
VERMINDERING VAN 
MICROPLASTICS
in kunstgras



BELANGRIJKE FUNCTIE OM DE SPREIDING 
TE VERMINDEREN

Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van microplastics 
van kunstgrasvelden via afvoerwater terechtkomt in de 
natuur. Hoe kunnen de emissies worden verminderd? Hoe kan 
het onderhoud worden gewijzigd?
 
Als het regent, worden microplastics en fijne deeltjes 
ongecontroleerd weggespoeld met het regen- en 
afvoerwater. Met een eco-revitalisatie worden deze deeltjes 
verzameld en verwijderd met het waswater. Van begin tot 
eind worden vuil en deeltjes in een gecontroleerde omgeving 
verwijderd.

Vanuit de watertank wordt het waswater naar een 
filtersysteem geleid dat speciaal is ontworpen en 
geoptimaliseerd voor dit specifieke doel. 
Uit laboratoriumtesten blijkt dat 99,996% van de microplastics 
worden verwijderd tijdens de filtratie en het water kan 
vervolgens via de afvoer worden afgevoerd. Het residu in het 
filter wordt verwerkt en dit bezinkt volgens de aanbevelingen. 
Het waswater van zowel indoor zalen als buitenvelden is 
geanalyseerd.

ANALYSES VAN WASWATER

IVL Swedish Environmental Research zegt dat “uit de 
resultaten blijkt dat er zonder deze zuivering van het 
waswater zeer veel vervuilingen in de natuur verspreid 
kunnen worden. [...] en dit type schoonmaak kan zo een 
belangrijke rol spelen bij het verminderen van de verspreiding 
van microplastics van dit type oppervlak en tegelijkertijd het 
verlengen van de levensduur van kunstgras.” Bovendien geeft 
het  Swedish  Environmental  Protection Agency dezelfde 
aanbeveling in zijn meest recente rapport.

Het waswater is ook geanalyseerd op micro-organismen 
en uit deze analyse blijkt dat er vóór de filtratie veel micro-
organismen in het water aanwezig zijn. Uit een analyse is 
zelfs gebleken dat er een zeer hoge vervuilingsconcentratie 
door micro-organismen aanwezig is. Dit betekent dat de 
oppervlaktes enorm waren vervuild met organisch materiaal. 
Deze broedplaats die essentieel is voor de groei van micro-
organismen, kan worden verwijderd met behulp van eco-
revitalisatie.

Daarnaast heeft de analyse aangetoond dat de PAK-waarden 
in het waswater de limietwaarden voor wat aanwezig mag zijn 
in grond- en drinkwater gedeeltelijk overschreden. Nadat 
het water was gefilterd, bevonden alle waarden zich onder 
de ingestelde limieten. Bovendien was het aantal metalen 
dat in het waswater werd aangetroffen, voor een groot deel 
teruggebracht dankzij de zuivering.

ONDERHOUDS-AANBEVELING

Ten slotte zegt het IVL Swedish Environmental Research 
Institute: “We kunnen concluderen dat de reinigingsefficiëntie 
zeer hoog is voor het huidige zuiveringssysteem dat 
wordt gebruikt bij de eco-revitlisatie door Sandmaster en 
Veiligsportveld.nl. Dit kan een belangrijke en effectieve 
methode zijn om de verspreiding van microplastics 
gedeeltelijk te beperken en om gerelateerde chemicaliën 
van kunstgras te beperken”.
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VULMATERIAAL VOOR KUNSTGRAS
VERMINDERING VAN DE AANWEZIGHEID 
VAN METAAL NA FILTEREN

ZN     -99%

AL     -98%

BA     -56%

CR      -80%

PB     -94%

PAK H     -23%

FLUORANTEEN     -76%

  PYREEN     -95%

  PAK 16      -72%

PAK M     -90% 

VERMINDERING VAN PAK NA FILTEREN 
(POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN)

KAN DE AFGIFTE VAN MICROPLASTICS OP 
VOETBALVELDEN WORDEN VERMINDERD?



VOOR ECO-REVITALISATIE NA ECO-REVITALISATIE
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