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Sinds maart 2016 geldt er een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdings-
middelen op verharding. Sinds november 2017 geldt dat verbod ook voor onverharde 
terreinen. Voor sportvelden geldt (nog) geen verbod, maar in de Green Deal Sportvelden 
(GDS) willen partijen ervoor zorgen dat er vanaf 2020 ook op sportvelden geen 
gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt. “Al deze veranderingen brengen de 
hele keten in beweging”, aldus Paul van Berkel, adviseur bij Van Kessel Sport & 
Cultuurtechniek.

“Spuitbus is niet nodig,  
er zijn genoeg alternatieven”

Chemievrij onkruidbeheer in de praktijk

Tekst: Annemieke Bos, foto’s: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, 
een Koninklijke VolkerWessels-onderne-
ming, is actief in de aanleg en het onder-
houd van openbaar groen en sportvel-
den. Daarnaast verzorgt zij ook drainage 
en bronbemaling. Jarenlang kozen 
marktpartijen voor een behandeling met 
een chemisch middel ter bestrijding van 
onkruid. Dat is gelukkig verleden tijd en 
volgens Paul van Berkel komt dat niet 
alleen door de veranderde wetgeving. 
“Wij zien al langer een ontwikkeling in de 
markt naar het terugdringen van midde-
len die het milieu belasten”, aldus van 
Berkel. “Wij vinden ook dat dat makke-
lijk kan. Met de juiste kennis en metho-
den heb je de spuitbus namelijk hele-
maal niet nodig. Er zijn genoeg alterna-
tieven. Op verhardingen bijvoorbeeld, 
kun je goed uit de voeten met borstelen 
of heet water. Onkruid op grassportvel-
den is terug te dringen met verticuteren 
en de inzet van een fieldtopmaker. Door 
de bodem frequenter te beluchten, sti-
muleer je natuurlijke processen in de 
bodem, waardoor de kwaliteit van de 
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grasmat toeneemt.  Door regelmatig (om 
de 3 jaar) bodemmonsters te nemen kun 
je met bemesting veel meer sturen op 
de behoefte van de bodem en de gras-
plant waardoor ongewenste grassen en 
kruiden minder voorkomen.”

Ei van Columbus
Het zijn allemaal geen nieuwe uitvindin-
gen, stelt Van Berkel. “Verticuteren doen 
wij al meer dan 20 jaar. De methode 
‘Schijndel’, waar momenteel veel aan-
dacht voor is, is daar ook op gebaseerd. 
Men doet alsof dat het ei van Columbus 
is, maar wij passen het in de branche al 
jaren toe.” Wat wel nieuw is, is dat er 
steeds meer ervaring wordt opgedaan 
met chemievrij onkruidbeheer en zowel 
groenbedrijven en opdrachtgevers er 
anders naar gaan kijken. “Voorheen koos 
een opdrachtgever sneller voor de goed-
kopere ‘spuitoplossing’. Dat kan zo direct 
niet meer, tenzij het een uitzonderingssi-
tuatie is. Het is belangrijk dat zij hun 
vraag aan de markt anders stellen en zich 
laten adviseren over de meest geschikte 
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methode. Dat advies geven wij graag! 
Vervolgens is het aan ons om het beheer 
onder controle te krijgen en consistentie 
in te bouwen. Als je ieder jaar wisselt van 
methode, dan schiet het ook niet op.” 
Anders kijken naar onkruidbeheer bete-
kent in veel situaties ook: accepteren dat 
de omgeving niet 100% onkruidvrij is. 
Dat geldt voor opdrachtgevers en ook 
voor bewoners en gebruikers. 

Kennis delen
Zeker is dat de veranderde wetgeving 
de hele keten in beweging heeft 
gebracht. Werkmethoden veranderen en 
nieuwe middelen komen op de markt. 
Van Berkel ziet kansen in de inzet van 
bepaalde insecten. Ook verwacht hij dat 
er meer biologische bestrijdingsmidde-
len op de markt zullen komen. “Midde-
len met plantenextracten bijvoorbeeld, 
die zijn minder milieubelastend.” Van 
Kessel houdt de ontwikkelingen goed in 
de gaten en medewerkers nemen actief 
deel in werkgroepen van de branche-
verenigingen waar het bedrijf lid van is, 

Branchevereniging VHG en BSNC. 
“Daarmee houden wij onze kennis op 
peil, zodat wij onze opdrachtgevers 
goed kunnen bedienen. Die kijken overi-
gens meer en meer naar hoe ver je als 
bedrijf bent gevorderd op dit terrein. 

Sneller
Branche-breed kennis overdragen en 
goede ervaringen delen, dat is volgens 
Van Berkel hard nodig om de verande-
ringen goed te kunnen doormaken. “De 
brancheverenigingen zorgen voor infor-
matie en betrekken de achterban erbij, 
maar het gevaar bestaat dat door de 
complexiteit van het onderwerp het op 
beleidsniveau blijft hangen, terwijl wij 
juist behoefte hebben aan doorvertaling 
naar de praktijk. De Green Deal Sport-
velden helpt zeker om stappen te zet-
ten. Het zet marktpartijen ertoe aan om 
vanaf 2020 chemievrij te zijn en dat is 
niet vrijblijvend. Wat mij betreft mag dat 
sneller, want hoe sneller wij overgaan 
naar chemievrij beheer, des te beter het 
is voor ons milieu.” 

De recyclingdresser in actie: door gebruik te maken van grond uit het bestaande veld wordt voorkomen dat vreemde grond aangevoerd 

moet gaan worden, met het risico op onkruidzaden. Daarnaast is het ook een vorm van beluchten, gunstig voor het bodemleven.


