2017
kurk op kunstgrasvelden Millen en Vlijtingen
Beste ouders en jeugdvoetballers
Jullie hebben het wellicht al gemerkt : de rubberkorrels op de kunstgrasvelden in Millen en Vlijtingen zijn
vervangen door kurk. Het gemeentebestuur neemt liever geen enkel risico als het om de gezondheid van
onze inwoners gaat, en zeker die van kinderen.
Graag schetsen we nog even kort de historiek. In 2015 keurde de gemeenteraad de betoelaging van
2 kunstgrasvelden goed aan de vzw Vlijtingen VV en de vzw Voetbalopleidingscentrum Hedera i.s.m.
Jeugdvoetbal Groot Riemst. Goed voor een investering van 529.126 euro (excl. BTW).
In september werd het nieuwe voetbalseizoen op de kunstgrasvelden afgetrapt. Al snel ontstond er in de
Nederlandse media ongerustheid over de gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels die op de kunstgrasvelden zijn ingestrooid. Omwille van de tegenstrijdige en onduidelijke verklaringen van verschillende
instanties en wetenschappers, wenstte het gemeentebestuur zo snel als mogelijk duidelijkheid over het
gezondheidsrisico van deze rubberen korrels.
Daarom besliste het gemeentebestuur om de rubberen korrels van de twee kunstgrasvelden in Millen en
Vlijtingen te laten onderzoeken, enerzijds door de Universiteit Gent en anderzijds via de krant Het Belang
van Limburg door toxicoloog Jan Tytgat van de KULeuven. Zij onderzochten stalen van onze rubberen
korrels op de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK’s genoemd,
die mogelijk kankerverwekkend zijn.
De conclusie was duidelijk : de rubberkorrels van Millen en Vlijtingen beantwoorden aan de Europese
normen voor industriële mengsels, waar kunstgrasvelden onder vallen. Toch kregen we als advies mee
om een strengere norm te hanteren, namelijk de norm die geldt voor consumentenproducten (bv. speelgoed).
Vandaag bestaat er nog geen eensgezindheid over welke norm nu best gevolgd wordt. Het gemeentebestuur heeft dan beslist om niet op de uitkomst van deze discussie te wachten en alvast het voortouw
te nemen door de rubberen korrels te laten verwijderen.
Het vervangproduct dat vandaag op de kunstgrasvelden ligt, is kurk. Ook dit materiaal hebben we grondig laten onderzoeken en analyseren. De resultaten zijn zeer geruststellend. Volgens toxicoloog Jan
Tytgat van de KULeuven is er geen enkel gezondheidsrisico verbonden aan de kurkvulling op beide
kunstgrasvelden. Daarnaast beantwoordt het kurk ook aan de Fifa**-norm. De kostprijs om de rubberkorrels op te ruimen en te vervangen door kurk bedroeg 103.750 euro (excl. BTW). Een aardige som, maar
op de gezondheid van onze inwoners staat geen prijs.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wensen jullie nog veel sport- en spelplezier
in Millen en/of Vlijtingen, namens het college van burgemeester en schepenen,
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