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Kabinetsbeleid & Ontwikkelingen 

 

• Linda van Vliet - VHG 

 Beleidsadviseur Economie & Milieu 

 

 

 

      VHG stand 3.047 

EU richtlijn - 2009 

Minimaliseren of verbieden in gebieden zoals;  

• Parken 

• Openbare tuinen 

• Sport- en recreatieterreinen 

• Schoolterreinen en speelplaatsen 

• in de nabijheid van zorginstellingen 
 

Europese richtlijn (2009/128/EG) Artikel 12, lid a  
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Werkgroep ‘niet-landbouw’ 

Ministerie Infrastructuur & Milieu 
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Voorwaarden VHG 

• Overgangstermijn 

• Innovatie 

• Uitzonderingen 

• Lasten aannemers 

• Ecologische middelen 

• Gelijke situatie particulieren 
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2015 

2017 

2017 

2017 

Reflectie op de gevolgen voor de 

sport(velden en golfbanen) 

Verbod gewasbeschermingsmiddelen: Kans of bedreiging 
voor de sport en recreatie?    

Rob Smidt, Alterra, Wageningen. 

10 oktober 2013 
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 Resultaten  
Ledenpeiling Gewasbescherming  

BSNC, 2010 

 Literatuur onderzoek 

(Alterra, 2009) 

 Praktijkonderzoek 

(HLB, 2010) 

  

 

 Eindrapport  

 Factsheet(s) 
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Presentatie 

 Belangrijkste uitkomsten onderzoek BSNC 2010 

● Sportvelden, golfbanen en niet-grassportvelden 

● Onkruiden, plagen, ziekten, mossen, algen 

● Chemisch beheer, niet-chemisch beheer en cultuur-
technische maatregelen 

 Conclusies en aanbevelingen 2013-2017 

 

Uitkomsten onderzoek 2010   (pag. 1 van 5) 

Emelten en engerlingen Gras-
veld 

Golf-
baan 

Kunst-
gras 

kunnen voorkomen op: √ √ - 

Chemisch beheer 
• Merit Turf (sinds medio 2010) 

√ √ 

Biologische bestrijding 
• Aantrekken natuurlijke vijanden (bijv. 

dolkwesp via zaaien wilde peen in omtrek) 
• Plaats spreeuwenkasten 
• Bestrijding met aaltjes (ervaringen zijn wisselend) 
• knoflookextracten (ervaringen zijn wisselend) 

 
√ 
 
√ 
~ 
~ 

 
√ 
 
√ 
~ 
~ 

cultuurtechnische maatregelen: 
• Verticuteren  
• beregenen  (regulering bodemvocht) 

 
~ 
~ 

 
~ 
~ 

verdient evt. verder onderzoek: 
• bestrijding met schimmels (Brazilië, lit.ond.) 
• regulering bodemvocht periode van ei-prod. 

CONCLUSIE, zonder chemie:  -/~ -/~ 
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Uitkomsten onderzoek 2010   (pag. 2 van 5) 

schade door aaltjes (m.n. wortelknobbel-)  Gras-
veld 

Golf-
baan 

Kunst-
gras 

aaltjes kunnen voorkomen op: √ √ - 

huidig chemisch beheer 
• geen middelen toegelaten 

- - 

Impact van aaltjes vaak onbekend 
• bemonstering op aaltjes bij vraagtekens 

conditie grasmat en onverklaarbare schade 

 
? 
 

 
? 
 

(niet-chemische) alternatieven: 
• Biomass Sugar (ervaringen zijn wisselend) 
• verbetering bodemleven,  
• schoon uitgangsmateriaal 
• beregening aanpassen (niet teveel bij bemesten, 

wel veel bij aantasting ivm behoud grasmat) 

 
~ 

 
~ 

verdient evt. verder (lit.) onderzoek: 
• biofumigantia 
• chitine 

CONCLUSIE, zonder chemie:  (~) (~) 

Uitkomsten onderzoek 2010   (pag. 3 van 5) 

schade door schimmels (m.n. Fusarium, 

Dollar Spot, Anthracnose, Rooddraad)  

Gras-
veld 

Golf-
baan 

Kunst-
gras 

schimmel(overlast) kan voorkomen op: (√) √ - 

huidig chemisch beheer 
• 3 middelen toegelaten (Heritage, Caramba en 

Signum) 

√ 
- 
- 

√ 
√ 
√ 

cultuurtechnische maatregelen: 
• beluchten,vertidrainen, dauwslepen, alleen ‘s 

nachts beregenen 
• optimale (N-)bemesting (m.n. Rooddraad) 
• verzuren van de bodem (m.n. Fusarium, 

Rooddraad) 

 
~/+ 

 
~/+ 

verdient evt. verder onderzoek: 
• zaaien van mindergevoelige  grassoorten en 

-rassen 

CONCLUSIE, zonder chemie:  ~/+ ~/+ 
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Uitkomsten onderzoek 2010   (pag. 4 van 5) 

schade door onkruiden (straatgras, hanepoot, 

gladvingergras, varkensgras, weegbree, madelief, klaver, 

boterbloem, paardebloem) 

Gras-
veld 

Golf-
baan 

Kunst-
gras 

kunnen voorkomen op: √ √ (√) 

huidig chemisch beheer 
• diverse middelen toegelaten 

√ √ √ 

Algemeen: Zorg voor een dichte grasmat! 

cultuurtechnische maatregelen: 
• grassportvelden: scalperen (combinatie van 

extra kort maaien en verticuteren met opvang 

restmateriaal) + aansluitend bemesting 
• golfbanen: verticuteren (1x/6 weken) en 

verticaal maaien (min. maandelijks) 
• slepen en wiedeggen 

 
√/~ 

 
 
 
√ 

 
 
 
 

√/~ 
√ 

verdient evt. verder (lit.) onderzoek: 
• ? 

CONCLUSIE, zonder chemie:  √/~ √/~ 

Uitkomsten onderzoek 2010   (pag. 5 van 5) 

schade door mossen en algen Gras-
veld 

Golf-
baan 

Kunst-
gras 

overlast kan voorkomen op: - - √ 

Chemisch beheer 
• quaternaire ammoniumverbindingen (o.a. 

Dimanin) en ammoniumchloriden (o.a. Bio-
moss) 

• ‘grijs’ is de toelating van waterstofperoxiden 
en zout (voor algen bestrijding) 

- - 

 

cultuurtechnische maatregelen: 
• borstelen/slepen velden incl. rand 
• heetwater behandeling/stomen  

 
~ 

 
~ 

√ 

verdient evt. verder (lit.) onderzoek: 
• milieuvriendelijke ontsmettingsmiddelen 

CONCLUSIE, zonder chemie:  (~) (~) 
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Conclusies uit het onderzoek 

 Chemievrij beheer is in veel gevallen mogelijk, maar vaak nog onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd 

 Adviezen bij chemievrij beheer 

● Stel een gewasbeschermingsplan op, evalueer en actualiseer jaarlijks 

● Investeer in kennisverrijking bij beheerders op gebied van chemievrij 
beheer 

● Zorg voor een optimaal bemestingsniveau en gezond bodemleven 

● Omgeving en ligging van het terrein spelen ook een rol; houd hierbij al 
rekening mee bij aanleg 

● Zorg voor evenwichtige bespeling (vuistregel: 250 uur bij 
natuurgrassportvelden) 

 Knelpunten bij chemievrij beheer 

● Vooral bij engerlingen en emelten op grassportvelden en golfbanen 

● Algen en mossen bestrijding op kunstgras-/gravelvelden 

Conclusies (vervolg) 

 Onderbelicht in praktijkonderzoek, mogelijkheden voor verder onderzoek: 

● Toepassing van micro-organismen bij onkruidbestrijding 

● Verspreiding en bestrijding van schadelijke aaltjes 

● Lange termijn effecten 
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Aanbevelingen 

 

 Sportvelden en golfbanen hebben een belangrijke maatschappelijke functie 

 De bespeelbaarheid van de terreinen zijn belangrijk voor de sport en voor het 
maatschappelijk welzijn. 

 Om de bespeelbaarheid te kunnen garanderen is kennis belangrijk: 

● Praktijkkennis 

● (wetenschappelijke) onderbouwing van: 

● Cultuurtechnische maatregelen 

● Effectiviteit van biologische en andere middelen 

● Onderbouwing voor mogelijke uitzonderingstoepassingen 

 Advies voor kennisontwikkeling: 

● Uitwisselingsplatform (kennisbank, benchmark, e.d.) van methoden en 
resultaten, getest door onafhankelijke instellingen, waarin ook de 
kostenbeheersing van maatregelen worden opgenomen, naast een 
kwantificering en kwalificering van de ervaringen met chemievrij beheer 
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Leerpunten uit Duurzaam Terreinbeheer, ander 

onderzoek, beleidsadvies en praktijkervaring 

Dr Ir Corné Kempenaar, onderzoeker WUR-PRI 

BSenC ontbijtbijeenkomst, Houten, 9 oktober 2013 

‘Fact free’ of ‘Science based’ politiek en 

beleid 

 In 2011 werd gestart met gesprekken over te voeren 
gewasbeschermingsbeleid op niet-landbouwterreinen 

 Breedgedragen consensus bleek niet mogelijk 

● 2 smaken 

 

 Resultaat: kamerdebat 1 juli en brief 3 sept jl.  

● I&M en enkele partijen kiezen voor 1 smaak: 
verbod op alle middelen op niet-landbouwterreinen 
op zeer korte termijn (zie brief 3 sept j.l) 
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Kern van de impasse 

 Emotie versus ratio, verschillende beelden bij tegen- en 
voorstanders, men luistert niet naar elkaar 

 

 Ja, ook sportvelden kunnen ook zonder 
gewasbeschermingsmiddelen beheerd worden  

 Nee, >99% van de beheerders zet chemische, 
biologische of natuurlijke middelen op sportvelden in, 
vanwege: 

● Beheerdoelen/gewenste kwaliteit 

● Berkt aantal enkele mechanische en thermische 
alternatieven voor specifieke problemen 

● Kosten-effectiviteit 

● Milieu-effecten middel-vrij niet beter! 

Gebruik van middelen 
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Verbruik middelen niet-ldb. (245 ton a.s. per 

jaar, 2008) 

Openb. verhardingen bi. b.k.

Groen gemeenten bi. b.k.

Bedrijventerreinen bi. b.k.

Industrie- en haventerreinen

Sportterreinen (incl. golf)

Recreatieterreinen

Spoorwegen

Wegen bu. b.k.

Defensieterreinen

Wateren + oeverstroken

Bos- en natuur

Volkstuinen

Erven woningen

Resultaten uit onderzoek 
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KRW-DTB data: Onkruidbestrijding 

verhardingen 

 Kostprijzen (€/m2/jaar) 

 Beeldkwaliteit B (CROW) 

Glyfosaat in Maaswater (jaargemiddelde) 
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Bron: data Riwa Maas 

Eijsden Keizersveer 
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LCA onkruidbestrijding verhardingen 

 

 

KRW-DTB: Onkruidbestrijding met UV 
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 Detectie breedbladigen in gras met camera-techniek 

KRW-DTB: Sensorg estuurde 

onkruidbestrijding 

Sensorgestuurde onkruidbestrijding 

 Prototype succesvol 

 Reductie middelvebruik tot >80% 

 Aannemer doet praktijkproef 
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KRW-DTB: evaluatie niet-chemische 

methode 

KRW-DTB: Sensorgestuurde bemesting 

sportvelden 
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Onderzoek nieuwe (en oude) middelen 

Sclerotinia minor tegen breedbladigen in gras 

 
Bron: www.sarritor.ca 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tuinadvies.be/foto/paardebloem 1.jpg&imgrefurl=http://www.tuinadvies.be/paardebloem_onkruid_of_bloem.htm&usg=__I2uY6sRxzbApyuDD00rB33ifAMk=&h=444&w=444&sz=69&hl=en&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Ni9m2OB4Gmmr5M:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=paardebloem&um=1&hl=en&sa=N&tbs=isch:1
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Praktijkproef op Wageningen Campus 

 Onkruidbestrijding met zout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect Cito op onkruid, algen en mossen 

 Bron: Innogreen b.v., 2012 
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Effect Ultima op onkruiden, toepassing 

WeedIT 

 Dosis response proeven, PRI, Wageningen 2013, 3 
weken na behandeling 

Internationaal 

 Buitenlandse experts evalueerden NL in 2007 als 
gidsland voor duurzaam geïntegreerde aanpak van 
gewasbescherming in niet-landbouw (zie Weed Research 
artikel, 2007, peer reviewed) 

 

 NL loopt voorop in sensortechnologie voor selectieve 
gewasbescherming 

● Innovatie nu weg uit NL? 

 Voorgesteld beleid in NL gaat verder dan beleid in onze 
buurlanden 
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Aanbevelingen aan de sector ‘sportvelden’ 

 Zet duurzaamheid en IPM centraal 

● Verdere verduurzaming is mogelijk en nodig   

 Richt de innovatie op de duurzaamheidsknelpunten 

● Via R&D in een PPS binnen topsector T&U 

 Maak strategisch sectorplan 

● Noem het bijv. duurzaam sportveldenbeheer (DSB) 

● Stel door onafh. partijen duurzaamheidscriteria op  

● Werk hierbij ‘Science based’, Maak DSB-shortlisten 
wat wel en niet kan 

● Ga gesprek met politiek en beleidsmakers aan 

● Investeer in en koester innovatie! 

 

 

Einde 

presentatie 

Meer info: 

corne.kempenaar@wur.nl 

0317 480498 

www.dob-verhardingen.nl 

www.crow.nl/dtb 
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