
Van: Astrid van Broekhuizen <AstridvanBroekhuizen@hotmail.com>  
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 22:01 
Aan: Secretariaat Snoek <secretariaat.snoek@haarlem.nl>; fractie@groenlinkshaarlem.nl; 
fractie@pvdahaarlem.nl; fractiecdahaarlem@gmail.com; info@vvdhaarlem.nl 
Onderwerp: Kunstgrasvelden en rubbergranulaat 
 

Geachte wethouders, 
 
Wij hebben uit het Haarlems Dagblad vernomen dat er nieuwe kunstgrasvelden gaan komen 
bij de Rugbyclub in het van der Aart sportpark in Haarlem Noord. 
Nu hebben wij een volkstuin op het volkstuincomplex Zonder Werken Niets. (ZWN) Dit 
complex grenst aan de rugbyvelden. 
Deze vereniging heeft het Natuurlijk en milieuvriendelijk tuinieren hoog in het vaandel staan. 
U, meneer Snoek, heeft zelfs een tijdje geleden een vierde lieveheersbeestje uitgereikt op 
het complex voor milieuvriendelijk tuinieren! 
Het baart ons dan ook ernstig zorgen dat u voornemens bent om de nieuwe velden bij de 
Rugbyclub te voorzien van kunstgras met rubbergranulaat. Dit rubbergranulaat kan niet 
goed zijn voor het milieu en grondwater. 
Alle tuinders op het complex halen water uit de ons omringende sloten of pompen het 
grondwater op met een waterpomp.  
Onze gewassen, waar wij zo ons best voor doen om zo biologisch mogelijk te telen,  zouden 
dan besproeid worden met sloot-grondwater waar wellicht chemische stoffen in zitten! 
Ook de natuurlijke biotoop van met name de Singel, die grenst aan de begraafplaats, komt in 
gevaar door het gebruik van rubbergranulaat.  
In deze tijd zou u zich toch bewust moeten zijn van uw  verantwoordelijkheid om een 
steentje bij te dragen aan een gezond milieu daar wij allen al genoeg bloot gesteld worden 
aan de nodige chemische vervuiling in allerlei hoedanigheden. 
 
Ook al dringt de tijd, wij hopen toch van harte, dat bovenstaande u doet besluiten om af te 
zien van rubbergranulaat en met  `frisse blik` te kijken naar alternatieven. Die er zeker zijn. 
Het gaat immers om veilige sportvelden! En om de gezondheid van de burgers. 
 
Met vriendelijke groet, namens een stel bezorgde tuinders, 
 
Ad Otten 
Astrid van Broekhuizen 
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