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• Medium: webportal (gratis)
• Informatie over: pesticidevrij onkruidbeheer
• Hoofddoel: pesticidegebruik voorkomen of minimaliseren à

schoner water, bodem en milieu
• Doel: beschikbare kennis samenbrengen op één portal à snel en

overzichtelijk beschikbaar
• Doelgroepen: particulieren, professionele beheerders, adviseurs

en kennisinstituten
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• Wat: links naar gerenommeerde organisaties die online

waardevolle informatie aanbieden
• Wat niet: commerciële boodschappen
• Idee van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu … en Waterstaat)

• Financiering: Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van
Waterbedrijven in Nederland (Vewin), Stichting Niet-chemische
Onkruidbestrijding (NCO) en Ministerie Infrastructuur &
Waterstaat.

• Uitvoering: CLM Onderzoek en Advies

• Informatie die niet op het portal staat kunt u mailen naar
jlommen@clm.nl.

mailto:jlommen@clm.nl


(   (3)
• Thema’s particulier:

– Waarom zonder?
– Onkruid, mos en aanslag
– Ziekte & plagen
– Ongewenste dieren
– Uw omgeving
– Naar bibliotheek
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• Thema’s professional:

– Doelgroepen: aannemers, sportclubs, gemeenten,
recreatie, spoorwegen, etc.

– Terreintypen: groen & onverhard, verhard, sport- en
golfterrein, natuur en landschap, etc.

– Ontwerp en aanleg
– Beheercontracten
– Wet-en regelgeving
– Naar bibliotheek
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Voorbeelden van beschikbare informatie:

• Overzicht van beschikbare apparatuur voor in tuinen
• Tipkaart chemievrij beheer sportvelden
• Tipkaart chemievrij beheer groen en verharding
• Rapport met veel voorbeelden voor pesticidevrij

ontwerp
• Checklist voor pesticidevrij ontwerp
• Samenvatting pesticidevrije werksessies 2016
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Voorbeelden van beschikbare informatie:

• Links naar Green Deals
• Links en toelichting naar relevante wetgeving
• Artikelen, presentaties en achtergrondinfo over

pesticidevrij sportveldbeheer
• Veel tips voor burgers
• Enzovoorts



Schoon Water Forum

www.schoon-water.nl/forum/
• Doelgroep: professionals en particulieren niet-

landbouw
• Onderwerp: pesticidevrij beheer van verharding,

groen en sportvelden
• Wat?: vragen voorleggen aan experts, vragen van

andere beantwoorden en tips geven voor succesvol
pesticidevrij beheer.

• Juridische vragen: deze beantwoordt het Ministerie
van IenW

• Eerst account aanmaken voordat u vraag kan stellen.
• Lezen kan zonder account

http://www.schoon-water.nl/forum/


Vragen of opmerkingen?

Joost Lommen:
jlommen@clm.nl
0345-470758

Marcel van der Weijden
marcel.vander.weijden@rws.nl
06-22424220
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