
Kennisbijeenkomst 
Chemievrij onkruidbeheer op 
Verhardingen

Welkom



Programma

9.30 uur Welkom 
9.45 uur Ministerie I&M over
 regelgeving en GreenDeals
10.05 uur Eco Consult over de praktijk
10.35 uur CLM over ervaringen uit

Schoon Water
10.55 uur Koffiepauze
11.15 uur Workshops in groepen
12.15 uur Plenaire terugkoppeling en

afsluiting
12.45 uur Lunch

?



 
Chemievrij onkruidbeheer: 
Ervaringen Schoon Water 

 
 

Joost Lommen (CLM) 
Landelijke bijeenkomst 

 





Omvang Schoon Water Brabant in 
grondwatergebieden 2016 

16+3   Gemeenten  
400      Agrariërs/loonwerkers (8000 ha, 80% reductie MBP) 
5          Bedrijven (van een totaal van 3300) 
20.000 Inwoners 
 
Heel verschillende partijen werken gezamenlijk aan eenzelfde 
doel. 
 

     



Interview gemeente Bladel en 
aannemer WVK 

     



Praktijkvoorbeelden Eindhoven 

Goed: goed bereikbaar 

Fout: slecht bereikbaar 

Gemeente Eindhoven chemievrij op verharding en groen sinds 1997. 



Praktijkvoorbeelden Eindhoven: 
simpel 

Gemeente Eindhoven voert standaard ontwerptoets uit door afdeling 
onkruidbeheer. 



Milieu-effecten chemisch en chemievrije technieken 
voor onkruidbestrijding op verharding 

De uitvoering van Schoon Water voor Brabant vindt plaats door CLM, Delphy, 
Ecoconsult, en ZLTO.  

•  2005&2012 LCA -> overall-impact chemievrije technieken groter 
dan onkruidbestrijding met glyfosaat;

•  Review 2012 -> LCA ongeschikt:  focus vooral broeikasgasemissies. 
Niet meegenomen lokale verontreinigingen als overschrijding 
drinkwaternorm (25%).

•  Vewin en Riwa: normoverschrijdingen zijn DE reden waarom 
chemievrij onkruidbeheer op verhardingen van GROOT belang is. 

•  Machinebouwers: erkennen niet inputgegevens van de gebruikte 
chemievrije apparatuur.

 



Infobron: Schoon Water Forum 





Tipkaarten 

Chemievrij beheer sportvelden kan!
Schoon Water voor Brabant heeft als 
doel om het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen door gemeenten, 
boeren, bedrijven en bewoners te 
verminderen. Dat houdt ons water schoon 
en geschikt als bron voor drinkwater. Deze 
tipkaart is gemaakt voor iedereen die zich 
bezig houdt met sportveldbeheer en richt zich 
op natuurgrasvelden. De kaart geeft tips om 
een goede grasmat te realiseren zonder het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Het is een richtlijn. Iedere situatie verdient 
haar eigen wijze van aanpak.

Landelijk zal het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen op sportvelden 
per 2020 verboden worden. De provincie 
Noord-Brabant stimuleert Schoon Water 
gemeenten om al eind 2015 chemievrij te zijn.

Onderhoud grasmat
Het chemievrij beheren van sportvelden 
begint met een gedegen inventarisatie (zie 
stap 1 op volgende pagina). Van belang zijn 
o.a. het organische stofgehalte, de bemesting 
van het veld en de samenstelling van de 
grasmat. Dit vormt de basis voor het plan 
van aanpak. 

Een ‘natuurlijker’ grasvegetatie met een 
grote diversiteit aan bodemleven heeft over 
het algemeen een betere bodemstructuur, 
waardoor machinale beluchting minder 
of zelfs niet nodig is. Een gezonde grasmat 
heeft een groter herstellend vermogen, 
waardoor het onderhoud minder intensief 
kan zijn. Herstelwerkzaamheden kunnen 
in veel gevallen worden uitgesteld of zelfs 
achterwege blijven.

Organisatorische en financiële aspecten
Als overdracht van het beheer of eigendom 
plaatsvindt is het raadzaam om afspraken 
te maken over de wijze van onderhoud, 
bijvoorbeeld chemievrij beheer. Flexibiliteit 
in het beheer is belangrijk, zodat het 
onderhoud kan worden aangepast aan 
de situatie ter plaatse. Maak geen harde 

Tipkaart

afspraken over gebruik van technieken, 
maar leg zo mogelijk contractueel vast dat de 
kwaliteit van het speelveld en aspecten zoals 
bodemleven op niveau dienen te blijven.
Bij de overstap naar chemievrij beheer is de 
eerste jaren vaak extra budget nodig. Na een 
aantal jaar, heerst er natuurlijk evenwicht 
en is de grasmat ‘gesloten’, dan kan het 
jaarbudget worden verlaagd. Veelal zijn de 
kosten van chemievrij beheer lager na de 
eerste paar jaar dan chemisch beheer.

Praktijkervaringen
De Brabantse gemeenten Bladel, Haaren 
en Schijndel beheren hun sportvelden al 
jaren chemievrij. In Haaren en Bladel wordt 
actief gewerkt aan herstel van het natuurlijk 
evenwicht in de toplaag door toepassen 
van micro-organismen. Deze micro-
organismen reguleren de beschikbaarheid 
van voedingstoffen en verbeteren de 
bodemstructuur. De gemeente Haaren heeft 
aan de vrijwilligers van de sportvereniging 
een machine ter beschikking gesteld waarmee 
ze op optimale momenten kunnen maaien, 
bijvoorbeeld niet tijdens een natte periode.

In Schijndel gebruikt men al 20 jaar geen 
chemie op sportvelden. Hier wordt het 
onkruid in toom gehouden door gebruik 
van een speciale maai-verticuteermachine. 
Hiermee wordt het gras in het voorjaar 
ultrakort gemaaid en geverticuteerd, 
waardoor het meeste onkruid en straatgras 
uit de mat wordt verwijderd. Na enkele 
weken wordt het gras opnieuw heel kort 
afgemaaid en bemest zodat onkruid wordt 
weggeconcurreerd door het jonge gras. 

Meer informatie
Het Expertteam Chemievrije Sportvelden 
helpt u graag verder. Zij bezit specialistische 
kennis en ruime praktijkervaring. Niet 
elke situatie is geschikt om een bepaalde 
bewerking uit te voeren. Dit dient op de 
situatie afgestemd te zijn. Wij helpen u 
daarbij graag.

 Expertteam Chemievrije Sportvelden:   info@schoon-water.nl   www.schoon-water.nl   
                 0345-470758



Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject van de Provincie 
Noord-Brabant, Brabant Water, ZLTO, Stichting Duinboeren, Waterschappen 
Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.  

 
 
 

Dank voor uw aandacht! 
 

 
Vragen? 

 


