented for several soil types and land uses (data, De Vries et
al., 2004)

Estiniated exposure of drainage water, suiface water, soil and groundwater.
The concentrafions of zinc in soil, groundwater and surface water were assessed using simple
equations and assumptions. Drainage water concentrations are estimated to vary from 1.1 to
1.6 mgIL. Further distribution of zinc depends on its mobility in the lava layer beneath the
artificial turf. Although this material has a strong binding capacity for zinc when present in
very small particles (<0.1 mm), the present gravel-like structure will minimise the
possibilities for binding. Water will probably flow quickly to either the drainage system (on
day or peat) or the natural subsurface sand.

Zinc concentrations are diluted in surface water bodies, depending on the dimensions of the
ditch. Typical small ditches are assumed to have a dilution factor of 5. An estimated surface
water concentration of 220-320 jiglL (total zinc) was used for the risk assessment; in polder
ditches the concentration increase is 10 tirnes lower (dilution factor of 50). Concentrations in
the groundwater may reach values approximately equal to that in the drainage water, because
adsorption to sand is quite mw. However, it can take some years before the zinc appears in
the groundwater. day and peat are assumed to be not exposed to zinc because these soil
types will have a surface drainage system. Conceritrations in sandy soils could reach (1—188 mg zinc/kg soil.

Risk assessrnent
The estimated zinc bad of 800 mglm2/year will result in exceedance of the critical bad stated
in the Building Materials Decree (2100 mglm2/100 year) within 3 years. One infill with a
lifetime of 10 years will exceed the critical bad by a factor of 4. Exceedance of critical boads
implies potential risks to soil, surface water or groundwater. This is confirrned by the
exposure assessment addressing the various ‘receiving’ compartments.

Drainage water concentrations (1.1-1.6 mgfL) exceed the legal criterion for surface water
(MPC(total) 40 ig/L) by a factor of 27-40. Drainage water concentrations will be diluted in
the surface water, but in small ditches the MPA(dissolved) may be exceeded by up to a factor
of 18 and MPA(total) by up to a factor of 11. A general mle in the waste water policy (CIW
emission-immission impact assessment using the mixing zone model) is that only 10% of the
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permissible concentration (= 4 ig/L) may be consumed by a particular source. This would
imply that the exceedance factor in surface water is 45-80 in small ditches.

In sandy areas the emission to groundwater may exceed the Intervention Value by a factor
1.5-2.2. In sandy soils, infiltration of water with dissolved zinc will result in weak binding of
zinc to the soil matrix and could cause the MPA to be exceeded by a factor of 12.

When rubber crumbs will be removed after 10 years and is replaced by materials with a lower
zinc emission, the concentrations in drainage water and surface water will drop quickly. In
soil and groundwater concentrations will decrease more slowly, due to the retardation of zinc
in the soil. The concentrations calculated in this risk assessment are ‘steady state’
concentrations. This implies that concentrations do not increase further when emissions
continue. However, the extent of environmental contamination will increase so larger bodies
of groundwater, surface water and also sediment will become contaminated. The exceedance
of environmental risk limits will not increase.

This risk assessment identifies that potential ecotoxicological risk in surface water,
groundwater and soil may occur. It further indicates that application of rubber crumbs does
not meet the critical bad standards in the Building Materials Decree and does also not
comply with criteria for the discharge of wastewater (CIW).
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8. Recommendations

Uncertainties in the risk assessment can be reduced by further studies. The following options
are suggested:

Behaviour and ageing of rubber
Mechanisms of behaviour and ageing of (different types of) rubber should be investigated to
obtain a better understanding of the risks of zinc and other components leaching from rubber.
Better knowledge of such mechanisms should improve explanations of the behaviour of
rubber during use and interpretation of the values measured in the laboratory and in field
situations. It should also improve predictions of the risks of other or new types of rubber
considered for use in artificial footbali pitches or other situations.

Monitoring drainage water
It is recommended that measurements are first taken in drainage water from existing artificial
turf with rubber infili of differing age and quality. Sampling at several time intervals in
different seasons is preferred. Besides measurement of zinc concentrations, records should be
kept of weather conditions in the period before and during sampling, as well as registration of
the pH and DOC of the drainage water. Parallel measurements of the leaching characteristics
of the rubber crumbs by column tests is preferred. These experiments can verify the mobility
of zinc in the lava layer and estimated drainage water concentrations.

Bioassay with drainage water
Bioassay is recommended to assess the toxicity of the drainage water. Bioassays show the
effect of the total cocktail of leached substances as well as information on the effects of
individual substances.

Semi field experiment (lysiineter)
A mini artificial turf field (ixixi m) can be built and exposed to outdoor weather conditions
in a lysimeter. Water samples can be taken at different depths, preferably right beLow the lava
rubber layer at 35 cm depth, and below the natural subsurface (a representative sandy soil) at
1 m depth. Besides measurement of zinc concentrations, records should be kept of weather
conditions in the period of the experiment, as well as registration of effluent volumes, the pH
and DOC of the drainage water. Parallel measurement of the leaching characteristics of the
rubber crumbs in the lysimeter by column tests is preferred. Extrapolation of laboratory to
field emission would be aided by measurement of zinc leaching from a control lysimeter,
without rubber but with a known addition of soluble zinc. This experiment should give more
insight into the emission and mobility of zinc under fïeld conditions and its exposure to
groundwater.

Mode hing
When more and better information has been obtained, for example from the experiments
mentioned above, more advanced models can be used for a refined risk assessment.
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Appendix 1 Installation of artificial turf
Overview of different steps in the constniction of an artificial turf footbail pitch in
Culemborg (the Netherlands). Pictures from: www.voetbal-clubs. nl/voetbal/vriendenschaar/

1. Removal of topsoil, 2. Removal of old drainage system, 3. Installation of new drainage
system on natural subsurface and covering with sand, 4. Application of lava on sand,
5. Structure of the lava, 6. Application of artificial turf on a white filter Iayer, 7. Vehicle with
rubber/sand mixture, 8. Application of rubber/sand mixture

j
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Appendix 2 Zinc content in rubber crumbs
Zinc content in rubber crurnbs (,ngi7g)
Sample Sample 112) Samp1eI1I2 Sample IV2 Sample V2

174 7500 7300 17000 9500
‘ LUT (2004); Westenberg and Mscik (2001)
2) NBI (2004)

Zinc content in Dutch rubber crwnbfresh production samples (Hofstra, 2006)
Sample Origin Type Zinc content (mg/kg)Product 1 Re-Tyre Lommel (B) Car tyres 9400
Product 2 Granuband Amsterdam Car tyres 8800
Product3 Rumal Weert Truck tyres 19000

(



RIVM report 601774001 page 51 of55

Appendix 3 ‘CIW Mixing zone model’
For this exposure assessment the increase in zinc concentrations due to drainage of artificial
turf to a (standard) polder ditch of 5 m wide and 1 m deep with a water flux of 0.15 m3/s has
been computed.

Based on information of ISA Sport (Mr. Peterman, pers. Cornrn.), the effect of two types of
drainage systems has been taken into account:
1. Drainage tubes in longitudinal direction with a diameter of 65 mm and 4 m distance from

each other. So there are 18 discharge points over a length of 100 m.
2. The water of individual drainage pipes is collected in one larger drainage tube with a

diameter of 160 mm. So in this case, there is one point of discharge.
For the discontinuous precipitation it is assumed that rainfali occurs 8% of the time.

In Figure 7 and Figure 8 the changing zinc concentrations are outlined as a function of the( distance from the drainage pipe. Predicted increase in zinc concentrations in polder ditches
due to leaching of zinc from artificial turf are shown in Table 6.
Table 6 Predicted increase in zinc concentrations (pg/L) in polder ditches due to ieaching of
zinc from rubber crumbs 0,1 artificial tuif The increase is coinputed at the end of the inixture
zone (1CL) which is at 50 m beyond the last drainage pipe

C0 = 1.3 mg/L
Discontinuous 18 drains one collection pipe
precipitation
600 mm
ACL Qig/L) 14.8 25.3
Dilution factor 90 53

Resuits of the ‘CPW-Mixing zone model’ show that the drainage by a collection pipe resuits
in higher concentration than drainage by individual pipes.
Computations with the ‘CIW-Mixing zone model’ show dilution factors that are higher than
the default dilution factor of 10. Based on the concentrations mentioned in Table 6 dilution
factors of approximately 50-90 are computed.
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Figure 7 Concentration of zinc pg/L) in a polder ditch as a result of drainage of artficialturf by 18 individual drainage pipes. Also shown are the MPC (total) and the background
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Appendix 4 Chemical composition of scoria (lava)
Chemical composition of scoria, used in the study of Kwon et al. (2005)

Co InpO rico t s W t.%

SiO, 49.84
A1,03 14ii1
Fe203 9.14
Cao 1 1 4H)
1v1gO 428
K_() 1.71
Na,() 2.18
l’iO, 2.04
vInO 030
P)5 {L47

(
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Appendix 6 Estimated zinc bad (total input) from
agricultural sources

Land use Soil type Zn flux (g.ha.yrj
Input Uptake Leaching Accumulation

Grass Sand 938 700 228 10
Sand calcareous 853 510 66 277
CIay 969 474 34 460
day calcareous 885 390 16 479
Loess 1013 636 117 260
Peat 889 455 126 308

Arable Sand 1039 392 377 271
Sandcalcareous 868 319 86 463
Clay 911 347 43 521
Clay calcareous 899 238 19 642
Loess 993 405 178 410
Peat 836 317 271 248

All 926 425 152 349

(De Vries et al., 2004)
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Onze ref. CvO/ND/BEM/070052
Onderwerp Rubbergranulaat als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Recente ontwikkelingen naar

( aanleiding van onderzoek naar gezondheid- en milieurisico’s.

Geachte mevrouw Cramer,

b 2006 hebben verschillende marktpartijen waaronder de KNVB, NOC-NSF, Vereniging VACO (branche
Organisatie van ondermeer inzamelaars en herverwerkers van de banden en wielensector), Vereniging BEM
(Vereniging Band en Milieu, namens bandenfabrikanten en -importeurs) en de industrie en bouwers van
sportvelden, een onderzoek ingesteld naar de gezondheid- en milieurisico’s van het gebruik van gerecycled
rubbergranulaat uit gebruikte banden als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Uw Ministerie is hierbij in
2006 uitgenodigd deel te nemen in de begeleidingsconimissie (VROM) en de technische commissie (RIVM).
Het onderzoek is uitgevoerd door LNTRON in samenwerking met TNO en Jndustox.

De onderzoekers concluderen ten aanzien van de gezondheidsaspecten dat er op basis van de beschikbare
literatuur over blootstelling aan rubbergranulaat door inademen, inslikken en huidcontact en aanvullend
laboratorium- en veldonderzoek naar blootstelling bij huidcontact geen sprake is van een significant
gezondheidsrisico bij sporters door gebruik van instrooirubber uit gemalen autobanden op kunstgrasvelden.

( De onderzoekers concluderen ten aanzien van de milieuaspecten dat de uitloging van zink het meest relevant
is. Bij gebruikmaking van de analogie van het Bouwstoffenbesluit, dat formeel niet van toepassing is,
berekenen de onderzoekers dat na 3 tot 20 jaar mogelijk een overschrij ding van de beleidsnorm voor de
immissie van zink plaatsvindt. De overige componenten die in het Bouwstoffenbesluit genoemd worden,
overschrijden niet de grenswaarden uit dit besluit, zodat hier geen milieurisico’s worden verwacht.

De relatief grote onzekerheidsmarge in de conclusies rond de zinkuitloging worden veroorzaakt doordat de
lange termijn uitloging wordt bepaald door de mate van veroudering en geëxtrapoleerd aan de hand van
theoretische, modelmatige uitlogingsscenario’s. Naar aanleiding van deze conclusies hebben de VACO en
BEM direct besloten in samenwerking met INTRON op korte termijn een vervolgonderzoek uit te voeren
naar de zinkuitloging en hebben hiertoe al de benodigde fmanciële middelen gereserveerd.

De bovengenoemde conclusies van het onderzoek zijn in de eindfase in verschillende afstemmings
overleggen met het R1VM en VROM aangepast. Tijdens het laatste overleg van 16 februari jl. tussen uw
medewerkers d heren

-- n en mevrouw en de herer
(1NTRON), (VACOj en EM) is ons echter gebleken dat uw Ministerie
ondanks de voorgaande afstemming mogelijk alsnog overweegt een negatief advies uit te brengen gebaseerd
op het stand-still beleid van VROM.

RecyBem BV. Collectieve uitvoeringsorganisatie van de Vereniging Band en Milieu (BEM) en de Stichting Fonds Band en Milieu voor de
inzameling en verwerking van personenwagenbanden in het kader van het Besluit Beheer Autobanden (sinds Ol-04-’04)



Middels dit schrijven willen wij hierover onze grote verontrusting uitspreken en u met klem verzoeken af tezien van een negatief marktadvies voor het toepassen van rubbergranulaat van gerecyclede autobanden, omde volgende redenen:

Een negatief marktadvies lijkt alleen te rechtvaardigen indien er sprake is van een aantoonbaar enacuut milieurisico op een relevante schaal. Aan deze voorwaarden wordt ons inziens niet voldaan:
o De bandbreedte van de conclusies (3 tot 20 jaar) laat duidelijk zien dat er geen sprake is van

onomstotelijk aantoonbare acute milieurisico’s.
o In het worstcase scenario wordt drie jaar na aanleg de beleidsnorm voor zinkuitloging uit

bouwstoffen overschreden. Aangezien er binnen 1 jaar nieuwe resultaten van ons
vervolgonderzoek mogen worden verwacht is er daarna nog 2 jaar de tijd om maatregelen tenemen om overschrijding van normen voor zinkuitloging te voorkomen.

o de overschrijding van de beleidsnorm voor zink-imrnissie wil niet zeggen dat er sprake is
van een direct milieurisico. De berekende overschrijding van de beleidsnorm voor zink
imniissie in het worstcase scenario zal de eerste tien jaar in de bovenste bodemlaag niet
leiden tot een toxicologisch effect in de bodem. Rekeninghoudend met de verdeling van het
zink naar diepere bodemlagen is er in het worstcase scenario de eerste 56 jaar geen
toxicologisch effect voor de bodem.

o Uitgaande van 1000 velden (nu 400) is in het worstcase scenario de totale zinkbelasting van
de Nederlandse bodem 8,6 ton. Jaarlijks brengt de Nederlandse Landbouw 1806 ton zink inde bodem door middel van bemesting. De zinlcbelasting door kunstgrasvelden bedraagt 0,5%van de zinlcbelasting door mestgebruik in de landbouw (zie bijlage voor berekening)

• Het vervolgonderzoek zal uiterlijk binnen een jaar na datum brief duidelijkheid verschaffen over dewerkelijke zinkuitloging uit een kunstgrasveld op korte en lange termijn. Indien onverhoopt hetvervolgonderzoek aantoont dat er wel sprake is van een te hoge zinkuitloging, kan al aangebrachtrubbergranulaat met behulp van stofzuigers worden verwijderd uit kunstgrasvelden. Er is dus sprakevan een omkeerbare situatie. Er kan dus indien onverhoopt noodzakelijk worden ingegrepen, ruimvoordat er ook sprake is van een milieuverontreiniging boven de grenswaarden.
• Een negatief marktadvies zal er per direct toe leiden dat een groot aantal sportverenigingen engemeenten geen rubbergranulaat van gerecyclede banden meer zal toepassen bij aanleg van nieuwevelden. Alternatieve instrooimaterialen zijn echter zo’n 5 tot 8 keer duurder en de milieu- en

gezondheidsaspecten daarvan zijn niet of nauwelijks onderzocht. Concreet is er dus geen
vergelijkbaar en betaalbaar alternatief waardoor een negatief advies van VROM zal leiden tot eenstagnatie in de jaarlijkse aanleg van kunstgrasvelden.

• Een negatief advies van VROM voor het gebruiken van rubbergranulaat van autobanden in nieuwaan te leggen velden zal een economische schade van ongeveer € 21 mln, per jaar veroorzaken welkezowel de gemeenten, sportverenigingen, kunstgrasproducenten, aannemers als de bandenrecyclingsector zal treffen (zie bijlage voor berekening).
• Een negatief advies van VROM zal grote vragen oproepen hij sporters, sportverenigingen en

gemeenten hoe om te gaan met de al bestaande 400 kunstgrasvelden. Immers een negatief advies vanVROM betreffende het aanleggen van nieuwe velden zal vooral gebaseerd zijn op de aariname dat dezinkuitloging al na enkele jaren boven de beleidsnormen stijgt. Dit is vooralsnog een aariname en infeite onderwerp van vervolgonderzoek. Een stand-still of negatief advies zal maatschappelijke onrustveroorzaken, geeft vrij spel voor allerlei verkeerde interpretaties met onvoorspelbare gevolgen.
• Indien de gemeenten na advies van VROM kiezen voor de enige bestaande alternatieven,

rubberkorrels van EPDM of TPE, bestaat een reële kans dat milieutechnisch een aanzienlijk
slechtere situatie wordt gerealiseerd. De feitelijke samenstelling van TPE en EPDM is nagenoeg
onbekend. In een Noors onderzoek is één EPDM monster onderzocht waaruit blijkt dat naast een
vergelijkbaar zinkgehalte er een evenhoog chroomgehalte in deze rubber zit. In dit onderzoek is geenuitloging van deze metalen na veroudering van het rubber onderzocht. Door het inzetten van TPE en
EPDM zal er ook sprake zijn van een toename van het grondstof- en energiegebruik en een stijgingvan de te verbranden hoeveelheid afval.
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• Een negatief advies van VROM zal grote, negatieve gevolgen hebben voor de collectieve uitvoering
van het Besluit Beheer Autobanden. De sector is er, als enige uitvoerende organisatie van
productbesluiten, in geslaagd in korte tijd een marktdekking van bijna 100% te realiseren. Van de
ingezamelde gebruikte banden is 30 tot 35% bestemd voor gebruik als gerecycled rubbergranulaat in
kunstgrasvelden. Met deze toepassing wordt voldaan aan de verplichting van hoogwaardig
materiaalhergebruilc, zoals vastgesteld in de nota van toelichting van het Besluit. Een negatief
marktadvies van VROM betreffende de toepassing van rubbergranulaat heeft daarom tot gevolg dat
de milieudoelstellingen van het Besluit Beheer Autobanden in 2007 niet gehaald zullen worden.

Samengevat zijn wij van mening dat er op basis van het voorliggende onderzoek geen rechtvaardiging
bestaat voor een negatief advies (stand-still) over de toepassing van rubbergranulaat van gerecyclede
autobanden. De bandensector, vertegenwoordigd door de brancheorganisaties, vereniging VACO en
vereniging BEM is van mening dat zij als marktpartijen hebben aangetoond het milieubeleid van de overheid
op professionele wijze ten uitvoer te brengen. Op basis hiervan menen wij van de overheid te mogen
verwachten dat wij tenminste de kans krijgen om op basis van goed onderbouwde onderzoeken te komen tot
een afgewogen niilieuoordeel over de toepassing van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.

Op 9 maart a.s. vindt een vergadering plaats van de begeleidingscommissie van het onderzoek waarin uw
vertegenwoordiger het VROM-standpunt zal geven over de toepassing van rubbergranulaat. Het standpunt
van de vertegenwoordiger van VROM in de begeleidingscommissie zal nog daarvdér — naar wij hebben
begrepen — aan u worden voorgelegd. Graag zouden wij u hierbij willen verzoeken te bevorderen dat het
overleg van 9 maart a.s. zal plaatsvinden met als insteek dat op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de
uitkomsten van het voorliggende onderzoek evenals de belangen van de verschillende marktpartijen met als
doel continuering van de uitvoering van de collectief aangegane verplichtingen in afwachting van de
uitkomsten van het door de marktpartijen in voorbereiding zijnde vervolgonderzoek.

Bij voorbaat onze dank voor de aan deze brief te besteden aandacht.

Hoogachtend,

Directeur RecyBEM BV.

Namens Vereniging Band en Milieu, mede namens Vereniging VACO

Bijlagen: Gespreksverslag overleg met het Ministerie van VROM d.d. 16 februari 2007.
Interne notitie d.d. 15 februari 2007

C.c.: Deheer (SG)
Mevrou ofd afdeling afvalketenbeleid)
Mevrouw )GM/SAS)

Kopie: De hee’ - (VACO)
De heer - (VACO)

-3



1 12L

Enkele notities naar aanleiding van het overleg met het ministerie van VROM over de
toepassing van rubbergranulaat als infill in kunstgrasvelden.
Aanwezig namens VROM:

Directie SAS, afvalstoffen
, Directie Bodem, Water en Landelijk gebied (betrokken bij

reststoffen, normstelling, hergebruik en ook internationaal (EU) betrokken)
, Directie SAS, stoffen, milieu en gezondheid

Aanwezig namens bedrijfsleven:

(Intron)
lntron)
VACO)

Afwezig met bericht:

Aanleiding voor deze bespreking vormde een dreigend advies van VROM (telefonisch
gegeven op 13 februari 2007) naar aanleiding van hun interpretatie van de resultaten van het
Intron-onderzoek. VROM wilde meer tijd hebben om de resultaten te bestuderen, intern te
bespreken en conclusies te trekken, anders zou een stand still qua toepassing worden
gecommuniceerd.

Op de middag van 9 maart 2007 zal VROM tijdens de vergadering van de
begeleidingscommissie een definitief standpunt innemen (mede namens het ministerie van
VWS en V&W) over het advies aan eenieder over de toepassing van rubbergranulaat als
infili in kunstgrasvelden. Een voorstel hiervoor zal aan de nieuwe minister/staatssecretaris
worden voorgelegd. De huidige staatssecretaris beoordeeld dit niet meer.

De heer i is van mening dat het feit dat grenswaarden worden overschreden voor
VROM reden kan zijn om een stand stili qua toepassing van rubbergranulaat te adviseren.

Vanuit het bedrijfsleven wordt het volgende gesteld:
De verschillende scenario’s kennen zeer uiteenlopende resultaten. Daarom is
momenteel nog weinig te zeggen over overschrijding van de grenswaarden. Dat
vormt de reden dat het bedrijfsleven in nauw overleg met RIVMNROM op korte
termijn vervolgonderzoek wenst te doen. Dit past ook prima in het VROM-beleid
waarbij de marktpartijen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en dus in nauw en
goed overleg onderzoek doen.

• Rubbergranulaat levert slechts een zeer beperkte bijdrage aan de totale zinkemissie
in Nederland. Bij 2.500 velden zou sprake zijn van 0,5%. De heer deelt
mee dat VROM alle partijen die bijdragen beperkingen op wil leggen. Iedere partij
moet bijdragen (dus zowel landbouw als rubbergranulaat).

• Het is de vraag of rubbergranulaat steeds meer uitloogt. VROM en RIVM denken van
wel. Echter het bedrijfsleven acht het aannemelijk dat de buitenkant van het rubber in
de eerste periode uitloogt en dat de uitloging daarna steeds minder wordt.
Vervolgonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven. Op deze visie had de
heer

- jeen commentaar en bleek wat verrast.



• Dat VROM teveel uitgaat van een worst case scenario. Als je alle zorgen optelt kom
je vanzelf negatief uit. Vervolgonderzoek moet aangeven in welke mate
rubbergranulaat op welke termijn zink uitloogt en in hoeverre dit in grondwater,
bodem en oppervlaktewater treedt. Daarna kan eenieder pas echt conclusies trekken.
Wel wordt vastgesteld dat gezien de zeer wisselende samenstelling van de bodem
het zeer moeilijk is een toename van zink door rubbergranulaat in bodem en
grondwater vast te stellen. Bij drainagewater is dit veel eenvoudiger.

• Dat de doelstellingen van het Besluit beheer autobanden door een stand still niet
meer gehaald kunnen worden.

• Dat een stand stilI voor alle betrokken partijen veel onzekerheid en onrust teweeg zal
brengen. Dit terwijl de reden van een stand still allerminst duidelijk is.

• VACO-leden zijn voornemens nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het
coaten van rubbergranulaat. Uitloging zal vanwege de coating veel lager worden.
Coaten wordt reeds in Duitsland gedaan.

VROM wenst aan alle soorten infïlI dezelfde eisen te stellen. Eisen die voor rubbergranulaatgelden dienen ook voor EPDM (chroom?) en TPE (tolueen?). VROM wenst daarom op kortetermijn dat alle relevante marktpartijen vergelijkend onderzoek doen. Op basis van de
resultaten kan dan voor de toekomst bepaald worden wat wel/niet, eventueel onder welke
voorwaarden, acceptabel is. Tevens kunnen marktpartijen aangeven op welke wijze hetmilieu door eventuele preventie maatregelen beschermd kan worden (denk aan andere
afvoer van drainagewater).

Het bedrijfsleven stelt dat een onderzoekvoorstel voor rubbergranulaat van gemalen bandenreeds in een vergevorderd stadium geformuleerd is en de bereidheid bestaat dit al voor 9maart 2007 met VROM te overleggen. Dit kan voor VROM reden vormen af te zien van eenbeleid van stand stili en de resultaten hiervan af te wachten. In het kader van dit onderzoekzou men kunnen komen tot een systeembeschrijving waardoor tegelijk aan preventie van
eventuele verontreiniging gedacht kan worden (afvoer van drainagewater).

Het bedrijfsleven biedt aan de heer toelichting te geven op het Intron-onderzoek( ) opdat hij voor 9 maart 2007 een goed beeld kan krijgen en daarmee zijn
collega’s een goed advies kan geven. De heer heeft de laatste versie van het
Intron-rapport nog niet bestudeerd.

Indien VROM op korte termijn een stand stili adviseert mag van de bandenverwerkingsbedrijven niet meer verwacht worden dat zij vervolgonderzoek zullen laten uitvoeren.

VROM stelt dat hoewel het bouwstoffenbesluit formeel gezien niet voor rubbergranulaat geldter wel vanuit de Wet milieubeheer en de WVO (oppervlaktewater) een zorgplicht voor
eenieder geldt. Het is denkbaar dat voor het gebruik van een kunstgrasveld een WVO
vergunning moet worden aangevraagd. Marktpartijen moeten adequate maatregelen nemenom milieurisico’s te beperken.

VROM deelt mee dat RIVM niet eerder met de resultaten zal komen dan dat de
begeleidingscommissie het lntron-rapport publiceert. RIVM dreigde op de resultaten van hetonderzoek vooruit te willen lopen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een EU-bouwproductenrichtlijn. Gezien de Nederlandsediscussie over rubbergranulaat wordt op EU-niveau nu ook overwogen om rubbergranulaatin het besluit op te nemen. Wel is het de vraag wat binnen de EU haalbaar is.

Leiden, 16 februari 2007.
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Doel van de nota
U te verzoeken bijgaande brief aan het bedrijfsleven (producenten, aannemers en leveranciers)
te ondertekenen. Een groot aantal organisaties waaronder KNVB en VNG ontvangt een kopie
van de brief.

Politieke relevantie, moties en toezeggingen
Hoog, het onderwerp leidt regelmatig tot kamervragen en krantenberichten.

Effecten
In de brief wordt de verantwoordelijkheid voor mogelijke milieurisico’s van rubbergranulaat in
kunstgrasvelden neergelegd bij bedrijfsleven, sportverenigingen en gemeentes. Door deze
verantwoordelijkheid expliciet aan te geven, kan dit effecten hebben op de aanleg van nieuwe
kunstgrasvelden (vertraging, ander rubbergranulaat of geen kunstgras). Op dit moment kan niet
worden aangegeven hoe deze partijen zullen gaan handelen. De rijksoverheid stelt de kaclers;
risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau worden gereduceerd.

Deadline
Z.s.m.
Op 13 maart 2007 heeft u in het overleg naar aanleiding van de nota met de voorgestelde
beleidslijn voor rubbergranulaat (SAS!MB/2007023294) aangegeven zo snel mogelijk een brief
uit te willen sturen naar het bedrijfsleven.

Datum

12 APR Zool
Paraat auteur

Paraaf

Afschrift aan auteur en archief Deiphi ID

Paraaf (p)SG de wnd. directeur-oenrl MilIiihhr



Samenvatting
In de brief is de eerder genoemde beleidslijn indachtig uw opmerkingen tijdens het overleg van
13 maart, weergegeven.

Intra- en interdepartementale afstemming
BWL

V&w

V’NS: Het Ministerie van VWS is nauw betrokken bij het onderwerp en hiermee is regelmatig
overleg. Ten aanzien van deze brief heeft het Ministerie van VWS aangegeven dat deze niet
binnen de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS valt en dat deze brief derhalve niet
mede namens VWS verstuurd wordt.

Beslispunten
geen

Achtergrond
lijst van geadresseerde;
Grontmij, WG materialen, Dhr.
Arcadis, WG materialen, Dhr
TenCate, Dhr
DSM, Dhr - -

VACO, Dhr.
RecyBEM, Dhr.

Een afschrift gaat naar:
KNVB, Dhr.
NOC*NSF, Dhr.
ISA sport, Mevr.

( ISA sport, Dhr.
VVCS, Dhr.
VNG, Dhr. 1

Ministerie VWS, —.

INTRON, Dhr.
RIVM, Dhr,
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Directoraat-Generaal Milieu
Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling

Afdeling Stoffen en Norrnstelling

Rijnstraat 8
Postbus 30945Aan geadresseerden

2500 GX Den Haag
Interne postcode 645

Rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Datum

23 APR. 2007

Middels deze brief wil ik U, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, informeren over hetbeleid dat door de rijksoverheid wordt gehanteerd ten aanzien van de toepassing van rubbergranulaat inkunstgrasvelden.

Inleiding
Op dit moment zijn er ruim 300 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland waar rubbergranulaten wordentoegepast. De trend is dat meer kunstgrasvelden worden aangelegd. In opdracht van diverse marktpartijenis onderzoek uitgevoerd naar milieu- en gezondheidsrisico’s bij het gebruik van de rubberkorrels inkunstgrasvelden. Op 13 maart 2007 heeft INTRON de resultaten van een onderzoek naar de milieu- engezondheidsaspecten van instooirubber gepubliceerd1.Op verzoek van het Ministerie van VROM heeft het( RIVM specifiek gekeken naar de zinkemissies uit rubbergrariulaat gemaakt van oude autobanden2.

Rubbergranulaat: mogelijke risico’s
Op basis van de beschikbare literatuur over de blootstellirig aan rubbergranulaat door inademen, inslikkenen huidcontact en aanvullend laboratorium- en veldonderzoek naar blootstelling bij huidcontact concludeertINTRON dat er geen sprake is van een significant gezondheidsrisico bij sporters door gebruik vaninstrooirubber uit gemalen autobanden op kunstgrasvelden. Verder blijkt dat instrooirubber verschillendestoffen bevat die bij gevoelige mensen aanleiding kunnen geven tot huidkiachten (allergische reacties). Dekans dat stoffen in het instrooirubber huidirritatie geeft bij niet-gevoelige personen wordt klein geacht.Tenslotte is gebleken dat in binnensportaccommodaties het fijn stof gehalte als gevolg van het gebruik vanrubbergranulaat gemaakt van oude autobanden juist onder de grenswaarden ligt indien de ventilatievolledig wordt ingezet.

Uit het onderzoek van INTRON en het aanvullende onderzoek van het RIVM blijkt dat er mogelijkmilieurisico’s zijn door de toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De uitloging van zink ishierbij het meest relevant. Afhankelijk van de wijze waarop ontwatering van het veld is uitgevoerd kan deze

INTRON, 2007, Milieu- en gezondheidsaspecten van instrooimateriaal, gemalen rubber van autobanden als instrooimateriaal op kunstgrasvelden
A833860/R2006031/Uho/Uho).

RIVM, 2007, Leaching of zinc from rubber infill on artificlal turf (football pitches) (RIVM report 60177400112007).
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uitloging tot een lokaal verhoogde belasting van het oppervlaktewater en/of de bodem leiden. Naasteventuele milieurisico’s van zink kunnen zich ook risico’s voordoen met 4-t-octylpheriol, koper en PAK’s.
Algemene zorgpllcht
Veel activiteiten in de samenleving kunnen milieu- en/of gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hierbijis het belangrijk dat heel duidelijk wordt aangegeven welke verantwoordelijkheid bij de verschillendeoverheden en welke verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven en de toepasser ligt. Uitgangspunten hierbijzijn:

- het voeren van een preventief beleid, dus het voorkomen van verontreiniging(‘voorkomen is beter dan genezen’);
- in het geval van (potentiële) verontreiniging is de veroorzaker hiervoor verantwoordelijk(‘de vervuiler betaalt’).

Het bedrijfsleven (aannemer, leverancier, producent) is verantwoordelijk voor veilige en schone producten(‘producentenverantwoordelijkheid’) en dus voor het beheersen en beperken van de risico’s voor mens enmilieu tot de algemeen maatschappelijk aanvaarde grenzen. Bedrijven hebben niet alleen deverantwoordelijkheid om aan te tonen dat het gebruik van rubbergranulaat als instrooimateriaal (al dan nietvan gemalen autobanden) geen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt, maar dienen ookmaatregelen te nemen indien er wel sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu.
De eigenaar van een sportveld (bijvoorbeeld een gemeente of sportvereniging) beslist uiteindelijk wat voortype voetbalveld met welk rubbergranulaat zal worden aangelegd en betaalt hiervoor. De eigenaar isverantwoordelijk voor eventuele milieu- en/of gezondheidsschade door het gebruik van rubbergranulaat indit specifieke sportveld. De eigenaar kan van het bedrijfsleven (aannemer, leverancier, producent)garanties vragen ten aanzien van het veilig gebruik van dit materiaal.

Daar waar milieurisico’s relevant zijn voorziet milieuregelgeving veelal in een stelsel van vergunningen,ontheffingen of algemene regels. Bij lozingen van drainagewater dat als gevolg van een activiteit (zoals hettoepassen van rubbergranulaat op voetbalvelden) verontreinigende stoffen bevat is, afhankelijk van deplaats waar geloosd wordt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet bodembescherming of deWet milieubeheer relevant. Bevoegd gezag voor de lozing is in geval van directe lozing in hetoppervlaktewater de waterkwaliteitsbeheerder, in overige gevallen de gemeente.

Standpunt rijksoverheid
De rijksoverheid acht op basis van de huidige inzichten de gezondheidsrisico’s van het spelen opkunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubbergranulaat gemaakt van oude autobanden in de buitenluchtverwaarloosbaar klein. Nadrukkelijk wijzen de ministeries erop dat in de studie van INTRON enkel demogelijke gezondheidseffecten van PAK’s en de aanwezigheid van stoffen die mogelijk huidsensibilisatieveroorzaken, zijn onderzocht. Autobanden bevatten een zeer groot aantal chemische stoffen. Voor deandere stoffen ontbreekt het aan gegevens om een schatting van het gezondheidsrisico te maken.

In Nederland wordt rubbergranulaat niet in officiële binnensportaccommodaties gebruikt, omdat desportverenigingen streven naar binnensportaccommodaties die voor uiteenlopende toepassingen gebruiktkunnen worden. Aangezien gebleken is dat toepassing van rubbergranulaat gemaakt van oudeautobanden in binnensportaccommodaties bij onvoldoende ventilatie leidt tot gezondheidsrisico’s,adviseert de rijksoverheid om ook in de toekomst geen binnensportaccommodaties aan te leggen met ditrubbergranulaat.

Ministerie van VPOM SAS/mb/2007031245
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De rijksoverheid concludeert op basis van de recente onderzoeksresultaten dat de huidige toepassing vanrubbergranulaat gemaakt van oude autobanden in kunstgrasvelden mogelijk leidt tot milieurisico’s tengevolge van de emissie van zink.

Het is wenselijk dat het bedrijfsleven voor 1 iuli 2007 aangeeft welke maatregelen worden genomen omde eventuele risico’s van emissies van stoffen te reduceren tot een aanvaardbaar niveau, zowel voorbestaande kunstgrasvelden als voor nieuw aan te leggen velden met rubbergranulaat. Dit geldtnadrukkelijk voor alle milieuaspecten van alle typen rubbergranulaat en dus niet alleen die van vermalenautobanden. Tevens wordt het bedrijfsleven geadviseerd om middels aanvullend onderzoek uitsluitsel tegeven over de milieurisico’s van eerder genoemde stoffen in rubbergranulaten, gelet op de onzekerhedenin de berekeningen van zowel INTRON als RIVM.

Het bedrijfsleven wordt uitgenodigd om de komende maanden in nauw overleg met de rijksoverheid, deVNG, de KNVB en NOC*NSF de mogelijkheden van verschillende maatregelen te verkennen.

Gevolgen voor de toepassingspraktijk
Daar waar aanleg van een nieuw veld is voorzien verdient het aanbeveling om in overleg met het bevoegdgezag (gemeente of waterkwaliteitsbeheerder) te bezien of er vanwege de milieurisico’s noodzaak is tothet treffen van maatregelen. Van rijkswege wordt bezien of aan het lozen van drainagewater naast dezorgplicht concrete voorschriften moeten worden gesteld in algemene regelgeving.

Hoogachtend,
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

r

(

Ministerie van VROM SAS/mb/2007031245
Pagina 313



Grontmij WG materialen
tav. dhr
Rostbus 190
2740 AD Waddinxveen

Arcadis, WG materialen
t.a.v. dhr. -

Postbus 4205
3006 AE Rotterdam

Ten Cate
t.a.v. dhr.
Postbus 9
7440 AA Nijverdal

DSM
t.a.v. dhr.
Postbus 43
6130AA Sittard

VACO
t.av. dhi.
Postbus 33
2300 AA Leiden

RecyBEM
t.a.v. dhr.
Postbus 418
2260 AK Leidschendam

KNVB
t .v. dhr.

,stbus 515
3700AM Zeist

NOC*NSF
t.a.v. dhr.
Postbus 302
6800 AH Arnhem

ISA Sport
t.a.v. mevr.
Postbus 302
6800 AH Arnhem

ISA Sport
t.a.v. dhr.
Postbus 302
6800 AH Arnhem

VVCS
t.a.v. dhr. —

Taurusayeriue 35
2132 LS Hoofddorp

VNG
t.a.v. dhr. -

Postbus 30435
2500 GK Den haag

Ministerie VWS
t.a.v. dhr.
‘ stbus 20350
2i00 EJ Den Haag

INTRON
t.a.v. dhr.
Postbu 267
4100 AG Culemborg

RIVM, SEC
t.a.v. dhr.
Postbus 1
3720BA Bilthoven



Geadresseerden t.a.v. adres
Grontmij, WG materialen Dhr. V Postbus 190
Arcadis, WG materialen Dhr. Postbus 4205 —
TenCate Dhr Postbus 9
DSM Dhr. Postbus 43
VACO Dhr Postbus 33
RecyBEM Dhr. Postbus418

Afschrift
KNVB Dhr. Postbus 515NOC*NSF Dhr Postbus 302
ISA sport Mevr Postbus 302
ISA sport Dhr Postbus 302
VVCS Dhr Taurusavenue 35—
VNG Dhr, Postbus 30435
Ministerie van VWS Dhr. Postbus 20350 —

INTRON Dhr Postbus 267—
RIVM, Stoffen Expertise Centrum Dhr Postbus 1



pc plaats
2740 AD Waddinxveen
3006 AE Rotterdam —

7440 AA Nijverdal
6130AA Sittard
2300 AA Leiden -
2260 AK Leidschendam

3700 AM Zeist—
6800 AH Arnhem—
6800 AH Arnhem—
6800 AH Arnhem -

2132 LS Hoofddorp —

2500GK Den Haag-
2500EJ Den Haag—
4100 AG Culemborg ,
3720 BA Bilthoven

(.1



) oç aaturn para3l:Q/

rr.çrfl dd. ‘ t

Kenmerk: 2008Z06794 / 2080905170

Namens de Voorzitter van dc Tweede Kamer der Staten-Generaal heb ik de eer u mede te delen dat
door het lid / de leden:
- Ham van der B. (D66)

schrifielijke vragen overeenkomstig artikel 134 en 135 van het Reglement van Orde zijn ingediend.

Ik verzoek u de vragen binnen drie weken te beantwoorden. Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan
dient u dit onder opgave van redenen aan de Voorzitter te laten weten.

Vragen die niet binnen zes weken zijn beantwoord worden op het overzicht van niet-beantwoorde
vragen geplaatst. Dit overzicht wordt elke maand gepubliceerd.

De Griffier van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,
voor deze,

griffie Tweede &amer
der Staten-Generaal

Datum:

77,vn

4
‘s-Gravenhage, 17 november 2008

Aan:
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Verzoek bij beantwoording datum en kenmerk te vermelden.



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2008—2009 Vragen gesteld door de leden der Kamer

2080905170
Vragen van het lid Van der Ham
(066) aan de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
risico’s van het gebruik van
rubbergranulaat. (Ingezonden
14 november 2008)

Wat is uw reactie op het artikel (Hoe
groen is kunstgras»?1Wat is
uw reactie op de claim dat er
onvoldoende duidelijkheid bestaat
over de gezondheids- en
milieurisico’s? Kunt u uiteenzetten
welke risico’s dit zijn en hoe groot
deze risico’s zijn?

2
Bent u tevreden over de inzet van het
bedrijfsleven, die voor 1juli 2007
maatregelen zou treffen om
milieuschade tegen te gaan?

Zondagsnieuws Maastricht/Mergelland,
2 november 2008.

0809tkkv0080905 170
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Kenmerk
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11 EC
Doel van de not

Verzoek om ond€
Kamer met betre

Paraaf BR/BO de directeur Duurzaam Produceren,

de Minister van

nota

Paraaf

dBWL

Hoofd afd.

Auteur

Deppen :
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> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag

9)

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum

Directoraat-Generaal
Milieu
Duurzaam Produceren
Bodem en Water

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
www vrom nl

Kenmerk
DP2008 12 1670

Uw kenmerk
2080905170

(

Betreft Uitstel van beantwoording Kamervragen lid Van der Ham (D66)

Geachte Voorzitter,

Hierbij vraag ik uitstel aan voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen van
het lid Van der Ham van 14 november 2008 over de risico’s van het gebruik van
rubbergranulaat. De reden voor het uitstel is de complexiteit van de materie.

Hoogachtend,
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

archiefkopie

Paraaf
dDP

Paraaf
BS —7
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Directoraat-GeneraalAan de Voorzitter van de Milieu
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Kenmerk
2080905170

Uw kenmerkDatum 15 IIEC, 21J08 DP/2008121670
Betreft Uitstel van beantwoording Kamervragen lid Van der Ham (D66)

Geachte Voorzitter,

Hierbij vraag ik uitstel aan voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen vanhet lid Van der Ham van 14 november 2008 over de risico’s van het gebruik vanrubbergranulaat. De reden voor het uitstel is de complexiteit van de materie.

Hoogachtend,
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

t.
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Ruimte en Milieu
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

de Minister van VROM Portefeuille Milieu
Directie Duurzaam
Produceren

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.vromnI

Contactpersoon

nota kamervragen kunstgrasstrooisel
T, (‘ 1

T 07C
F 070-339 1288

Datum
Lijnparaa irpcteu r

,,dDP

Doel van de nota
Kamerlid van der Ham (D66) heeft vragen geLeIa over het gebruik vanversnipperde autobanden als strooisel in kunstgrasvoetbalvelden. Deze nota geeftkort de achtergronden en licht de beantwoording toe zodat u kunt besluiten of uwilt ondertekenen.

Geadviseerde beslissingen
Op voetbalvelden van kunstgras ligt strooisel dat de eigenschappen van het veldverbetert. De verkoop van dit strooisel is een competieve markt, de leveranciersgebruiken de gezondheids- en milieuaspecten als concurrentie middel.Kunstgrasstrooisel dat gemaakt is van versnipperde autobanden is al een aantalkeren in het nieuws geweest omdat gevreesd werd voor effecten op degezondheid van de sporters. Onderzoek door RIVM liet zien dat
gezondheidseffecten niet aannemelijk zijn. Een milieu-effect zou uitloging van zinkuit de snippers naar de bodem kunnen zijn.
U heeft de branche opgeroepen om zelf een oplossing te vinden voor dezesituatie, uitgaande van de bekende kaders (zorgplicht, bijlage 1). Dit is gebeurd,het blijkt dat de bodembelasting van een aangelegd kunstgrassysteem te overzienis. Als na de levensduur van het veld alles wordt opgeruimd, is er volgens hetverrichte onderzoek geen sprake van belasting van de achterblijvende bodem.

Uw mening wordt gevraagd over het gebruik van versnipperde autobanden, in debeantwoording staat de feitelijke situatie zoals die volgt uit uw eerdere brief en denu beschikbare informatie uit aanvullend onderzoek. RIVM onderschrijft ditexpliciet. Daarnaast wordt u gevrad uw mening te geven over de inspanning
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Op voetbalvelden van kunstgras ligt strooisel dat de eigenschappen van het veld
verbetert. De verkoop van dit strooisel is een competieve markt, de leveranciers
gebruiken de gezondheids- en milieuaspecten als concurrentie middel.
Kunstgrasstrooisel dat gemaakt is van versnipperde autobanden is al een aantal
keren in het nieuws geweest omdat gevreesd werd voor effecten op de
gezondheid van de sporters. Onderzoek door RIVM liet zien dat
gezondheidseffecten niet aannemelijk zijn. Een milieu-effect zou uitloging van zink
uit de snippers naar de bodem kunnen zijn.
U heeft de branche opgeroepen om zelf een oplossing te vinden voor deze
situatie, uitgaande van de bekende kaders (zorgplicht, bijlage 1). Dit is gebeurd,
het blijkt dat de bodembelasting van een aangelegd kunstgrassysteem te overzien
is. Als na de levensduur van het veld alles wordt opgeruimd, is er volgens het
verrichte onderzoek geen sprake van belasting van de achterblijvende bodem.

Uw mening wordt gevraagd over het gebruik van versnipperde autobanden, in de
beantwoording staat de feitelijke situatie zoals die volgt uit uw eerdere brief en de
nu beschikbre informatie uit aanvullend onderzoek. RIVM onderschrijft dit
expliciet. Daarnaast wordt u gevra..aJ uw mening te geven over de inspanning
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van het bedrijfsleven. Op uw oproep aan de branche is maar zeer beperkt Portefeuille Milieu
gereageerd. Veel partijen hebben nadat bekend werd dat er geen sprake is van Directie Duurzaam

7 Producerengezondheidseffecten op de sporters hun interesse verloren. De producenten van
het strooisel reageerden wel, zij het zeer bescheiden en niet echt pro-actief. Na Kenmerk
stimulatie door ons is er enige beweging gekomen. Vandaar dat in het antwoord DP/2009000813

staat dat u niet echt tevreden bent over de inspanning. Er zijn geen metingen die
laten zien dat normen of kaders overschreden worden, er is dus geen directe
reden om in te grijpen.

Ik adviseer u akkoord te gaan met deze beantwoording en de brief te
ondertekenen.

Beslistermijn

Voor kamervragen geldt een termijn van 3 weken, deze is verlengd met 3 weken.
De vragen zijn gesteld op 14 november, rekening houdend met 2 weken
kerstreces verloopt de termijn op 9 januari 2009.

Politieke en bestuurlijke context

Er worden geen moties of toezeggingen afgehandeld of gedaan in deze brief.

In 2006 zijn herhaaldelijk kamervragen gesteld over de gezondheids- en
milieueffecten van kunstgrasstrooisel. Uw voorganger heeft steeds geantwoord
dat voor zover bekend de risico’s voor effecten op de gezondheid verwaarloosbaar
klein zijn. Een chronologisch overzicht staat in de toelichting.
Verder heeft u de branche opgeroepen zelf verantwoordelijkheid te nemen (brief
23 april 2007), bijlage 1.

Fracties TK: voorzover bekend hebben die geen standpunt over kunstgrasstrooisel
anders dan zorg voor gezondheid en milieu.

Gemeenten: zijn niet erg blij met de onduidelijkheid. Zij betalen de aanleg van
velden vaak en moeten nu een eigen risico-afweging maken. Versnipperde
autobanden zijn een stuk goedkoper dan een alternatief materiaal. Als blijkt dat
de bodem verontreinigd zou raken, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het
herstellen (mede) bij de gemeenten.

Overig: er is een volksvertegenwoordiger in Sittard die zijn zorgen om de
toepassing van dit materiaal vertaald heeft in procedures, een aanklacht en een
artikel in het blad Zondag (zie bijlage 2). Dit artikel is ook de basis van de
gestelde vragen. De aanklacht is nog in behandeling, de officier van Justitie heeft
contact met ons ministerie opgenomen.

.
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Een ander risico : Portefeuille Milieu
Directie Duurzaam

- Produceren

Kenmerk
DPI2O 09000813

Intra- en interdepartementale afstemming

In het verleden is dit dossier afgestemd met VWS, sinds vastgesteld is dat er
geen gezondheidseffecten zijn, alleen mogelijk milieu-effecten, is afstemming niet
meer nodig. VWS is wel op de hoogte gesteld van dit antwoord.
Het antwoord is afgestemd met RIVM.
In dit dossier vindt regelmatig afstemming met uw persvoorlichting (Jan-Jaap
Eikelboom) plaats omdat er veel over deze materie wordt gecommuniceerd in
relevante vakbladen.

Toelichting

1. Chronologisch overzicht eerdere kamervragen
- 21 november 2005, van der Sande (VVD), Verbeet (PvdA) over

schadelijke stoffen (PAK’s) in kunstgrasvelden. Op 1 februari 2006
beantwoord door staatssecretaris van Geel mede namens VWS. Inhoud:
schadelijke gezondheidseffecten PAK in rubberkorrels zijn
verwaarloosbaar klein.

- 30 juni 2006, van der Sande (VVD), vragen over gezondheid en PAK’s
ingegeven door een rapport van INTRON. Staatssecretaris van Geel geeft
aan nog steeds te vinden dat het gezondheidsrisico verwaarloosbaar klein
is. Een RIVM advies dat dit onderbouwt is toegevoegd. Er wordt ook
gewezen op enkele milieurisico’s (waaronder uitloging zink).

- 1 september 2006, van der Sande (VVD), 4 september 2006 Verbeet
(PvdA), over gezondheidsrisico’s van nitrosaminen. De Staatssecretaris
antwoordt dat er geen gezondheidsrisico’s bekend zijn en dat nader
onderzoek naar nitrosamines wordt afgewacht. Later blijkt het voorkomen
van nitrosamines een meetfout te betreffen.

2. Het speelveld zoals dat momenteel is, wordt redelijk adequaat beschreven in
een aantal artikelen in de recente editie van het vakblad Fieldmanager, naar
aanleiding van een congres dat gehouden is over deze materie. Ter informatie zijn
deze artikelen (december 2008) toegevoegd. De verwachting is dat de
beantwoording van de kamervragen tot nieuwe publicaties zal leiden.

Pagina 3 van 3



Ruimte en Milieu
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Kenmerk
DP/200900 1525

Datum 13 JAN. 2009
Betreft beantwoording kamervragen kamerlid Van der Ham (D66) overkunstgrasstrooisel (2008Z06794/2080905 170)

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van het lid Van der Ham (D66) over derisico’s van het gebruik van rubbergranulaat (ingezonden 14 november 2008).
1
Wat is uw reactie op het artikel ‘Hoe groen is kunstgras’? 1) Wat is uw reactie opde claim dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de gezondheids- enmilieurisico’s? Kunt’ueenzetten welke risico’s dit zijn en hoe groot deze risico’szijn?

Ik ben bekend met de situatie waarover dit artikel gaat. Het artikel beschrijft desituatie die er is met het gebruik van rubberstrooisel als toeslagstof bij hetaanleggen en gebruik van kunstgrasvoetbalvelden.

De gezondheidsrisico’s zijn voldoende duidelijk. In mijn brief van 23 april2007 heb ik mijn mening gegeven over de gezondheidsrisico’s. Mijn conclusie wasdat er op basis van de beschikbare informatie geen reden is om aan te nemen dater onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid zijn. Ik heb geen nieuweinformatie die tot een ander standpunt leidt, ook de informatie in het artikel geeftgeen nieuw inzicht.

De milieurisico’s bestaan zover bekend uit een mogelijke belasting van de bodem.Het onderzoek waar het artikel naar verwijst is uitgevoerd in opdracht van eenmarktpartij en VROM heeft deelgenomen in de begeleidingscommissie. Uit hetonderzoek volgt dat er een mogelijk risico is op belasting van de bodem. Het gaatom een risico op geringe toename van het zinkgehalte van de onderlaag. Degeldende normen worden volgens het onderzoek echter pas na 60 jaaroverschreden terwijl een aangelegd kunstgrasveld systeem een veelkortere levensduur heeft. Momenteel vindt in opdracht van de leverancieraanvullend onderzoek plaats om meer zekerheid over die termijn van 60 jaar te

1
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krijgen. Met de leverancier van het rubberstrooisel maken we vervolgens portefeuille Milieu
afspraken om de risico’s voor de onderlaag aanvaardbaar laag te houden. Ik heb Directie Duurzaam

Produceren

er vertrouwen in dat dit lukt.

Kenmerk
DP/2009001 525

2
Bent u tevreden over de inzet van het bedrijfsleven, die voor 1 juli 2007maatregelen zou treffen om milieuschade tegen te gaan?

Er zijn geen metingen bekend waaruit blijkt dat er gezondheids- of milieurisico’szijn, de gestelde normen/kaders worden dus niet aantoonbaar overschreden. Tochben ik niet helemaal tevreden over de geleverde inspanning. Hetbedrijfsleven heb ik in april 2007 gevraagd om voor 1 juli 2007 aan te gevenwelke maatregelen genomen gaan worden om de eventuele risico1svan emissies (van stoffen te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Deze vraag is in mijn ogennog onvoldoende ingevuld. Slechts een enkel bedrijf is hier op ingegaan. Daaromben ik na 1 juli 2007 met de belangrijkste partijen individueel in overleg gegaan.Door dit overleg is door één van de partijen een vervolgonderzoek gestart naar debodembelasting van rubbergranulaat afkomstig van gemalen autobanden. Ditonderzoek heeft een begrijpelijke doorlooptijd. Tevens is er nu met debelangrijkste marktpartijen een afstemmingsoverleg met de bedoelingom inhoudelijke argumenten over de mogelijke milieubelasting te bespreken ende gevolgen vast te stellen. De feitelijke informatie die relevant is, staatgepubliceerd op een website zodat belanghebbenden er gebruik van kunnenmaken, dit gebeurt ook. Er loopt nog onderzoek, als dat afgerond is, kunnen wede informatie compleet maken. Belanghebbende partijen kunnen zelf hunafweging maken op basis van deze informatie.

1) Zondagsnieuws Maastricht/Mergelland, 2 november 2008

Hoogachtend,

(de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke,Ordening Milieubeheer,
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2

Deocrren d1.

Kenmerk: 2009Z06 175

(
Namens de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heb ik de eer u mede te delen dat
door het lid / de leden:
- Ham van der B. (D66)

schriftelijke vragen overeenkomstig artikel 134 en 135 van het Reglement van Orde zijn ingediend.

Ik verzoek u de vragen binnen drie weken te beantwoorden. Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan
dient u dit onder opgave van redenen aan de Voorzitter te laten weten.

Vragen die niet binnen zes weken zijn beantwoord worden op het overzicht van niet-beantwoorde
vragen geplaatst. Dit overzicht wordt elke maand gepubliceerd.

De Griffier van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,
voor deze,

(

griffie Tweede Kamer
der Staten-Generaal

06APR2009

ou9-ç
‘s-Gravenhage, 2 april 2009

Aan:
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Cramer J.M.

\

Verzoek bij beantwoording datum en kenmerk te vermelden.



2009Z06175

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de milieu- en gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat
(ingezonden 2 april 2009)

1
Acht u het onderzoek van Industox, waarbij slechts zeven mannen zijn getest, valide en
betrouwbaar? Zo nee, waarom heeft u hierop zelf geen onafhankelijk onderzoek ingesteld? Zo
ja, wat zijn de gevolgen van een verhoging van 14% polycyclische aromatische koolwaterstof
(PAK) op lange en korte termijn? 1)

2
Bent u bekend met het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) 2), waaruit blijkt dat de lokale uitloging van zink uit rubbergranulaat ongeveer tot
twintig keer zo groot is als die van mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw? Zo ja, deelt
u de mening dat deze mate van uitloging aanzienlijk is, en aanleiding is tot verder( onafhankelijk onderzoek van de overheid?

.3

Acht u een onderzoek naar het overschrijden van de termijn van zestig jaar, dat in opdracht
van fabrikant Vaco uitgevoerd en gefinancierd wordt onpartijdig? Zo ja, waarom? Zo nee,
bent u bereid een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de milieu- en gezondheidsrisico’s
van rubbergranulaat in kunstgrasvelden?

4
Uw ministerie heeft in april 2008 de betrokken branches uitgenodigd voorstellen te doen over
mogelijkheden voor hergebruik van het kunstgrassysteem. Kunt u aangeven wat momenteel
de status is van deze gezamenlijke actie en welke afspraken er zijn gemaakt?

5
Bent u bereid de nulmeting, die nodig is om verontreiniging van de bodem vast te stellen, en
die nog niet verplicht is voorafgaand aan de aanleg van een kunstgrasveld, te verplichten? Zo

( ja, op welke termijn denkt u deze nulmeting verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 1207
2) RIVM, 12 maart 2007: rapport 601774001
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Vergaderjaar 2008—2009 Vragen gesteld door de leden der Kamer

2009Z061 75
Vragen van het lid Van der Ham
(D66) aan de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
milieu- en gezondheidsrisico’s van
rubbergranulaat. (Ingezonden 2 april
2009)

Acht u het onderzoek van lndustox,
waarbij slechts zeven mannen zijn
getest, valide en betrouwbaar? Zo
nee, waarom heeft u hierop zelf geen
onafhankelijk onderzoek ingesteld?
Zo ja, wat zijn de gevolgen van een
verhoging van 14% polycyclische
aromatische koolwaterstof (PAK) op
lange en korte termijn?1

2
Bent u bekend met het rapport van
het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)2,
waaruit blijkt dat de lokale uitloging
van zink uit rubbergranulaat
ongeveer tot twintig keer zo groot is
als die van mest en
bestrijdingsmiddelen in de
landbouw? Zo ja, deelt u de mening
dat deze mate van uitloging
aanzienlijk is, en aanleiding is tot
verder onafhankelijk onderzoek van
de overheid?

3
Acht u een onderzoek naar het
overschrijden van de termijn van
zestig jaar, dat in opdracht van
fabrikant Vaco uitgevoerd en
gefinancierd wordt onpartijdig? Zo ja,

0809tkkv12009Z06175
Sdu Uitgevers
s-Gravenhage 2009

waarom? Zo nee, bent u bereid een
onafhankelijk onderzoek in te stellen
naar de milieu- en
gezondheidsrisico’s van
rubbergranulaat in kunstgrasvelden?

4
Uw ministerie heeft in april 2008 de
betrokken branches uitgenodigd
voorstellen te doen over
mogelijkheden voor hergebruik van
het kunstgrassysteem. Kunt u
aangeven wat momenteel de status is
van deze gezamenlijke actie en welke
afspraken er zijn gemaakt?

5
Bent u bereid de nulmeting, die nodig
is om verontreiniging van de bodem
vast te stellen, en die nog niet
verplicht is voorafgaand aan de
aanleg van een kunstgrasveld, te
verplichten? Zo ja, op welke termijn
denkt u deze nulmeting verplicht te
stellen? Zo nee, waarom niet?

1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2008—2009, nr. 1207.
2 RIVM, 12 maart 2007: rapport 601774001.
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de minister van VROM
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Directoraat-Generaal
Milieu
Directie Duurzaam
Produceren
Bodem en Water

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.vrom.nl

nota Verzoek uitstel beantwoording Kamervragen

Contactoersoon

T

1 iinoaraaf directeur

F 070-3391288

Datum

Doel van de nota

Verzoek om ondertekening van een uitstelbrief voor beantwoorden van de
schriftelijke vragen van het lid van der Ham (D66) van 2 april 2009 over de
milieu- en gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat.

Kenmerk
DP/200903 1832

Auteur

Paraaf BRIBO

2J74
de wnd. directeur-generaal Milieubeheer,

drs, H.G. von Meijenfeidt
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Portefeuille Milieu
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Datum 22 APR. 2009
Betreft Uitstel beantwoording Kamervragen lid van der Ham (D66)

Geachte Voorzitter,

Hierbij vraag ik uitstel aan voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen van
het lid van der Ham (D66) van 2 april 2009, kenmerk 2009Z06175, over de
milieu- en gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. De reden voor het uitstel is
de complexiteit van de materie.

Hoogachtend,
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Kenmerk
DP/2009031831
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Er is reeds uitstel gevraagd. De nieuwe termijn verstrijkt op 14 mei 2009.

Politieke en bestuurlijke context
Er worden geen moties of toezeggingen afgehandeld en geen nieuwe
toezeggingen gedaan.

In 2007 heeft u in een brief geconstateerd dat de gezondheidseffecten van de
gemalen autobanden acceptabel zijn (bijlage 1). De milieu-effecten zouden
kunnen bestaan uit de belasting van de bodem. In die brief heeft u de betrokken
partijen opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen als uitvloeisel van
onze lijn om de verantwoordelijkheid van het product te laten bij de branche: de
leverancier, de gebruiker en de toepasser. Dit jaar gerapporteerd onderzoek
onder verantwoordelijkheid van de branche maar gevolgd en goedgekeurd door
RIVM geeft aan dat de constructie van een kunstgrasveld de bodem naar alle
waarschijnlijkheid niet belast.

Gemeenten zijn vaak eigenaar van kunstgrasvelden, bovendien zijn die vaak
bevoegd gezag Wet bodembescherming. Via Bodem+ (onderdeel van
SenterNovem) kunnen zij vragen stellen over het beleidskader, er zijn enkele
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Directoraat-Generaal
Milieu

de minister van VROM
Directie Duurzaam
Produceren
Bodem & Water

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
wwwvromni

Contactpersoonfl Ota Beantwoording kamervagen lid van der Ham overrubbergranulaat
T

DatumLijnprE lirteur

1 4 M E 2009dDP

Kenmerk

Auteur

Afschrift aan auteur,
Doel van de nota

archief en aanAanbieding concept beantwoording van vragen van het lid Van der Ham (D66) VWSover rubbergranulaat.

Geadviseerde beslissingen
Wij adviseren u deze beantwoording door te sturen naar de Tweede Kamer.
Beslistermijn

Er is reeds uitstel gevraagd. De nieuwe termijn verstrijkt op 14 mei 2009.
Politieke en bestuurlijke context
Er worden geen moties of toezeggingen afgehandeld en geen nieuwetoezeggingen gedaan.

In 2007 heeft u in een brief geconstateerd dat de gezondheidseffecten van degemalen autobanden acceptabel zijn (bijlage 1). De milieu-effecten zoudenkunnen bestaan uit de belasting van de bodem. In die brief heeft u de betrokkenpartijen opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen als uitvloeisel vanonze lijn om de verantwoordelijkheid van het product te laten bij de branche: deleverancier, de gebruiker en de toepasser. Dit jaar gerapporteerd onderzoekonder verantwoordelijkheid van de branche maar gevolgd en goedgekeurd doorRIVM geeft aan dat de constructie van een kunstgrasveld de bodem naar allewaarschijnlijkheid niet belast.

Gemeenten zijn vaak eigenaar van kunstgrasvelden, bovendien zijn die vaakbevoegd gezag-Wet bodembescherming. Via Bodem+ (onderdeel vanSenterNovem) kunnen zij vragen stellen over het beleidskader, er zijn enkele

ParsafBRJBO de wnd. directeur-generaal Milieubeheer
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Frequently Asked Questions (FAQ’s) opgesteld, in overleg met de branche die Directoraat-Generaal
meer duidelijkheid geven. Milleu

Directie Duurzaam
ProducerenIntra- en interdepartementale afstemming Bodem & Water

Met VWS is ambtelijk afgestemd omdat het gezondheidskundige gedeelte een
gedeelde verantwoordelijkheid is. Kenmerk

DP/2009000813

Toelichting

Voor de volledigheid zijn ook de vorige set vragen van Van der Ham toegevoegd
samen met de nota.

(
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2008—2009 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2686
Vragen van het lid Van der Ham
(D66) aan de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
milieu- en gezondheidsrisico’s van
rubbergranulaat. (Ingezonden 2 april
2009)

Acht u het onderzoek van Industox,
waarbij slechts zeven mannen zijn
getest, valide en betrouwbaar? Zo
nee, waarom heeft u hierop zelf geen
onafhankelijk onderzoek ingesteld?
Zo ja, wat zijn de gevolgen van een
verhoging van 14% polycyclische
aromatische koolwaterstof (PAK) op
lange en korte termijn?1

2
Bent u bekend met het rapport van
het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)2,
waaruit blijkt dat de lokale uitloging
van zink uit rubbergranulaat
ongeveer tot twintig keer zo groot is
als die van mest en
bestrijdingsmiddelen in de
landbouw? Zo ja, deelt u de mening
dat deze mate van uitloging
aanzienlijk is, en aanleiding is tot
verder onafhankelijk onderzoek van
de overheid?

3
Acht u een onderzoek naar het
overschrijden van de termijn van
zestig jaar, dat in opdracht van
fabrikant Vaco uitgevoerd en

gefinancierd wordt onpartijdig? Zo ja,
waarom? Zo nee, bent u bereid een
onafhankelijk onderzoek in te stellen
naar de milieu- en
gezondheidsrisico’s van
rubbergranulaat in kunstgrasvelden?

4
Uw ministerie heeft in april 2008 de
betrokken branches uitgenodigd
voorstellen te doen over
mogelijkheden voor hergebruik van
het kunstgrassysteem. Kunt u
aangeven wat momenteel de status is
van deze gezamenlijke actie en welke
afspraken er zijn gemaakt?

5
Bent u bereid de nulmeting, die nodig
is om verontreiniging van de bodem
vast te stellen, en die nog niet
verplicht is voorafgaand aan de
aanleg van een kunstgrasveld, te
verplichten? Zo ja, op welke termijn
denkt u deze nulmeting verplicht te
stellen? Zo nee, waarom niet?

Aanhangsel Handelingen, vergader)aar
2008—2009, nr. 1207.
2 RIVM, 12 maart 2007: rapport 601774001.

Antwoord

Antwoord van minister Cramer
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer)
(ontvangen 19 mei 2009) Zie ook
Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2008—2009, nr. 2464

Hoewel beperkt van opzet, is het
genoemde onderzoek zo opgezet dat

de opname door de huid van PAK uit
rubbergranulaat onder extreme
condities (langdurig en intensief
huidcontact) is getest. Op basis van
het urineonderzoek zou er voor één
van de zeven testpersonen (14% van
de onderzochte personen) sprake
kunnen zijn van een verhoogde
blootstelling aan PAK na contact met
rubbergranulaat. De in de urine
gemeten indicator voor PAK
blootstelling blijft echter binnen de
waarden gemeten voor een
(niet-rokende) controlegroep. Deze
resultaten duiden er op dat er op
korte en lange termijn geen
gezondheidseffecten zijn te
verwachten, Ik heb het RIVM als
wetenschappelijk onafhankelijke
instelling verzocht om de begeleiding
van dit onderzoek te verzorgen. Ik zie
daarom geen aanleiding om aan de
uitkomsten van dit onderzoek te
twijfelen of om zelf onderzoek in te
stellen.

2
Ja, ik ben bekend met het genoemde
RIVM-rapport en met het feit dat de
zink-emissie uit rubbergranulaat
relatief hoog is vergeleken met die
van mest en bestrijdingsmiddelen in
de landbouw. Het zink dat uit het
rubbergranulaat komt, bereikt echter
niet de bodem, zoals bij de landbouw,
maar blijft gebonden in het
kunstgrasveldsysteem als geheel,
bestaande uit het kunstgras en de
onderliggende lagen. De zink-emissie
uit dat systeem is derhalve nihil, mits
de onderlagen tijdig worden
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vervangen. Er zijn geen metingen die
zink-emissie naar de bodem laten
zien. Verder onafhankelijk onderzoek
acht ik niet nodig.

3
Op mijn verzoek is het RIVM
betrokken geweest bij de begeleiding
van de «intron-rapporten» die in
opdracht van VACO zijn uitgevoerd.
Op deze manier acht ik het voldoende

gewaarborgd dat het onderzoek
wetenschappelijk valide en
beleidsmatig bruikbaar is.

4
Deze uitnodiging is gericht op het
hergebruik van het kunstgrassysteem

en wel specifiek op de onderlaag. Bij
het gebruik van rubbergranulaat waar

zink uit vrijkomt zou immers het
gehalte aan zink in de onderlaag in
geringe mate op kunnen lopen.
Met de leverancier van het
rubbergranulaat is afgesproken hier
specifiek aandacht aan te besteden in
het aanvullend onderzoek en de
rapportage daarvan. Inmiddels is dit
onderzoek door de leverancier
gerapporteerd en heeft die zijn eigen
verantwoordelijkheid genomen op dit
vlak. Deze leverancier adiviseert de
gemeenten, als bevoegd gezag hoe
om te gaan met de beoordeling van
de onderlaag.

5
In mijn brief van 23 april 2007 aan de
Tweede Kamer met nummer:
2007031245 heb ik aangegeven dat de
eigenaar verantwoordelijk is voor
eventuele milieuschade. De eigenaar
kan van het bedrijfsleven garanties
vragen. Een nulmeting kan onderdeel
uitmaken uit van de afspraken tussen
eigenaar en bedrijfsleven.
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