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Hoofdstuk 1: Aanleiding voor het advies 
 
Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verboden. Voor 
een aantal situaties gelden (tijdelijke) uitzonderingen1, zoals voor sportvelden met natuurgras. In 
de Green Deal over gewasbescherming op sportvelden2 hebben deelnemende partijen afgesproken 
dat: 

a. met ingang van het jaar 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden 
gebruikt op sportvelden behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is; 
b. beargumenteerde voorstellen worden gedaan voor die situaties waarin het gebruik 
van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog noodzakelijk is; 
(…) 

 
Uitgangspunt is dat op sportvelden met natuurgras een geïntegreerde gewasbescherming wordt 
toegepast, met als doel het voorkomen of minimaliseren van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
 
‘Geïntegreerde gewasbescherming’ is volgens een omschrijving uit een Europese richtlijn: de 
zorgvuldige afweging van alle beschikbare gewasbeschermingsmethoden, gevolgd door de 
integratie van passende maatregelen die de ontwikkeling van populaties van schadelijke 
organismen tegengaan, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere vormen van 
interventie tot economisch en ecologisch verantwoorde niveaus beperkt houden en het risico voor 
de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum beperken. (…) 
(Artikel 3, zesde lid van richtlijn 2009/128/EG) 
 
Geïntegreerde gewasbescherming ‘maakt gebruik van diverse technieken en methoden om 
ziekten, plagen en onkruiden te beheersen, waarmee de inzet van chemische middelen zoveel 
mogelijk beperkt wordt. Dit vereist het achtereenvolgens doorlopen van de volgende stappen: is 
preventie mogelijk, zijn er niet-chemische bestrijdingsmethoden (…) en mogelijkheden om 
emissies te verminderen.’ 
(Kabinetsnota Gezonde groei, Duurzame oogst; Kamerstuk 27858, nr. 147) 
 
In enkele situaties is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorlopig nog nodig. Die 
situaties zullen worden bepaald op basis van het oordeel (advies) van onafhankelijke deskundigen3 
en rekening houdend met de voorstellen van de deelnemers aan de Green Deal. Het uitgangspunt 
van een geïntegreerde gewasbescherming en de uitzonderingssituaties worden verwerkt in de 
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die volgens planning met ingang van het 
beheerseizoen 2020 in werking treedt. Bij het vaststellen van de regeling wordt met het advies en 
de voorstellen rekening gehouden. 
 

1.1 Aanvraag om advies 
Als basis voor de aanvraag om advies zijn twee documenten opgesteld. De Golfalliantie heeft een 
precisering opgesteld, waarin de gewenste uitzonderingen voor golfterreinen gemotiveerd worden 
toegelicht. Voor de andere sportterreinen met natuurgras, waarop onder meer voetbal, rugby of 
korfbal worden beoefend, hebben de Vereniging Sport en Gemeenten, Cumela, Branchevereniging 
VHG en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek eveneens zo’n document opgesteld. Beide 
documenten zijn als bijlagen achter dit advies gevoegd. 
 
Vervolgens heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vijf onafhankelijke deskundigen 
gevraagd om een onafhankelijk oordeel (advies) over de noodzaak om op sportvelden nog 
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Uitgangspunt voor het advies is -volgens de 
adviesaanvraag- dat sportvelden op een gebruikelijke, vakbekwame manier zijn aangelegd en 
ingericht en dat de terreinbeheerder de redelijke preventieve maatregelen uitvoert. Het advies 
                                                
1 Artikel 27b van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, uitgewerkt in paragraaf 8.2 
van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
2 Artikel 2 van de Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden C-189, van 
22 oktober 2015, Stcrt 2016, 14025 
3 Brief aan de Tweede Kamer van 25 oktober 2019, Kamerstuk 27858, nr. 488 
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moest gaan over de noodzaak voor de Nederlandse sportsector ‘in het algemeen’, dus niet voor elk 
sportveld maar voor de sportsector beoordeeld, met vermelding van relevante aspecten zoals 
randvoorwaarden of aandachtspunten. 
Vraag was vervolgens of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog noodzakelijk is om een 
acceptabele -niet: maximale of perfecte- bespeelbaarheid van het natuurgras te behouden, zodat 
de sportbeoefening feitelijk voldoende mogelijk blijft. Anders geformuleerd: Is het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, gelet op uw kennis en praktijkervaring, nog noodzakelijk omdat 
preventieve of ‘niet-chemische’ maatregelen overduidelijk financieel onhaalbaar uitvallen of 
technisch onvoldoende toepasbaar (onvoldoende effectief) zijn. 
 

1.2 Bijeenkomst 5 december 2019 
Beide bovengenoemde documenten zijn in een bijeenkomst op 5 december besproken. Aanwezig 
waren de vijf onafhankelijke deskundigen, in alfabetische volgorde: 
 

Ernst Bos 
Maurice Evers 
Sjaak Groen 
Casper Paulussen 
Gerard Schoenaker 

Ernst Bos Advies 
Lumbricus 
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 
NiB ScanPro 
De Grasexpert 

 
Als toehoorder was de heer Niels Dokkuma, werkzaam bij de Golfalliantie, aanwezig. Daarnaast 
waren drie ambtenaren van het ministerie aanwezig, voor begeleiding van de bespreking en voor 
de redactie van dit advies.  
 
De vijf deskundigen hebben als commissie een gezamenlijk advies uitgebracht. In hoofdstuk 2 
wordt ingegaan op de inhoudelijke aspecten van het beheer van grassportvelden. Hoofdstuk 3 
geeft een opsomming van algemene adviezen over het beheer van de sportterreinen. Daarna volgt 
in hoofdstuk 4 het advies over de onkruiden, ziekten en plagen waarvoor een beheer zonder 
gewasbeschermingsmiddelen nog onvoldoende uitvoerbaar is.  
 
De commissie heeft dit advies voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat met alle 
zorgvuldigheid opgesteld. De leden hebben zich in het advies gebaseerd op hun kennis en 
jarenlange ervaring in het beheer van sportvelden met natuurgras. De commissie of de individuele 
leden van de commissie zijn echter niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm of mate dan 
ook, die samenhangt met dit advies. 
 

 

Hoofdstuk 2: Inhoudelijke opmerkingen over het beheer van 
sportvelden 
 
De Golfalliantie heeft een precisering opgesteld, waarin de gewenste uitzonderingen voor 
golfterreinen gemotiveerd worden toegelicht. Voor de andere sportvelden met natuurgras hebben 
de organisaties BSNC, VHG, Cumela en VSG eveneens zo’n document opgesteld. Beide 
documenten zijn als bijlagen achter dit advies gevoegd. 
 
Naar aanleiding van beide documenten hebben leden van de commissie bespreeknotities 
opgesteld, ter voorbereiding van de bijeenkomst van 5 december 2019. Daarin wordt vooral 
ingegaan op een aantal inhoudelijke aspecten van het beheer van grassportvelden. Paragraaf 2.1 
bestaat uit de bespreeknotitie ‘Advies en beoordeling voorstellen gewasbeschermingsmiddelen’, 
door De Grasexpert. Deze notitie geeft een beoordeling en beschrijft uitgebreid de context en is 
daarom integraal toegevoegd. In paragraaf 2.2 worden de -deels overlappende- opmerkingen en 
aandachtspunten van de andere deskundigen samengevat en aangevuld met opmerkingen die in 
de bijeenkomst van 5 december 2019 zijn gemaakt. 
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2.1 Bespreeknotitie ‘Advies en beoordeling voorstellen gewasbeschermingsmiddelen’ 
 

2019-11-25 
Beoordeling lijst met u      
 

2.2. Opmerkingen over het beheer van sportvelden 
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de opmerkingen over onkruiden, insecten en 
schimmels weergegeven. De opmerkingen gelden algemeen, voor zowel golfterreinen als andere 
sportvelden met natuurgras, tenzij anders is aangegeven. 
 

2.2.1 Onkruiden 
Voor preventie tegen onkruid is het in de meeste gevallen van belang te investeren in een gesloten 
grasmat met dominantie van specifiek veredelde golf- en sportveldgrassen (met voldoende actieve 
(herstel)groei en zelfherstellend vermogen), een droog en relatief schraal oppervlak (bestaande uit 
enkele centimeters boven op de genormeerde toplaag) in combinatie met een diepe beworteling 
van de grassen. Voordelen:  

- De omstandigheden voor kieming en vestiging van grasveldonkruiden worden aanmerkelijk 
ongunstiger en de concurrentiekracht ten opzichte van de golf- en sportveldgrassen neemt 
sterk af. 

- De overlevings- en verspreidingsmogelijkheden van ziekten worden beperkt. 
- Een dergelijk sportveld is sporttechnisch gunstiger dan een vochtig, humeus of viltig 

oppervlak.  
Verschraling kan bepaalde onkruiden op vochtige voedselrijke grond (madelief, boterbloem, 
ereprijs, witte klaver, paardenbloem, grote weegbree, varkensgras) terugdringen, maar andere 
onkruiden (biggenkruid, schapenzuring, Jacobskruiskruid e.a.) juist bevorderen. 
Er dient voorzichtigheid betracht te worden in droogtegevoelige gebieden waar beregening tijdens 
droogte niet mogelijk is. In de plaats van onkruiden die gebaat zijn met vochtigere, rijkere 
omstandigheden, kunnen dan onkruiden komen die gedijen in een open mat en onder droge en/of 
schrale omstandigheden. 
 
Door het sportveldonderhoud goed af te stemmen op de verschillende kiem-, groei- en bloeitijden 
van de gewenste en ongewenste grassen en onkruiden kunnen verschillende ongewenste soorten 
uit de grasmat worden geweerd, bij normaal gebruik van de velden. Dit staat wel op gespannen 
voet van de huidige praktijk aangaande speelseizoen en wedstrijdkalenders. Anderzijds dwingt 
klimaatverandering (grotere kans op hete en droge zomers) tot aanpassing van het onderhoud. 
Verschillende specifieke grasveldonkruiden worden eerder ‘uit de grasmat gespeeld’ dan de 
sportveldgrassen. Aanwezigheid van onkruiden tijdens de competitie duidt op (lokale) 
onderbespeling. Op overbespeelde velden of zones van velden komen onkruiden voornamelijk tot 
ontwikkeling als er sprake is van rust, voldoende vocht in de bovenste centimeters en een voor de 
onkruiden geschikte (hoge) voedingstoestand, warmte en licht. Vooral bij het onderhoud 
gedurende de zomerstop zijn de omstandigheden (bewerkt oppervlak, beschikbaarheid voeding, 
vocht door beregenen, rust) voor verspreiding van onkruiden zeer gunstig. 
 
Afhankelijk van de uitgangssituatie zijn er goede mogelijkheden voor onkruidbeheersing met 
drastisch minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bij goed gebouwde en goed 
aangelegde velden, met een nu al voldoende maaifrequentie, is het extra onderhoud zeer beperkt. 
Het gaat dan meer om aanpassingen in de planning. Vanuit een achterstandssituatie zal 
daarentegen gedurende enkele jaren extra onderhoud nodig zijn. Dat kan tijdelijk extra inzet van 
arbeid en dus extra kosten vergen. De ervaring leert dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te 
krijgen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat niet alle werkzaamheden nog zonder gebruik van 
fossiele brandstof kunnen worden uitgevoerd. Een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen 
leidt daarom tot een verschuiving van de milieubelasting, namelijk een relatief hogere uitstoot van 
fijnstof en CO2.  
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1 Inleiding 
 


Op 11 november 2019 heeft Ministerie I&W aan De Grasexpert opdracht verstrekt voor advisering en 


beoordeling van de voorstellen betreffende het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  


 


Uitgangspunt van de beoordeling en het advies is dat in het beheer van grassportvelden geen 


gewasbeschermingsmiddelen meer worden toegepast. Alleen voor bijzondere situaties, als het 


gebruik echt noodzakelijk (onvermijdelijk) is, zal een uitzondering gelden.  


 


Onderstaand treft u de bevindingen en de adviezen aan van de beoordeling van beide voorstellen 


met eventuele aanbevelingen op basis van de onderstaande stukken: 


 


• 2019-10-31 Uitzonderingen op verbod gewasbescherming (sportaccommodaties) 


• Toelichting precisering Golfalliantie 20191028. 


• Precisering voor Golf richting pesticidevrij onderhoud 20191028 t.b.v. Ministerie I&W  


 


2 Beoordeling voorstel “Natuurgras sportterreinen (sportaccommodaties)”.  
 


2.1 Conclusie en uitzonderingen. 
In dit document wordt aangegeven dat op basis van IPM een toepassing mogelijk is op het verbod 
van GBM onder bepaalde uitzonderingen. De uitzonderingen die in dit document omschreven 
worden zijn mijn inziens te kort door de bocht genomen. Er moet duidelijk een verschil gemaakt 
worden tussen uitzonderingen die speltechnisch een direct gevaar opleveren voor de gebruiker en 
uitzonderingen die in mindere mate een gevaar opleveren. Onkruiden als varkensgrasgras, draad- en 
veldereprijs zijn naast aantastingen van engerlingen en bepaalde schimmels een daadwerkelijk groot 
gevaar voor de gebruiker. Het maakt in deze gevallen niet uit in welke mate ze aanwezig zijn. Overige 
onkruiden als weegbree, paardenbloem, klaver en madelief vormen pas een probleem als ze in 
grotere hoeveelheden in de grasmat gecentreerd aanwezig zijn. Emelten kunnen door vraatschade 
aan de vegetatieve delen (blad) van de grasplant zorgen voor een open (holle) grasmat, waardoor het 
speeloppervlak glad kan worden. Dit laatste is ook van toepassing bij een aantal schimmels.  
 


2.2 Proces van jaarlijkse evaluatie van de uitzonderingen en omstandigheden 
Jaarlijks evalueren van de uitzonderingen is een pré. Naast dat klimaatveranderingen voor nieuwe 
overlast gevende gewassen, schimmels, ziekten en plagen kunnen gaan zorgen, kan juist ook het 
omgekeerde gaan plaatsvinden. De wijze van beheer kan naast de komst van duurzame technische 
ontwikkelingen een belangrijke rol in gaan spelen. Door registratie van IPM verplicht te stellen 
worden op een betere manier ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Het is helaas nog steeds zo dat 
ontwikkelingen in de aannemerswereld met het oog op bedrijfsbelangen te weinig met elkaar 
gedeeld worden.  
 


2.3 Ondersteunend beleid en hulpmiddelen 
Ondersteunend beleid voor sportveldbeheerders kan/moet verder verbeterd worden. Te veel 
vrijwillige beheerders van vooral geprivatiseerde clubs zijn nog steeds niet voldoende op de hoogte 
van de huidige ontwikkelingen. Naast het delen van innovatieve kansen, die bij deze beheerders 
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middels het toepassen van boerenverstand tot uiting komen, kunnen zij ook verder mee gaan 
denken in de innovatieve ontwikkelingen. 
 
Het oprichten van een kennisplatform heeft pas zin als alle partijen bereidwillig zijn om hun kennis te 
delen. Daarnaast dienen er geen financiële drempels te zijn om hier aan deel te nemen. 
Platformbijeenkomsten gaan pas echt goed werken als ze volledig kosteloos worden aangeboden.  
 
 


2.4 Onderbouwing van uitzonderingen 


 


2.4.1 Schimmels op sportvelden 


a. Technische argumenten 


De schimmels op sportvelden die momenteel heersen veroorzaken op de meeste velden meer een 
verstoring van het visuele beeld dan dat zij daadwerkelijk voor overlast zorgen. Vocht is naast een 
verstoorde water- en luchthuishouding in de regel één van de grote boosdoeners als het gaat om het 
ontstaan van schimmels in sportvelden. Het is belangrijk om ten aanzien van de omgevingsfactoren 
de juiste beheermaatregelen toe te passen zodat de grasmat snel kan opdrogen. Frequent uitvoeren 
van de nodige cultuurtechnische maatregelen is een pré. Helaas wordt bij aanbestedingen nog steeds 
het onderste uit de kan gevraagd, waarbij de laagste inschrijver, soms met het slechtste plan van 
aanpak, er met de opdracht vandoor gaat. 
 
Voor stadion velden ligt de problematiek op een wat hoger niveau, omdat het daar niet zo eenvoudig 
is om de omgevingsfactoren (tribunes) aan te passen. Cultuurtechnisch zijn er met de aanwezigheid 
van veldverwarming, ventilatoren en lichtbakken voldoende middelen voor handen om het gras zelfs 
in de winterperiode te laten herstellen. Helaas is dit uit kostenoogpunt niet voor elke (BVO) club 
weggelegd. We staan niet allemaal op de beurs of spelen Champions Leage. Echter met de factor 
vocht blijft het ontstaan van schimmels door het ontbreken van ventilatie een probleem.  
 


b. Economische argumenten 


De basis start bij het beheer om de grasmat in een gezonde uitgangssituatie te houden. 
Cultuurtechnische maatregelen, zoals doorzaaien met gewenste duurzame grassoorten, is een 
belangrijke factor om schimmelaantastingen te minimaliseren. De velden met achterstallig 
onderhoud en veel straatgras zijn daarom het gevoeligste voor de schimmelaantastingen. Doorzaaien 
en aanvullende maatregelen brengen extra kosten met zich mee. Kosten die door clubs vaak niet 
gedragen kunnen worden.  
 


c. Maatschappelijke argumenten  


Het vervangen van een grasmat is inderdaad een kostbare operatie, maar de kosten die genoemd 
worden staan mijn inziens niet in relatie tot de werkelijkheid. Het hangt natuurlijk geheel van de 
individuele cultuurtechnische toestand van een veld af en daarom kunnen vooraf de kosten ook niet 
begroot worden. Een eenvoudige toplaag renovatie kan vaak al worden uitgevoerd voor minder dan 
20K. Ligt de oorzaak dieper dan lopen de kosten op en worden de bedragen van 50 á 60K reëel.  
 


d. Advies 


Belangrijk is dat IPM op orde is en er veelvuldig (dagelijks) op de velden gemonitord wordt. Ten 
opzichte van sportvelden is dit monitoren vaak lastiger dan op golfbanen, omdat op golfbanen 
dagelijks onderhoud en dus ook toezicht is. De invloed van schimmels op sportvelden kunnen 
desastreus zijn. Toelating van fungiciden moet mogelijk zijn/blijven, maar dan wel op basis van 
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vooraf gestelde schade drempels. De verwachting is dat er dan weinig velden bestreden dienen te 
worden tegen schimmelaantastingen.  
 


2.4.2 Emelten en engerlingen 


a) Technische argumenten 


De groep engerlingen is inderdaad divers en dynamisch, terwijl dat voor emelten enigszins meevalt. 
Emelten komen in het grasveld voor in twee soorten, namelijk de Tipula Oleracea en Tipula Paludosa. 


De emelten kunnen overlast veroorzaken door vraatschade aan de vegetatieve delen van de 
grasplant, maar voor echte overlast moeten zij wel in zeer grote getale aanwezig zijn. De populatie 
emelten bouwt zich door de jaren heen op en eens in de 6 á 7 jaar worden ze geëlimineerd door de 
virusziekte Tipulid Iridescens Virus (TIV). Met name in de laatste jaren voor deze uitbraak kan de 
overlast op sportvelden lokaal groot zijn.  
 
De emelten zijn biologisch in het najaar goed te bestrijden met parasitaire nematoden. Echter is het 
dan wel van belang dat er een goed functionerend beregeningssysteem (randvoorwaarde) aanwezig 
is om na het toepassen de nematoden direct van het blad af te spoelen de bodem in. De nematoden 
zijn niet UV bestendig en het moment van toepassen in de avond is bepalend voor het resultaat. 
Enige kennis en ervaring voor, tijdens en na het toepassen is dus gewenst. Via monitoring van 
vluchten en middels het onderzoeken van bodemmonsters op aanwezigheid moet bepaald worden 
of bestrijding daadwerkelijk noodzakelijk is.  
 
Voor engerlingen ligt het anders. Engerlingen zijn er in allerlei soorten en maten en vreten aan de 
wortels van de grasplant als er geen tweezaadlobbige planten (meer) aanwezig zijn. De schade en de 
overlast aan de grasmat bestaat over het algemeen uit indirecte schade veroorzaakt door vogels, 
dassen, vossen, wilde zwijnen, etc. De engerling van de rozenkever (eenjarig) en Sallandkever 
(tweejarig) zijn in het eerste jaar met nematoden goed te bestrijden, maar het bestrijden van mei- en 
junikevers (drie- tot vierjarig) is zeer lastig. Op de zanderige sportvelden kunnen in de zomer 
rozenkevers, mei- en junikevers voorkomen die, als de randvoorwaarden aanwezig zijn, biologisch 
goed met nematoden te bestrijden zijn. Voor het bestrijden is enige vakmanschap, discipline en een 
goed functionerend beregeningssysteem vereist. Het chemisch bestrijden van de mei- en junikever 
laat na het eerste levensjaar sterk te wensen over. Daarnaast komt in de winter ook nog de 
mestkever voor, waarvan de overlast aanzienlijk minder is.   
 


b. Economische argumenten 


De economische argumenten voor de schade van emelten zijn voor sportvelden te verwaarlozen, 
terwijl die voor engerlingen wel degelijk aanwezig zijn. Een veld dat aangetast is door engerlingen 
wordt al snel onbespeelbaar, omdat het gevaar op blessures voor de gebruiker, door een losliggende 
grasmat bijzonder groot is. Zolang de engerlingen al vretend in de bodem aanwezig zijn heeft 
doorzaaien geen zin meer. Het probleem, doordat de losliggende zode in reepjes wordt gesneden, 
wordt eigenlijk alleen maar groter.   
 
Indien de biologische gewasbescherming eveneens onder het verbod gaat vallen is het leed niet te 
overzien. Het stimuleren van natuurlijke bestrijders zoals sluipwespen en het verbeteren van de 
biodiversiteit draagt bij maar zijn niet afdoende. Cultuurtechnische maatregelen zoals rollen dragen 
net zo mijn als het inzetten van knoflookpreparaten bij aan de bestrijding van engerlingen.  
 


c. Maatschappelijke argumenten  


De kans op blessures door de aanwezigheid van emelten valt te bezien. De kans op blessures door de 
aanwezigheid van engerlingen kan daarentegen enorm zijn. Het gevaar schuilt zich in het feit dat de 
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speler niet oppervlakkig kan overzien of de zode lokaal los ligt. De kosten voor het bespeelbaar 
houden van het veld en om de schade aan machines te beperken liggen bij een aantasting bijzonder 
hoog. Dagelijks zullen de aangetaste losgetrokken zoden verwijderd moeten worden. Terugleggen is 
geen optie i.v.m. verdrogen en geen hechting met de ondergrond. In beide gevallen levert dit een 
gevaar op voor de gebruiker. Indien een veld aangetast is dan kan voorafgaand aan de wedstrijd 
gerold worden met een zware rol die vervolgens weer zorg draagt voor verdichting. Ongewenste 
grassen en onkruiden krijgen hierdoor een betere concurrentiepositie.  Zodra de indirecte schade 
veroorzaakt door dieren afneemt kan pas daadwerkelijk gewerkt worden aan herstel. Helaas is dat 
pas medio oktober als de engerlingen zich dieper in de bodem terugtrekken, waar ze niet direct meer 
bereikbaar zijn voor dieren.  Het herstel van de grasmat door afnemende of geen groei is minimaal in 
deze periode.  
 


d. Advies 


Het advies is dat de biologische bestrijding voor emelten en engerlingen in stand moet blijven. 
Chemische bestrijding is niet noodzakelijk als een goed functionerend beregeningssysteem ter plekke 
aanwezig is. Voor emeltenbestrijding (najaar vochtige periode) is het afregenen van nematoden van 
het blad na toediening voldoende, zodat zij in contact kunnen komen met de bodem. Betreffende de 
bestrijding van engerlingen is een goed functionerend beregeningssysteem nodig voor het afregenen 
en het vochtig houden van de bodem in het groeisezien. Nematoden kunnen zich in een droge 
bodem niet voortbewegen en dus ook niet op zoek gaan naar nieuwe slachtoffers.  
 
 


2.4.3 Onkruiden  


a. Technische argumenten 


De vraag is in welke mate veroorzaken onkruiden als weegbree, paardenbloem, klaver en madelief 
overlast op een sportveld. Dat varkensgras en draad- en veldereprijs dat wel doen is een feit. Hier 
kunnen spelers namelijk achter blijven haken en struikelen met alle gevolgen op blessures van dien. 
Madelief in een groot plakkaat aanwezig kan eveneens voor gevaar zorgen. Spelers kunnen hier snel 
over uitglijden. Weegbree, paardenbloem en klaver, in geringe mate maar niet geconcentreerd 
aanwezig, worden niet direct als een probleem gezien. Weegbree en paardenbloem in grote mate 
aanwezig en kort bij elkaar groeiend kunnen wel weer als gevaarlijk bestempeld worden.   
 
Belangrijk is dat de randvoorwaarden voor gunstige groeiomstandigheden van grassen op orde zijn. 
Het draait hier bijna altijd om een gunstige water- en luchthuishouding in de bodem. Met name de 
tred-onkruiden als straatgras, varkensgras, grote weegbree, madeliefje, witte klaver, grove 
varkenskers, etc. komen veelvuldig op plaatsen voor waar deze randvoorwaarden niet op orde zijn. 
Zorg als beheerder middels IPM dat de randvoorwaarden in de bodem op orde zijn en/of stuur 
daarop. Eenvoudiger gezegd dan gedaan, want dit heeft allemaal weer met de financiële middelen te 
maken die er veelal niet zijn.  
 
Veel onkruiden kunnen in belangrijke mate handmatig en/of mechanisch bestreden worden, als daar 
tenminste een structurele aanpak van voor handen is. Om de kosten in toom te houden komt 
handmatig verwijderen vaak op vrijwilligers neer, die steeds lastiger te vinden zijn. Een ander optie is 
om hier op een andere wijze mensen voor in te zetten, zoals bijvoorbeeld mensen die via sociaal 
return graag buiten en in de natuur lopen. Zo kunnen bijvoorbeeld ook zaadstengels van weegbree 
voor het afmaaien en het uitzaaien verwijderd worden evenals de bloemen van paardenbloemen. 
Voorkomen is beter dan genezen.  
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Voor mechanische bestrijding zijn verschillende methoden voor handen in de vorm van ultra kort 
maaien, wiedeggen, verticuteren, verticaal maaien, borstelen, etc. Deze maatregelen dienen 
veelvuldig uitgevoerd te worden in separate werkgangen met machines met verbrandingsmotoren. 
Naast dat elke werkgang een vorm van verdichting oplevert (kans op onkruiden), is de belasting 
aangaand het milieu door uitstoot van CO2 en stikstof er ook niet bij gebaad.  Daarnaast komt er 
weer een behoorlijke financiële kostenpost om de hoek heen kijken!  
 


b. Economische argumenten 


Belangrijk is om de onkruiddruk vooraf beheersbaar te houden. Door niets te doen wordt binnen de 
kortste keren achter de feiten aan gelopen en is Holland in last. Een veld wordt al snel onbespeelbaar 
als deze overwoekert wordt door varkensgras en ereprijs, waardoor blessures niet uit te sluiten zijn. 
Uiteraard kunnen de uitlopers wel doorgesneden worden, waardoor het risico beperkt wordt. Dit zal 
met enige regelmaat, tijdens het groeiseizoen, uitgevoerd moeten worden.  
 


c. Maatschappelijke argumenten  


De maatschappelijke argumenten die genoemd worden begrijp ik, maar het is te kort door de bocht 
om te zeggen dat de huidige gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en 
dus veilig zijn. Dat deden ander middelen ook, die nu al niet meer op de markt zijn! De risico’s op 
blessures voor sporters zijn bij onkruiden wel degelijk aanwezig en daar moet alle aandacht op 
uitgaan. Met IPM kunnen we veel bereiken, maar de vraag is of dit minder belastend is voor het 
milieu. Blootstelling is er in ieder geval niet!  Onze opdracht is blijven praten en innoveren en niet bij 
de pakken neer gaan zitten. Er is altijd licht aan het eind van de tunnel! 
 


d. Advies 


De sportvelden kunnen nog niet zonder chemische onkruidbestrijding. Voor de onkruiden die 


gevaarlijk zijn voor de gebruiker dienen betere cultuurtechnische oplossingen gevonden te worden 


die er nu nog niet in voldoende mate zijn. Ook hier dienen schadedrempels vastgesteld te worden 


voor de momenten dat chemisch ingrijpen noodzakelijk is. Voor varkensgras en draad- en 


veldereprijs dienen deze drempels zeer laag te liggen, terwijl dat voor de overige onkruiden wat 


hoger kan zijn.  


 


3 Toelichting precisering Golfalliantie 20191028 
 


3.1 Inleiding 
Een golfbaan wordt 365 dagen per jaar bespeeld en de tijd voor herstel beperkt zich net als op de 
overige grasspeelvelden tot het groeiseizoen. Herstelwerkzaamheden op een golfbaan moeten 
uitgevoerd worden terwijl de baan bespeeld wordt. Op overige sportvelden is er naast de winter- en 
zomerstop overdag voldoende gelegenheid om herstelwerkzaamheden ongestoord uit te voeren.  
Net als op andere sportvelden hebben de aantastingen van schimmels, plagen en ziekten een grote 
invloed op de speelkwaliteit. Hoe kleiner de bal, des te groter het ongemak. Een golfspeler ervaart de 
overlast hierdoor sneller dan bijvoorbeeld een voetbalspeler op het veld.  
 
Afhankelijk van het oppervlak, de locatie en de intensiteit van de schade dient de mate van overlast 
beoordeeld te worden. Manifesteert de schade zich in de golf-rough dan is de overlast aanwezig, 
maar dan staat het niet in verhouding tot de direct bespeelbare onderdelen van de golfbaan te 
weten de tee, de carry, de fairway, de voorgreens/aprons en de greens.  
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De randvoorwaarden op de golfbaan dienen voor gezonde groeiomstandigheden aanwezig te zijn. 
Ook hier komt, net als op overige grasspeelvelden, weer het beschikbare budget om de hoek heen 
kijken. Veel golfbanen hebben het beheer van de golfbaan uitbesteed en de aanneemsommen zijn 
door toenemende concurrentie de afgelopen 10 jaren tot een minimum uitgekleed. De aannemer 
moet het maar oplossen wordt dan gedacht. Chemievrijbeheer wordt op de meeste golfbanen 
vooralsnog niet gezien als een zorg van of voor de golfclub, terwijl juist zij in belangrijke mate hier als 
opdrachtgever verantwoordelijk voor zijn.  
 


3.2 Schimmels 
Schimmels op een golfbaan veroorzaken de meeste overlast op greens en collars. De voorgreens 
moeten hierin niet vergeten worden. Niet alleen omdat hier speltechnisch bij een aantasting ook veel 
overlast optreedt, maar mede doordat sporen van de schimmelaantasingen meegenomen worden 
via schoenen naar greens en collars.  
 
De praktijk leert dat dollarspot op nagenoeg alle banen in Nederland nog steeds niet onder controle 
te krijgen is. Iedereen roept maar wat, maar nog niemand kan daadwerkelijk het probleem bij de 
kern oplossen. Chemie is ‘helaas’ nog steeds noodzakelijk!  Een aangetaste green hersteld dan ook 
nog steeds niet zonder chemisch ingrijpen! De enigste periode dat dollarspot wil/kan herstellen is in 
de maanden april en mei in het voorjaar. Er moet dan wel groei zijn! Dollarspot wordt steeds vroeger 
in het jaar actief. Was het vroeger in juli, nu is het al eind mei. De ziekte die pas 30 jaar in Nederland 
actief is, past zich dus aan de klimatologische omstandigheden aan. Dollarspot kan middels een 
bladbemesting geremd worden, maar niet volledig tot stilstand gebracht worden. Na een 
bladbemesting is er bijna geen herstel van de spots. De ziekte kan bovendien zo weer opspelen en de 
greens in één nacht vernietigen.   
 
Fusarium is meer een ziekte die het visuele beeld van het grasbestand aantast en veroorzaakt over 
het algemeen speltechnisch minder overlast dan dollarspot. De overlast van deze ziekte is, in 
tegenstelling tot Dollarspot, per baan wisselend. Naast de ligging van de golfbaan speelt de 
samenstelling van de toplaag een grote rol in de mate van aantasting. Fusarium wordt pas in het 
najaar (september- oktober) echt actief. Dit in tegenstelling tot dollarspot dat bijna het gehele 
groeiseizoen actief is. Fusarium kan middels een bladbemesting eveneens geremd worden.  
 
Naast bovengenoemde schimmelaantastingen spelen ook nog andere schimmels een rol. Middels 
beheersmaatregelen zijn deze tegenwoordig al aardig onder controle te houden en is de overlast 
beperkt. Voor de meest hinderlijke schimmels als Dollarspot en in iets minder mate Fusarium zijn 
helaas de ultieme oplossingen nog niet gevonden en zou het goed zijn nog een middel achter de 
hand te houden.  
 
Helaas zijn er niet zoveel middelen meer op de markt. Dit kan nu als positief ervaren worden, maar 
zal in de toekomst negatief uitpakken. Resistentie ligt op de loer en zal de middelen die er zijn alleen 
maar minder effectief maken. Het is daarom beter een zo breed mogelijk scala aan middelen op de 
markt te hebben en te wisselen van werkzame stoffen als bestrijding echt noodzakelijk is.   
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3.3 Emelten en engerlingen 
Voor achtergrond informatie verwijs ik naar de tekst onder de kop emelten en engerlingen bij 


overige natuurgrasvelden.  


De overlast die engerlingen op golfbanen veroorzaken bederven het spelplezier van de gebruikers in 


belangrijke mate. Nog niet meegenomen hoe de beheerders (de greenkeepers) zich hieronder 


voelen. Zolang de graszode niet door foeragerende dieren is losgetrokken is er niet veel aan de hand. 


De overlast begint pas als deze wel is losgetrokken. Naast dat de losliggende en ongelijke grasmat 


gevaarlijk is voor de spelers brengt het veel herstelwerk met zich mee. Daarnaast zorgt de 


losliggende grasmat voor onnodige materiele schade (kosten) aan de maaimachine. Kost het 


opruimen en herstellen van grasmat veel geld en is het een nieuwe bron voor een invasie van 


ongewenste grassoorten en onkruiden. Met name dit laatste werkt averechts op de 


beheersmaatregelen die genomen worden ten aanzien van het onkruidbeheer.  


Engerlingen van de rozenkever, Sallandkever en eenjarige mei- en junikevers kunnen op golfbanen 


goed bestreden worden. Belangrijk is dat er tijdens de vluchtperiode goed geïnventariseerd wordt, 


zodat de broeihaarden in kaart gebracht kunnen worden. Bestrijden met nematoden kan alleen 


plaatsvinden als een goed werkend beregeningssysteem, het liefst automatisch, voor handen is. 


Onder droge omstandigheden kunnen de nematoden zich in de bodem niet verplaatsen, dus een 


vochtige ondergrond is een must om een goed resultaat te bereiken.  


Emelten kunnen met name in de winter op de greens voor veel overlast zorgen. Beheersmaatregelen 


die vanaf augustus in de vorm van beluchten worden uitgevoerd op greens, voor een optimale water- 


en luchthuishouding, zorgen in het najaar (holletjes) voor prachtige verblijfplaatsen voor emelten die 


zich ’s nachts ten goede doen aan vers en mals gras op de greens. Door deze vraatschade aan het 


gras ontstaan holletjes/gaten in de greens dat eerlijk putten op de green onmogelijk maakt. Emelten 


kunnen in het najaar op greens prima met nematoden bestreden worden. Op nagenoeg alle 


golfbanen is een automatische beregeningssysteem op de greens voor handen om de nematoden na 


toediening in te regenen. De bodem droogt in deze tijd van het jaar niet meer uit.  


 


3.4 Onkruiden  


3.4.1 Algemeen 
Op een golfbaan wordt steeds meer gewerkt aan biodiversiteit. Natuur-rough leent zich hier prima 


voor en geeft de natuur en de golfbaan een geweldige boost. Het nadeel is dat de planten die in deze 


zone als kruiden worden gezien zich onder andere door de lucht, door dieren en door mensen 


verspreiden. Zodra kruiden ongewenst op het speloppervlak van de golfbaan komen worden het 


onkruiden. Zo is het met alle planten als ze op een plek staan waar ze niet gewenst zijn. Voor de 


bestrijding van engerlingen worden veelal vlinderbloemige planten in deze stroken gezaaid. 


Sluipwespen bezoeken deze planten en zijn vervolgens weer een vijand van de engerling. Zo zijn er 


meer insecten die op deze plekken af komen en een bijdrage leveren aan een evenwichtige natuur.   


3.4.2 Paardenbloem, weegbree, biggenkruid en madelief 
Speltechnisch spelen deze onkruiden inderdaad een beperkende factor in het spel. Handmatige 


verwijderen of met mechanische werktuigen is voor greens een goede optie zolang het nog 


beheersbaar is.  
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3.4.3 Ereprijs, klaver, varkensgras, boterbloem en vogelmuur 
Dit zijn de onkruiden die zonder beschadiging aan de grasmat niet handmatig te verwijderen zijn en 


een gevaar opleveren voor de gebruiker. Het spelletje draait om het feit dat als je een goede bal slaat 


je ook een goede ligging van de bal mag verwachten op de plek waar die ligt. Ereprijs en varkensgras 


vormen net als bij natuurgrasvelden een probleem ten aanzien van de veiligheid. Overige onkruiden 


in deze reeks geven speltechnisch overlast, waarbij klaver in de rough delen ook nog eens kan 


bijdragen aan het niet kunnen vinden van de bal.  


3.4.4 Akkerdistel, jacobskruid en ridderzuring 
Deze onkruiden vormen een probleem op de golfbaan en zijn veelal niet meer beheersbaar. Indien 


deze (on)kruiden handmatig kunnen worden verwijderd, dan zal dit in het voorjaar voordat deze 


planten in bloei staan moeten gebeuren. Een periode die bol staat van onderhoudswerkzaamheden 


en wedstrijden op de golfbaan. In veel gevallen is de overlast zeer groot en is deze maatregel naast 


ontbrekende tijd ondoenlijk. Het tijdig pleksgewijs behandelen met een rugspuit is in principe de 


enigste goede optie voor bestrijding. Het uitsteken met de schop, als dit mogelijk is, levert weer losse 


grond op waar nieuwe onkruiden zich naar hartenlust in kunnen ontwikkelen. Water naar de zee 


dragen dus! 


3.4.5 Vetmuur 
Sangina zorgt op veel natte en verdichte greens voor overlast. Veel golfers merken het in eerste 


instantie niet op.  Naar mate de plant zich verder uitbreidt, kan het een probleem ten aanzien van de 


putting service die je wilt leveren gaan vormen. Belangrijk is om alle IPM maatregelen uit te voeren, 


zodat vetmuur geen kans krijgt om de concurrentiestrijd te winnen van de gewenste grassoorten.  


 


4 Precisering voor Golf richting pesticidevrij onderhoud 20191028 
 


4.1 Algemeen 
De tabel die aangeleverd is “situaties op golfbanen waarvoor een uitzondering voor reguliere 


gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog noodzakelijk blijft” is beoordeeld. Ten aanzien van deze 


tabel heb ik de onderstaande op- en of aanmerkingen. Te weten: 


4.1.1 Schimmelziekten: 
o Dollarspot 100 % toepassing. 


▪ Bij een aantasting vallen er gaten in de grasmat die onacceptabel zijn voor 


uitoefening van het spel. 


▪ Dollarspot is middels cultuurtechnische maatregelen en zonder chemie nog 


steeds niet onder controle te krijgen.  


▪ Herstel van de grasmat treedt zonder het gebruik van een chemisch 


gewasbeschermingsmiddel niet op, waardoor toelating vooralsnog 


noodzakelijk blijft.  


 


 


 







 


11 
 


o Fusarium 100% toepassing 


▪ Fusarium is minder hinderlijk voor het golfspel dan dollarspot, maar kan de 


grasmat in zijn geheel vernietigen. Er vallen geen gaten in de grasmat, maar 


de balrol wordt door het ontbreken van grassen wel sterk beïnvloedt.  


▪ Fusarium kan middels een lichte aantasting tot stilstand gebracht worden 


met ijzersulfaat en moet in geval van ernstige aantastingen nog steeds 


bestreden worden met een chemisch gewasbeschermingsmiddel.  


o Algemeen advies 


▪ Het advies is om naast green en collar ook de foregreen en de apron op te 


nemen in de uitzondering. Het meenemen (inloop of inrijden) van sporen 


vanaf de foregreen en apron moet voorkomen worden.  


4.1.2 Plagen 
o Emelten 100% toepassing met nematoden (biologisch). 


▪ Emelten bestrijding volstaat voor greens en collar. De collar dient 


meegenomen te worden, omdat emelten zich ’s nachts bovengronds kunnen 


verplaatsen en zo in de green terecht kunnen komen.  


▪ 100% toepassen is de noodzakelijke limiet, omdat niet ingeschat kan worden 


waar de schade zich precies openbaart.  


o Engerlingen 20% toepassing met nematoden (biologisch) 


▪ Toepassing op alle spelonderdelen is van belang.  


▪ Belangrijk is het om de vluchten te monitoren, zodat gerichte bestrijding 


uitgevoerd kan worden. 


▪ In principe voldoet 20%, maar er zijn gevallen (jaren) waarin dit onvoldoende 


is.   


4.1.3 Onkruiden (3 jaar volledige uitzondering (100%) op nieuw ingezaaide delen). 
▪ Tijdens de grondbewerkingen voor het zaaien van nieuwe of gerenoveerde 


percelen komen onkruidzaden vrij uit de bodem. Deze zaden hebben alle 


gelegenheid om te kiemen en kunnen daardoor gezaaide en gewenste 


grassoorten verdrukken. In veel gevallen gaat het om eenjarige kruiden die 


vanzelf verdwijnen, maar er zitten ook meerjarige bij die niet vanzelf 


verdwijnen.  


▪ Een termijn van drie jaar voor uitzondering lijkt veel, maar in het eerste jaar 


wordt er in de regel niet bestreden als er overlast is. Het is goed om de 


uitzondering in het 2e en 3e jaar van toepassing te maken, zodat alleen 


meerjarige onkruiden bestreden kunnen worden.  


o Algemene opmerkingen die afwijken van het schema/voorstel. 


▪ Weegbree kan op greens evenals paardenbloem handmatig verwijderd 


worden, dus hoeft voor greens niet opgenomen te worden. 


▪ Klaver in de golfrough kan de voortgang van het spel behoorlijk beïnvloeden 


doordat spelers de bal niet kunnen vinden. Advies is om golfrough ook op te 


nemen in de uitzondering. 


▪ 33% toepassingslimiet voldoet om onkruiden beheersbaar te houden.  
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5 Resume gewasbeschemingsmiddelen overige sportvelden en golfbanen. 
 


5.1 Onkruiden 
Onkruiden spelen op alle sportvelden een negatieve rol van betekenis. Voor de sportvelden is de 


veiligheid van de gebruikers een groot issue en voor het golfspel spelen naast veiligheid ook de 


speltechnische eigenschappen een belangrijke rol. In beide gevallen kan het spel met onkruiden niet 


gespeeld worden zoals het bedoeld is.  


Het ontbreken van financiële middelen of cultuurtechnische mogelijkheden spelen naast een aantal 


hardnekkige onkruiden een belangrijke rol in het terugdringen van herbiciden.  Als er voldoende 


mankracht en financiële middelen voor handen zijn, dan zijn er tot bepaalde hoogte goede 


mogelijkheden tot chemievrijbeheer. Een aantal onkruiden zijn op dit moment nog niet beheersbaar 


zonder toepassing van chemie, ondanks dat er in de afgelopen jaren zeer grote stappen gemaakt zijn.  


De markt is in zijn geheel helaas nog niet klaar voor onkruidbeheersing zonder chemie. Er zijn en 


worden grote stappen in de goede richting gezet, die nu al leiden tot een veel lagere inzet van 


herbiciden. Het advies is om in alle gevallen schadedrempels vast te stellen voor wanneer ingrijpen 


met herbiciden noodzakelijk is.  


5.2 Emelten en engerlingen 
Emelten en engerlingen kunnen zonder chemie op een biologische wijze bestreden worden. Echter 


heeft dit op een geheel andere wijze dan chemische bestrijding weer andere negatieve invloeden op 


ons milieu en duurzaam beheer door meer gebruik van o.a. beregeningswater. Het zou mij verbazen 


als ook  biologische bestrijdingswijzen in de toekomst  verboden worden!  


5.3 Schimmels 
Schimmels kunnen een grasmat in een korte tijd vernietigen.  De overlast op sportvelden wordt pas 


serieus als grote oppervlakten van het gras zijn aangetast. Met uitzondering van een aantal 


stadionvelden valt de overlast met de huidige schimmels die in Nederland actief zijn op sportvelden 


reuze mee. Het zou goed zijn om ook voor het bestrijden van schimmels met fungiciden 


schadedrempels vast te stellen voor sportvelden.  


Op golfbanen spelen dollarspot en fusarium een belangrijke rol op greens, collars, aprons en 


voorgreens.  Opvallend is dat golf geen probleem ziet in schimmelaantastingen op fairways, tees, 


aprons, en voorgreens, terwijl dit door de kleine bal ook in belangrijke mate het spel kan 


beïnvloeden. Ik pleit, zoals omschreven in deze beoordeling, voor uitbreiding van toepassing op de 


voorgreen en apron.  


Bestrijden van dollarspot met chemie is tot op heden nog een must! Er is nog geen goede oplossing 


van voorhanden om dit zonder chemie te doen. De markt werkt hier hard aan, maar wordt door de 


natuur nog steeds terug gefloten met een ongewenste uitbraak. De intensiteit van de bespuitingen is 


de afgelopen jaren wel afgenomen, dus er is hoop.  


Fusarium is per golfbaan verschillend en kan zonder chemie in veel gevallen al onder controle 


gehouden worden. Weersinvloeden en snelle veranderingen in omstandigheden maken naast vocht 


de grasmat kwetsbaar. Ten aanzien van de bestrijding van fusarium, zonder chemie, zijn grote 


stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet waardoor chemievrij nog niet mogelijk is.  
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Op golfterreinen worden in de greens onkruiden handmatig verwijderd, met uitzondering van 
Trifolium en Sagina. Grote aangetaste plekken kunnen worden uitgestoken. Het verdient 
aanbeveling een ‘nursery green’ in te richten waar vervangende, schone zoden gestoken kunnen 
worden om in de green te plaatsen. In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk.  
 

2.2.2 Insecten 
Engerlingen en Emelten kunnen zowel direct als indirect (door predatoren) desastreuze schade aan 
de grasmat veroorzaken. Voor de meeste soorten is effectieve bestrijding mogelijk met parasitaire 
aaltjes, voor zover een goed functionerende beregeningsinstallatie aanwezig is. Het vereist wel 
zorgvuldige monitoring vanaf de vliegperiode om op het juiste moment de bestrijding in gang te 
zetten, waarbij bovendien vaak geschikte omstandigheden moeten worden gecreëerd.  
Het effect van een preventieve aanpak met natuurlijke vijanden (zoals sluipwespen of dolkwespen) 
is niet te kwantificeren. In een relatief droge en schrale toplaag zitten engerlingen dieper, buiten 
bereik van veel vogels. Zonder predatie veroorzaken ze, bij een diep wortelende grasmat, minder 
directe schade aan het gras.  
 
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op grotere oppervlakten geeft risico’s en/of schade voor 
bodemorganismen die van belang zijn voor de instandhouding van een gezonde toplaag. Bij lokale 
aantasting weegt het nadeel daarvan niet op tegen de kosten om delen van de grasmat te 
vervangen met graszoden.  
 

2.2.3 Schimmels 
Bij grassportvelden voor de breedtesport kunnen schimmelaantastingen grotendeels worden 
teruggevoerd op aanleg (kwaliteit toplaag), onderhoud (inclusief bemesting en beregening) en 
omgevingsmanagement (zoals schaduw en luwte, waar schimmels door een vochtiger 
microklimaat zich meer kunnen ontwikkelen). Schimmels kunnen in korte tijd een groot deel van 
de grasmat aantasten. In dit kader kunnen in het bijzonder Dollar Spot en Fusarium aantastingen 
op greens, fringe/collar en foregreen/apron worden genoemd. In een goed onderhouden, gezond 
sportgrasveld en een gezonde bodem leveren schimmels geen grote problemen op. Voor de 
breedtesport is er op dit moment geen reden voor een uitzondering, met uitzondering van 
stadionvelden (de 36 stadions voor betaald voetbal minus de kunstgrasvelden, waardoor er zo’n 
18 overblijven). De omstandigheden voor schimmelontwikkeling zijn daar gunstiger dan op de 
gebruikelijke velden, vanwege relevante verschillen in licht en ventilatie (door aanwezigheid van 
tribunes) en omdat die velden relatief zwaar worden bemest en beregend. Vanwege de grote 
commerciële belangen worden hoge eisen gesteld aan de speelkwaliteit.  
 
Problemen met schimmels kunnen voor een belangrijk deel worden voorkomen. Veel van de 
benodigde aanpassingen in regulier of groot onderhoud betekenen echter extra arbeid, vaak op 
piekmomenten (optimale omstandigheden voor werkzaamheden). Dat is het geval bij maatregelen 
zoals verhogen maaifrequentie om zodedichtheid te bevorderen, extra doorzaaironde voor meer 
dichtheid en gewenste grassen, frequenter inzet van fieldtopmaker, wiedeggen of verticuteren om 
vilt/staatgras te verwijderen en meer zand dressen om toplagen droger te krijgen. Afhankelijk van 
het huidige onderhoud kan, al of niet tijdelijk, extra arbeid en inzet van machines noodzakelijk 
zijn. In deze gevallen betekent dat hogere kosten. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat (nog) lang niet alle werkzaamheden zonder gebruik van fossiele 
brandstof kunnen worden uitgevoerd. Evenals bij de bestrijding van onkruid (paragraaf 2.2.1) 
geldt dat een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen leidt tot een verschuiving van de 
milieubelasting, namelijk een relatief hogere uitstoot van fijnstof en CO2.  
 
Gladde plekken ontstaan niet zozeer door schimmels, maar door andere oorzaken (humeus, vettig 
of viltig en vochtig oppervlak). Renovatie of vervanging van een sportveld gebeurt om 
sporttechnische redenen, niet vanwege de aanwezigheid van schimmels. Afsterven van gras door 
schimmels bevordert de gladheid, maar niet meer dan het laten liggen van nat maaisel. 
Chemisch bestrijden van schimmels is een relatief goedkope symptoombestrijding. Het is niet juist 
om de kosten voor vervanging van een voetbalveld á €50.000-60.000 enkel te relateren aan 
schimmelaantastingen. Verbetermaatregelen aan de toplaag, gericht op verkleinen van de kans op 
schimmelaantastingen, kunnen worden uitgevoerd voor bedragen tussen €5.000 en (in bijzondere 
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gevallen) €25.000. Zowel een toplaagverbetering als volledige renovatie of vervanging lost niet 
het probleem op van een ongunstige ligging en/of inadequaat onderhoud.  
 
 

Hoofdstuk 3: Algemene adviezen 
 

3.1. Introduceer schadedrempels 
Het advies gaat alleen over het noodzakelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en niet 
zozeer over de concrete invulling van een geïntegreerde gewasbescherming (bron tekening: 
website NGF.nl). Wel wijst de commissie op het belang van het hanteren van schadedrempels als 
onderdeel van een geïntegreerde gewasbescherming. Achtergrond van schadedrempels is dat 
bijvoorbeeld een enkel stuk onkruid, zoals weegbree, niet problematisch is voor de speelkwaliteit. 
Ingrijpen is pas nodig als een grens (schadedrempel) wordt overschreden. Een schadedrempel kan 

zijn geformuleerd als een aantal planten 
(bijvoorbeeld 5 planten per vierkante meter, 
gedurende de maanden juni-augustus), of een 
percentage per oppervlakte-eenheid (2 of 3%) 
al dan niet aangevuld met een 
(beeld)kwaliteitscatalogus. Indien de 
schadedrempel wordt overschreden, wordt in 
eerste instantie ingegrepen met mechanische 
of fysische maatregelen en alleen als laatste 
redmiddel met een gewasbeschermingsmiddel. 
Voor golfterreinen zijn dergelijke 
schadedrempels reeds geïntroduceerd en dat 
zou ook voor andere sportvelden moeten 
gebeuren.  
  

3.2. Deel kennis en ervaring 
Het onderhoud gericht op een hoogwaardige sporttechnische kwaliteit en preventie tegen 
onkruiden en ziekten kan nog worden verbeterd en hoeft niet duurder te zijn dan het huidige 
onderhoud. Mogelijkheden om dat te bereiken zijn: 

- Investeer in mogelijkheden en bereidheid om het onderhoud anders te plannen en 
eerder/sneller te anticiperen op ongewenste ontwikkelingen. Door afstemming van het 
beheer op de kiem-, groei- en bloeitijden van de grassen en onkruiden kunnen bij normaal 
gebruik van de velden meerdere ongewenste soorten uit de grasmat worden geweerd. Een 
gesloten en gezonde grasmat vroeg in het jaar voorkomt vestiging van onkruiden en 
verdraagt mechanische bewerkingen beter, als die later in het jaar nog noodzakelijk zijn.  

- In de praktijk delen aannemers en andere terreinbeheerders hun kennis en expertise 
onvoldoende. Een relevante informatiebron voor terreinbeheerders is OnCourse Nederland, 
de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan 
met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Aanmelding staat 
daar voor clubs open (bron: www.ngf.nl/themas/duurzaam-beheer/geo-certificering)  

- Wijzig contractvorm en contractduur. De verantwoordelijkheid voor het beheer wordt door 
sportterreineigenaren veelal ten onrechte volledig gelegd bij de aannemende 
groenbeheerder. Contracten worden vaak afgesloten voor een beperkte periode van 1-3 jaar 
of zelfs korter, voor golfterreinen vaak 5-7 jaar. Korte contractperiodes staan het investeren 
in duurzaamheid, het werken aan een ander beheer en het toepassen van innovaties in de 
weg. Gelet op de vraagstelling voor het advies wordt op dit aspect hier niet verder ingegaan. 

- Zorgen dat de wedstrijdkalender en de onderhoudskalender naadloos op elkaar aansluiten, 
in die zin dat het onderhoud optimaal plaatsvindt. De onderhoudskalender behoort bij de 
planning voorrang te hebben op de wedstrijdkalender. 
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3.3 Monitoren en evalueren 
Het aantal toegestane middelen voor de sportvelden is beperkt. Recent is voor een aantal 
middelen de toelating vervallen. Aanbevolen wordt om een lijst op te stellen welke middelen per 1 
januari 2020 nog zijn toegestaan. Daarnaast wordt een jaarlijkse monitoring en evaluatie van het 
gebruik van deze middelen aanbevolen, waarbij ook het resistentiemanagement een belangrijk 
aandachtspunt dient te zijn. 
Overigens waren in december 2019, volgens de website van het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (verder: Ctgb), 77 gewasbeschermingsmiddelen 
toegelaten voor gebruik op sportvelden, op basis van 30 verschillende werkzame stoffen (bron: 
toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations). Het gaat om 46 herbiciden (11 werkzame stoffen), 19 
insecticiden (9 werkzame stoffen), 9 fungiciden (8 werkzame stoffen) en 3 groeiregulatoren (2 
werkzame stoffen). Er zijn voor gebruik op sportvelden nog geen laag risicomiddelen toegelaten. 
 
 

Hoofdstuk 4: Advies  
 
De commissie gaat er in haar advies van uit dat een deel van de terreinbeheerders, vooral van de 
‘andere sportvelden’, in de praktijk nog onvoldoende op de hoogte is van de mogelijkheden van 
een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betreft beheertechnische aspecten gaat de 
commissie ervan uit dat indien op golfvelden een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen 
mogelijk is, dat ook geldt voor de andere sportvelden, tenzij de omstandigheden daar echt anders 
zijn. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval op stadionvelden, waar de inrichting rond het veld een 
grote invloed heeft op de beheermogelijkheden (vooral ventilatie en licht).  
 
Voor alle uitzonderingen, maar voor die voor onkruiden in het bijzonder wordt geadviseerd in 
communicatie de lijn te volgen:  

1. Inzet van de terreinbeheerder (bestuur en uitvoerder) moet zijn: geen gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent: proactief/preventief handelen. 

2. Ga bij het beheer van de sportvelden uit van een geïntegreerde gewasbescherming (IPM). 
Daarin spelen niet alleen aspecten zoals mestgift en beregening, maar ook aanpassing van 
de onderhoudsplanning, opleiding beheerder, hanteren schadedrempels, afbakening 
bevoegdheden bestuur-beheerder. 

3. Tijdelijk gelden nog enkele uitzonderingen op het beginsel om geen 
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, als dat noodzakelijk is als laatste redmiddel 
tegen een bepaald probleem (onkruid, insect of schimmel). 

 

4.1 Onkruiden 
Als wordt uitgegaan van een goed, vakbekwaam beheer is het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden niet noodzakelijk, hoewel zelfs op velden die reeds 
vele jaren zonder gewasbeschermingsmiddelen worden beheerd incidenteel een 
gewasbeschermingsmiddel moet worden toegepast. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
tegen onkruiden is ongewenst, omdat het de oorzaak van het probleem niet aanpakt 
(symptoombestrijding) en omdat het negatieve effecten heeft (kan hebben) voor het ecologisch 
evenwicht (weerbaarheid) in de bodem. In het advies wordt geen onderscheid gemaakt naar 
grondsoort, omdat veel sportvelden, in bepaalde mate, los van de oorspronkelijke ondergrond zijn 
opgebouwd. 
 

Golfterreinen - onkruiden 
Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse 

naam 
green fringe, 

collar 
foregreen, 

apron 
tees fairways maintained

rough 
golfrough 

Plantago spp. Weegbree  
 
 
 
 

nee 

 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 

nee 

Veronica filiformis Draadereprijs 
Veronica arvensis Veldereprijs 
Taraxacum officinalis Paardenbloem 
Bellis perennis Madeliefje 
Trifolium spp. Klaver 
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Polygorum aviculare Varkensgras  
Hypochaeris radicata Biggenkruid 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Stellaria media Vogelmuur 
Cerastium fontanum Hoornbloem 
Jacobaea vulgaris 
subsp. Vulgaris Jakobskruiskruid 

20% 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 
 

nee 
 

nee 
pleksgewijs 
met rugspuit 

Sagina procumbens Liggende vetmuur 20% nee nee 
 
Growth regulator grasgroeiremmer nee nee nee 

 

Andere sportvelden -onkruiden 
Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse 

naam 
Wedstrijdvelden 

in stadions 
Wedstrijd-, trainings- en bijvelden 

buiten stadions 
Plantago spp. Weegbree  

 
 

nee 

 
 
 

20% 
 
 
 

Veronica filiformis Draadereprijs 
Veronica arvensis Veldereprijs 
Taraxacum officinalis Paardenbloem 
Bellis perennis Madeliefje 
Trifolium spp. Klaver 
Polygorum aviculare Varkensgras 
 
Growth regulator grasgroeiremmer nee nee 

 
Toelichting bij de tabellen:  
- Voor nieuw ingezaaide (delen van) sportvelden geldt: jaar 1 geen bestrijding, jaar 2 of 3: 
eenmalig 100%, na die periode geldt de tabel. ‘Nieuw ingezaaid’ wil zeggen: het sportveld dat in 
het kader van renovatie of grootschalig onderhoud opnieuw wordt ingezaaid. Kleinschalig 
onderhoud in het doelgebied van een voetbalveld valt daar niet onder. 
Voor de (nieuw aangelegde) nursery greens geldt hetzelfde advies als voor nieuw ingezaaide 
sportvelden. 
 
- Per jaar mogen één of meerdere van de uitgezonderde onkruiden op ten hoogste 20% van het 
uitgezonderde speloppervlak worden bestreden. Indien bijvoorbeeld de omvang van het 
uitgezonderde speloppervlak op een bepaald golfterrein in totaal 15 hectaren bedraagt, mogen de 
onkruiden op ten hoogste 3 hectaren (20% van 15 hectaren) worden bestreden. Voor schimmels 
(zie paragraaf 4.3) is dat oppervlak kleiner omdat een schimmel wel op het gehele speloppervlak 
(voor 100%) mag worden bestreden, maar het speloppervlak waarop het middel mag worden 
toegepast een veel kleinere omvang heeft (namelijk uitsluitend gebruik op green, fringe/collar en 
foregreen/apron).  
De termen fringe en collar zijn als synoniem gebruikt, evenals de termen foregreen en apron. 
 
- De tabel stelt hier alleen een maximum aan de toegediende hoeveelheid 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat leidt niet tot een toename van administratieverplichtingen, 
omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toch al moet worden bijgehouden: 
“Professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen houden registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij gebruiken, met vermelding van de naam van het gebruikte 
gewasbeschermingsmiddel, het tijdstip en de dosis van de toepassing, alsook het gebied en het 
gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel werd gebruikt, en bewaren die registers gedurende 
ten minste drie jaar (artikel 67, eerste lid van de Europese verordening 1107/2009). 
Voor aspecten als de frequentie van bestrijding of de dosering bevat de tabel geen advies; 
daarvoor wordt verwezen naar het toelatingsbesluit van het gewasbeschermingsmiddel. 
 
- Voor beheerders is niet altijd duidelijk of biostimulantia en groeiregulatoren 
gewasbeschermingsmiddelen zijn. Het Ctgb beschouwt op zijn website groeiregulatoren wel, maar 
biostimulantia niet als gewasbeschermingsmiddelen. Een groeiregulator is een stof die in een lage 
concentratie de groei van planten stimuleert of remt, maar geen voedingsstof of biostimulant is. 
Biostimulanten zijn geen voedingsstoffen, maar ze stimuleren de natuurlijke voedingsprocessen 
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van planten. Ze helpen om voedingsstoffen efficiënter te gebruiken, de plant weerbaarder te 
maken of de beschikbaarheid van voedingsstoffen te vergroten. 
(gebaseerd op https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/vraag-en-antwoord/zijn-
biostimulantia-en-groeiregulatoren-gewasbeschermingsmiddelen) 
 
- Onder ‘wedstrijdvelden in stadions’ wordt hier verstaan: de velden met natuurgras in de 36 
stadions voor betaald voetbal. 
 

4.2 Insecten 
Voor een voldoende bestrijding van engerlingen is de inzet van gewasbeschermingsmiddelen 
nodig. Volgens de website van het Ctgb zijn op dit moment daarvoor echter geen 
gewasbeschermingsmiddelen toegelaten tot de Nederlandse markt. Desondanks wordt een 
uitzondering geadviseerd voor de (verschillende stadia van de) meikever en de junikever. Indien 
het Ctgb in de toekomst een middel toelaat, mag vanaf dat moment daarvan gebruik worden 
gemaakt. 
 
Overigens worden tegen engerlingen -naast preventieve maatregelen- nematoden (aaltjes) 
ingezet. Volgens mededeling van het ministerie vallen deze niet onder de definitie van 
‘gewasbeschermingsmiddelen’. Voor de inzet van nematoden tegen emelten en engerlingen is een 
veldvochtige toplaag nodig. Dit is vanwege de situering van de terreinen niet altijd (voldoende) 
mogelijk of juist niet gewenst. Deze nematoden werken niet tegen de engerling van de meikever 
en de junikever. Een belangrijk probleem met emelten en engerlingen is dat zij worden gegeten 
door predatoren, zoals wilde zwijnen en vogels, die schade veroorzaken bij hun zoektocht naar dit 
voedsel. Een afrastering van de velden is kostbaar, voor vogels niet afdoende en ook niet altijd 
mogelijk vanwege openbare paden over de golfbaan. 
 

Golfterreinen - insecten 
Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse 

naam 
green fringe, 

collar 
foregreen, 
apron 

tees fairways maintained 
rough 

golfrough 

Melolontha 
melolontha Meikever 

20% nee 

Amphimallon 
solstitialis Junikever 

 

Andere sportvelden - insecten 
Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse 

naam 
Wedstrijdvelden 

in stadions 
Wedstrijd-, trainings- en bijvelden 

buiten stadions 
Melolontha melolontha Meikever nee 20% 

Amphimallon solstitialis Junikever 
 
Toelichting bij de tabellen:  
- De meikever en de junikever mogen in elk stadium worden bestreden, van ei tot en met imago 
(volwassen kever). 
 

4.3 Schimmels 
De bestrijding van Dollarspot en Sneeuwschimmel is complex omdat die schimmels binnen een 
korte periode een groot effect hebben. Het resultaat is tijdelijk zolang de oorzaak van de 
schimmelaantasting niet is weggenomen. De schimmels blijven in de bodem aanwezig, maar 
manifesteren zich in bepaalde omstandigheden. Middelen werken vaak niet alleen specifiek op de 
ziekteverwekker, maar schakelen ook nuttige schimmels uit. Dit leidt gemakkelijk tot verstoring 
van het ecologische evenwicht in de bodem. Vanwege de beperkte beschikbaarheid aan 
schimmelbestrijdingsmiddelen is er kans op resistentie, waardoor het middel zijn effectiviteit 
verliest. In de praktijk is een tweede opeenvolgende bestrijding, als die volgens de 
gebruiksvoorschriften bij het middel is toegestaan, vaak niet nodig. Indien de schimmeldruk door 
langdurig ongunstige weersomstandigheden aanhoudt, kan een tweede bestrijding echter 
gerechtvaardigd zijn. 
Voor wedstrijdvelden in stadions is Pythium toegevoegd. De schimmel komt voor op jong gras, en 
is een zwakteparasiet die vooral voorkomt op velden met een hoge dosering van mest, water en 
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graszaad en een onvoldoende ventilatie over het veld. Grey Leafspot is een aandachtspunt maar is 
niet opgenomen, omdat de schimmel (nog) niet in Nederland voorkomt.  
 

Golfterreinen - schimmels 
Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse 

naam 
green fringe, 

collar 
foregreen, 
apron 

tees fairways maintained 
rough 

golfrough 

Clarireedia spp. 
(vml. Sclerotinia 
homoeocarpa) Dollarspot 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 
 
 

nee Microdochium 
nivale, Fusarium 
nivale Sneeuwschimmel 

 
100% 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

Andere sportvelden - schimmels 
 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Wedstrijdvelden  
in stadions 

Wedstrijd-, trainings- en bijvelden 
buiten stadions 

Clarireedia spp. 
(vml. Sclerotinia 
homoeocarpa) Dollarspot 

100%  
 
 

nee Microdochium 
nivale, Fusarium 
nivale Sneeuwschimmel 

100% 

Pythium spp.  Kiemplantenziekte 100% 
 
Toelichting bij de tabellen:  
- De naamgeving van Sneeuwschimmel is divers. Naast de genoemde wetenschappelijke namen 
worden ook wel Monographella nivalis en Gerlachia nivalis genoemd. 
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Bijlage 1: 
Golfalliantie, 28 oktober 2019, 
- Situaties op golfbanen waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog 
noodzakelijk is.  
- Toelichting op precisering van de bestaande uitzondering op het verbod op gebruik buiten de 
landbouw 
 

Precisering voor Golf 
richting pesticidevrij o         

Toelichting 
precisering Golfalliant   

 
 

Bijlage 2: 
BSNC, VHG, Cumela, VSG, 31 oktober 2019, 
- Uitzonderingen op verbod op gewasbeschermingsmiddelen. Natuurgras sportterreinen 
(sportaccommodaties) 
 

2019-10-31 
Uitzonderingen op ve     




SITUATIES OP GOLFBANEN WAARVOOR EEN UITZONDERING VOOR REGULIERE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VOORALSNOG NOODZAKELIJK BLIJFT:


Latijnse naam Nederlandse naam Oppervlakte toepassingslimiet/jaar Green Collar Foregreen/Apron Tees Fairways Maintained-roughGolfrough Bunkers Paden


Schimmelziekten


Clarireedia spp. ( voormalig Sclerotinia homeocarpa) Dollar Spot 100% X X


Microdochium nivale/Fusarium culmorum Sneeuwschimmel/Fusarium patch 100% X X


Plagen


Tipula spp Emelten, Langpootmug 100% X X


o.a. Phyllopertha horticola, Amphimallon solstitialis, Engerlingen 20% X X X X X X


Hoplia philanthus, Melolontha melolontha


Ongewenste kruiden: 3 jaar volledige uitzondering op nieuw ingezaaide delen, en daarnaast regulier:


Plantago Weegbree 33% X X X X X X


Veronica Ereprijs 33% X


Taraxacum officinalis Paardenbloem 33% X X X X X


Bellis perennis Madeliefje 33% X X X X X


Trifolium Klaver 33% X X X X X X


Polygorum aviculare Varkensgras 33% X X


Hypochaeris radicata Biggenkruid 33% X X X X X


Ranunculus Boterbloem 33% X


Stellaria media Vogelmuur 33% X


Cirsium arvense Akkerdistel Pleksgewijs met rugspuit X


Jacobaea vulgaris Jacobskruiskruid Pleksgewijs met rugspuit X


Rumex obtusifolius Ridderzuring Pleksgewijs met rugspuit X


Sagina spp Vetmuur 100% X


Groeiregulator


Growth regulator Grasgroei remming





Precisering voor Golf richting pesticidevrij onderhoud 20191028 tbv Ministerie I&W.pdf
Precisering voor Golf richting pesticidevrij onderhoud 20191028 tbv Ministerie I&W.pdf




Situaties op golfbanen waarbij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog noodzakelijk is 


 
Toelichting op precisering van de bestaande uitzondering op het verbod op gebruik 


buiten de landbouw 
 


 


Inleiding 
Door de Golfalliantie is een analyse uitgevoerd van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 


golfbanen. Mede doordat er al enkele jaren een intensieve monitoring plaatsvindt is daar goed 


inzicht in ontstaan. Aan de hand van deze analyse is vastgesteld dat voor een aantal situaties op 


golfbanen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog noodzakelijk is. Dit gebruik is 


noodzakelijk omdat zelfs met de beste methoden van beheer en onderhoud en door toepassing van 


de principes van IPM in verschillende gevallen sprake is van een onhoudbare situatie. Zo’n situatie 


kan het gevolg zijn van plagen, ziekten of onkruiden.  


 


Een unieke eigenschap van een golfbaan is dat deze het gehele jaar, 365 dagen, in bedrijf is en moet 


voldoen aan ‘qualifying condities’. Alle onderhoud moet dus plaatsvinden terwijl de baan in gebruik 


is. Ziekten, plagen en onkruiden blijven ondanks goed beheer ontstaan en het enige alternatief voor 


chemie is de plaag met wortel en al mechanisch te verwijderen waardoor een open plek ontstaat. 


Daardoor is nieuw inzaaien nodig of zelfs renovatie van een deel van een golfbaan. Deze is dus niet 


meer beschikbaar voor gebruik. Naast directe kosten voor de ingreep ontstaan indirecte kosten door 


derving van inkomsten. Door een effectief beheer op basis van IPM zijn de meeste soorten van 


schade drastisch te verminderen maar niet te elimineren ten behoeve de hoge kwaliteitsbehoefte 


voor de golfsport. Meerdere situaties groeien de greenkeeper boven het hoofd (deze zijn 


onderstaand beschreven) en daarmee treedt de noodzaak op om bij uitzondering chemisch in te 


grijpen nadat alle andere preventieve maatregelen zijn uitgeput. Doordat de baan volop in gebruik is, 


is er geen tijd om deze situaties even rustig aan te pakken door bijvoorbeeld frezen, inzaaien en 


opnieuw starten, in combinatie met de 365 dagen qualifying condities. Daarbij komt dat het 


probleem dan nóg niet is ondervangen, want dezelfde ziekten, plagen en onkruiden komen 


vervolgens in de praktijk altijd weer terug. 


 


Schimmels 


    
Figuur 1: Voorbeeld van Dollar Spot infectie                            Figuur 2: Voorbeeld van Fusarium infectie 


 







Schimmels hoeven enkel nog bestreden te worden op greens en collars. Dollar Spot en 


Fusarium/Microdochium geven de meeste problemen. Beide schimmels breiden drastisch in 


oppervlak uit wanneer niet wordt ingegrepen. Hierdoor wordt de green hobbelig en slecht 


bespeelbaar. Met name Dollar Spot is desastreus en geeft bij serieuze aantasting een oneerlijk 


speloppervlak. De speelkwaliteit en spelbeleving worden dan te zeer beïnvloed. Greens met een 


slechte speelkwaliteit worden gemeden door gebruikers. 


 


Wanneer niks aan schimmels wordt gedaan zorgen zij voor een verziekt grasoppervlak. De 


herstelperiode voor het gras is aanzienlijk en kan oplopen tot een half of driekwartjaar. In die tijd is 


dus kwalitatief goed golfen niet goed mogelijk. De gevolgen wanneer niet mag worden ingegrepen 


kunnen aanzienlijk zijn. De klanttevredenheid daalt en dit vertaalt zich in minder bezoek, dus minder 


inkomsten.  


 


Emelten en engerlingen 


    
Figuur 3: Voorbeeld van engerlingen schade in fairways                  Figuur 4: Voorbeeld van emelten schade in greens 


 


Het belangrijkste effect van emelten en engerlingen is indirect, namelijk de schade die door dieren 


(predatoren) wordt veroorzaakt bij de zoektocht naar dit voedsel. De schade kan pleksgewijs zijn bij 


kleine omvang en bezoek van kraaien of eksters. Wanneer wilde dassen en wilde zwijnen op bezoek 


komen kan een hele fairway of rough zijn omgeploegd in een nacht tijd. Door pleksgewijs te kunnen 


optreden met middelen wordt veel ellende voorkomen. 


 


Emelten en engerlingen zorgen ook voor een directe impact. Zij tasten de graswortels aan waardoor 


het gras zwakker wordt. Hierdoor krijgen andere kruiden en schimmels juist weer de kans om zich te 


vestigen en kan de grasmat ook slechter tegen droogte periode. 


 


Een aangetaste golfbaan moet opnieuw worden bewerkt en ingezaaid. In extreme gevallen is een 


grotere ingreep nodig en moet gerenoveerd worden. In beide gevallen is er hersteltijd nodig. 


Daardoor is een golfbaan gedurende enige tijd niet te bespelen. Dit betekent direct derving van 


inkomsten omdat vaak betaling per golfronde plaatsvindt. 







Onkruiden 


    
Figuur 5: Voorbeeld van onkruiden in fairways                            Figuur 6: Klaver in maintained-rough: bal raakt zoek 


 


Paardenbloem, weegbree, biggenkruid en madeliefje 
Deze penwortelige kruiden zijn moeilijk mechanisch te bestrijden. Zonder ingrepen overwoekeren zij 


het gras, dit wordt langzamerhand maar gestaag overgenomen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de 


speelkwaliteit, omdat goed contact tussen golfbal en golfclub niet meer goed mogelijk is. De golfbal 


ligt anders op het oppervlak van bladen dan op gras. Het contact met de bal en de effecten van een 


slag zijn niet zoals dit hoort op een grasoppervlak.  


 


Alternatief zouden deze onkruiden met de hand uitgestoken moeten worden.  Dit is even vol te 


houden wanneer er nog maar een lage druk is van het onkruid. Eenvoudig is dit niet, biggenkruid 


bijvoorbeeld is een hardnekkige, stevige plant. De situatie kan echter snel uit de hand lopen. Met alle 


goede inzet van IPM en handmatig verwijderen is nog steeds niet een situatie te voorkomen waarbij 


overwoekering te sterk wordt. Daarnaast is handmatig uitsteken op grote oppervlakte (een golfbaan 


is gemiddeld 70ha) tientallen procenten kostenverhogend bij reeds onder druk staande/naar 


beneden bijgestelde onderhoudsbudgetten. 


 


Ereprijs, klaver, varkensgras, boterbloem en vogelmuur 
Deze kruiden vermeerderen zich via uitlopers en verweven zich met de grasmat. Uiteindelijk nemen 


ze het gras over en ontstaat een plakkaat onkruid. Op zo’n plakkaat kan geen gewone golfslag 


gemaakt worden omdat de bal anders ligt, als deze kleine golfbal überhaupt terug gevonden wordt in 


bijvoorbeeld klaver. Bij ereprijs kan de golfclub zelfs in het onkruid blijven hangen door opgebouwde 


weerstand tijdens de slag door het onkruid.  


 


Kort maaien van dit onkruid is niet effectief, wat wel het geval is voor diverse andere onkruiden. Het 


onkruid komt terug en vermeerdert zich zelfs. Weghalen met de hand is geen optie omdat het 


doorweven in de grasmat zit.   


 


In de maintained rough kunnen ereprijs en klaver zelfs nog sterker uitgroeien en een mat-achtige 


structuur vormen. Op die plekken wordt het slaan van de bal erg lastig. In extreme situaties kan de 


weerstand van het onkruid zodanig zijn dat de golfclub blijft hangen. Hierdoor kunnen zelfs blessures 


aan polsen ontstaan. 


 







Akkerdistel, Jacobskruid en Ridderzuring 
Deze harde, grote en stugge onkruiden vormen een probleem in de golfrough. Ze zijn penwortelig en 


verspreiden zich via zaadvorming. Ze zaaien makkelijk uit en vermeerderen dus ook snel. Handmatig 


verwijderen is niet eenvoudig en erg kostbaar aan manuren om dit op een terrein van zo’n 70ha per 


golfbaan toe te passen. Dit vergt continue monitoring en snel ingrijpen. Een probleem is dat 


verwijdering erg voorzichtig moet gebeuren om zaadverspreiding te voorkomen. De kans is groot dat 


men door te verwijderen enkel zaad aan het verspreiden is. Ook wanneer dit onkruid mechanisch 


verwijderd zou worden, bestaat nog steeds een grote kans op verspreiding van zaad. Men komt dus 


feitelijk niet van deze onkruiden af.  


 


Wanneer geen middelen gebruikt kunnen worden tegen deze onkruiden, is de kans op verdere groei 


daarvan groot. Op stukken waar deze onkruiden voorkomen kan de golfbal moeilijk gevonden en niet 


goed geslagen worden, zij zijn te hard en stug. De speelkwaliteit wordt dus beïnvloed.  


 


Vetmuur 
Deze rhizoom-vormer komt lang niet op alle golfbanen voor, maar als het voorkomt is er een ernstig 


probleem omdat het gaat overwoekeren en het de balrol op de greens aantast. Door ondergrondse 


uitlopers ontstaat een mat van vetmuur waarin alle gras is verdreven.  


 


Voorstel voor uitzonderingen 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op golfbanen kan verder verminderd worden. Op 


enkele spelonderdelen is überhaupt geen uitzondering meer noodzakelijk, dit betreft de paden en de 


bunkers. Op andere spelonderdelen is het gebruik van een deel van de middelen niet langer 


noodzakelijk. Zo is bestrijding van onkruid op greens vrijwel zonder gewasbeschermingsmiddelen 


mogelijk.  


 


Voor een aantal situaties wordt de inzet van gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog noodzakelijk 


geacht. Voorwaarde bij deze inzet is dat voorafgaand een goed beheer volgens de uitgangspunten 


van IPM plaats vindt. De situaties zijn in het schema op de volgende pagina samengevat:  
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Uitzonderingen op verbod op gewasbeschermingsmiddelen 
 


Betreft :   Natuurgras sportterreinen (sportaccommodaties) 


      Golfbanen zijn in dit advies niet opgenomen   


Versie :  31 oktober 2019 


 


Inleiding  


Gewasbeschermingsmiddelen bedreigen de (drink)waterkwaliteit en het milieu (de biodiversiteit).  
Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale 
gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dit 
blijkt uit het PBL-onderzoek ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’ waarin het nationale 
gewasbeschermingsbeleid is geëvalueerd. Daarom moeten we als partijen samen met de overheid,  
zoeken naar werkbare oplossingen. We moeten van traditionele (chemische) bestrijdingsmiddelen 
overgaan op groene, duurzame gewasbescherming.    


De regelgeving voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen wordt stap voor stap aangescherpt.  
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruiker op verharde en onverharde 
terreinen is al op veel plekken verboden. Dit is opgenomen in: Besluit van 9 maart 2016 tot wijziging van 
het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met het niet toestaan van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. In dit besluit is op dit moment een uitzondering 
gemaakt voor specifieke terreinen voor recreatieve doeleinden of voor het beoefenen van sport.    


Met dit gezamenlijk advies van de VSG, BSNC, branchevereniging VHG en CUMELA Nederland maken we 


vergaande afspraken om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden verder te beperken. 


Nadrukkelijk geven we aan dat deze notitie alleen betrekking heeft op natuurgras sportvelden, en niet 


op velden met een andere ondergrond.   


Conclusie en uitzonderingen  


Uitgaande van een aanpak op basis van IPM (Integrated Pest Management) is een verbod op het 


toepassen van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk op sportterreinen (sportaccommodaties) onder 


onderstaande voorwaarden en uitzonderingen: 


De uitzondering voor natuurgras sportvelden spitst zich met name toe op de volgende problemen: 


• Weegbree;  


• Paardenbloem;  


• Varkensgras;  


• Draad- en veldereprijs;   


• Klaver; 


• Madelief; 


• Engerlingen en Emelten; 


• Schimmels (met name in stadions). 
 
Andere onkruiden, ziekten en plagen kunnen niet-chemisch bestreden worden of hebben geen/weinig 
speltechnische invloed. 
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Proces van jaarlijks evaluatie van de uitzonderingen en omstandigheden 


De veranderende klimaatomstandigheden kunnen leiden tot de komst van nieuwe, overlast gevende 


gewassen, schimmels, ziekten en plagen. Ook door fluctuaties in de beschikbaarheid van water kunnen 


onverwachte overlastsituaties ontstaan. Door de komst van nieuwe, duurzame technische 


ontwikkelingen, kunnen goede alternatieven beschikbaar komen voor het toepassen van 


gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit deze achtergrond is het noodzakelijk om de uitzonderinglijst 


jaarlijks te evalueren en indien nodig bij te stellen.  


We stellen voor om de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen (uitgaande van IPM) jaarlijks te 


registeren. Dit systeem van registratie moet door het ministerie van I&W, samen met de branche, 


opgezet worden. Op basis van deze evaluatie kan de branche de uitzonderingslijst evalueren. 


Besluitvorming over het aanpassen van de uitzonderingenlijst vindt plaats in de Stuurgroep ‘Green Deal 


Sportvelden’. 


 


Ondersteunend beleid en hulpmiddelen 


Het is noodzakelijk dat alle eigenaren, beheerders, en aannemers van sportvelden (‘de toepasser’, onder 


wet- en regelgeving) de beschikking krijgen over kennis over het gewasbeschermingsmiddelen- en 


biocidenvrij beheer van sportvelden. Ter ondersteuning van het beleid, en om het effect van de 


uitzonderingen op de verboden te beperken en het aantal uitzonderingen in de nabije toekomst verder 


terug te dringen, is ondersteunend beleid en zijn hulpmiddelen (door I&W) noodzakelijk, zoals:  


• het oprichten van een online kennisplatform voor het effectief samenbrengen en distribueren van 


beschikbare kennis en good practices (zoals praktische oplossingen en voorbeelden van duurzame 


beheerplannen gebaseerd op het IPM principe); 


• Het opstellen van een innovatieagenda om knelpunten uit de weg te ruimen; 


• Ondersteuning bij het informeren van sportveldbeheerders en andere betrokken partijen over het 


nieuwe beleid. 


 


Onderbouwing van de uitzonderingen 


In deze notitie worden drie groepen van uitzonderingen op het verbod op gewasbeschermingsmiddelen 


op sportvelden beschreven. Alle drie groepen uitzonderingen worden met technische, economische en 


maatschappelijke argumenten onderbouwd. 


 


1 Schimmels op sportvelden 


 
1. Technische argumenten 


a. Welke schimmels? Er zijn vele schimmels aanwezig op sportvelden. Bij sommige schimmels is 


schade tijdelijk van aard en herstelt het gras vaak weer vanzelf. Dit is vaak afhankelijk van het 


seizoen en weertype en dat is ook niet altijd te voorspellen. Er zijn echter ook schimmels die 


direct voor afsterving van gras veroorzaken. Momenteel zijn Dollar Spot (Sclerotinia 


homoeocarpa), Fusarium (Fusarium culmorum), Anthracnose (Colletotrichum graminicola) en 
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Sneeuwschimmel (Microchium nivale) de meest voorkomende schimmels die schade 


veroorzaken op sportvelden. Deze groep schimmels is groter dan deze vier, en varieert en 


groeit. De schimmel Grey Leaf Spot (Pyricularia grisea) is een voorbeeld van een nieuwe, 


schadelijke, schimmel. 


b. In andere landen is deze schimmel al vaker aanwezig en hiervan zijn ook al de eerste 


waarnemingen in Nederland geweest. In Zuidelijke Europa zijn er nog diverse schimmels op 


sportvelden aanwezig, die hier nog niet op sportvelden zijn gesignaleerd. Een uitzondering per 


type schimmel is dus praktisch niet te realiseren. 


c. Waarom GBM nog onmisbaar? Sporen van schimmels zijn overal en altijd aanwezig. Zeker ook 


in de natuurlijke omgeving van sportvelden. Deze sporen ontwikkelen zich bij specifieke 


omstandigheden. Dit heeft vaak een sterke relatie met de temperatuur en vochtigheid. Een 


gezonde grasmat kan de weerstand tegen schimmels vergroten, maar dat kan ontwikkeling van 


schimmels niet altijd voorkomen. Momenteel zijn er geen alternatieven voor gewasbescherming 


voor de situaties waarbij er nu, op basis van IPM, gewasbescherming wordt toegepast voor 


preventie of bestrijding van schimmels.  


 


2. Economische argumenten 


a. Schade door aantasting gras. De economische schade door schimmels varieert in omvang. Bij 


een kleine aantasting kunnen de aangetaste plekken, na bestrijding, weer herstellen mits 


daarvoor de tijd beschikbaar is. Dit wordt vaak gecombineerd met doorzaaien op de betreffende 


plekken. Bij druk bespeelde velden, zoals stadionvelden en trainingsvelden gaat dit niet op. Die 


velden moeten gebruikt blijven en daardoor kan een kleine aantasting al economische of 


maatschappelijke schade veroorzaken. Bij grotere aantastingen kan het zijn dat een sportveld uit 


de roulatie gehaald moet worden om of te herstellen om of vervangen te worden. Dit geldt ook 


voor andere velden waarbij om reden van spelkwaliteit of gezondheidsrisico’s uit de roulatie 


worden gehaald. De economische schade in het laatste gevallen is aanzienlijk.  


b. Schade door blessures. De risico’s op blessure bij schimmelaantasting zijn aanzienlijk. 


Schimmels kunnen zorgen voor oneffen of gladde plekken op het gras. Blessures van sporters 


resulteren ook in economische schade voor de betrokkenen mensen en eventuele werkgevers. 


c. Kosten bestrijding. De kosten van het voorkomen en/of bestrijden van schimmel aantasting met 


gewasbescherming zijn een fractie van de potentiele economische schade. 


 


3. Maatschappelijke argumenten 


a. Risico’s geborgd. Alle gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld op risico’s voor mens, 


dier en milieu. De huidige middelen zijn, indien toegepast volgens de toelatingsvoorwaarden 


(etiket), veilig, ook voor de toepasser van het middel en de gebruiker van het sportveld. 


b. gezondheidsrisico’s. De risico’s op blessure bij schimmelaantasting zijn aanzienlijk. Schimmels 


kunnen zorgen voor oneffen of gladde plekken op het gras. Blessures en eventuele vervolg 


blessures gaan ten koste van de gezondheid op korte termijn en in sommige gevallen ook 


langere termijn. 


c. Duurzaamheid. Vervangen van gras is een kostbare operatie, zowel in geld als in gebruikte 


grondstoffen gemeten. Aangaande dit laatste worden onder andere machines, brandstof en 
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graszaden (met eigen footprint) en arbeid gebruikt. Schattingen lopen uiteen, maar de kosten 


van vervanging van 1 voetbalveld wordt op 50.000-60.000 euro geschat. Tegenover gerichte 


500-1000 euro voor schimmelbestrijding eens in de zoveel jaar. De maatschappelijke een 


duurzaamheidskosten kunnen aanzienlijk worden beperkt met IPM waarbij gewasbescherming 


een laatste, maar belangrijke instrument is. 


 


2 Engerlingen en Emelten 
 


1. Technische argumenten 


a. Engerlingen en Emelten. In de groep Engerlingen en Emelten is, net als die van schimmels, 


divers en ook dynamisch. Er is niet 1 specifieke Engerling of Emelt die het probleem is. De groep 


is breed en per locatie ook wisselend in samenstelling. Een soort specifieke uitzondering is dus 


praktisch niet te realiseren. 


b. Waarom gewasbescherming onmisbaar. De kevers en muggen die zorgen voor populatie van 


larven (Engerlingen en Emelten) in de grond zijn van nature in ons ecosysteem aanwezig. Zeker 


in een natuurlijke omgeving op en rondom sportvelden. Engerlingen en Emelten leveren direct 


door vraat schade op aan gras en wortels. Indirect leveren beiden nog meer schade op. 


Predatoren zoals vogels, dassen, vossen en everzwijnen keren namelijk het gras om, om Emelten 


en Engerlingen te eten.  


 


2. Economische argumenten 


a. Directe schade door aantasting gras. De economische schade van een Engerlingen en Emelten 


varieert. Bij een beperkte aantasting kunnen de aangetaste plekken, na bestrijding, weer 


herstellen mits daarvoor de (speel)tijd beschikbaar is. Dit wordt vaak gecombineerd met 


doorzaaien op de betreffende plekken. Bij druk bespeelde velden, zoals stadionvelden en 


trainingsvelden gaat dat niet op. In dat geval moet een sportveld gebruikt blijven en kan een 


beperkte aantasting economische of maatschappelijke schade. Bij grotere aantastingen wordt 


het veld vaak ter vervanging uit de roulatie gehaald. De economische schade in het laatste geval 


is aanzienlijk.  


b. Schade door blessures. De risico’s op blessure bij Engerlingen- en Emeltenaantasting zijn 


aanzienlijk als het veld nog in gebruik blijft. Engerlingen en Emelten zorgen namelijk voor 


oneffenheden in hoogte of open plekken op het gras. Blessures van sporters resulteren in 


economische schade van de betrokkene en eventuele werkgever. 


c. Kosten bestrijding. De kosten van het voorkomen en/of bestrijden van Engerlingen- en Emelten-


aantasting met gewasbescherming zijn relatief hoog. De resultaten van deze methoden zijn, 


behalve bij bestrijding van Engerlingen van de meikever, goed. De toepassing moet echter op 


exact het juiste tijdstip en op de juiste manier plaatsvinden. Dat gebeurt met nematoden 


(aaltjes). Deze biologische bestrijders vallen niet onder de bij het CTGB geregistreerde 


gewasbeschermingsmiddelen. Een verbod op gewasbescherming, waar ook biologische 


gewasbescherming valt, zou innovaties op dit vlak blokkeren. Deze innovaties zijn cruciaal op de 


schade van dit groeiende probleem in de toekomst beter en goedkoper aan te pakken. 


Momenteel is er geen chemisch of biologisch gewasbeschermingsmiddel toegelaten voor de 
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bestrijding van Engerlingen en Emelten. Deze uitzondering is er dus voor om producenten te 


stimuleren om met nieuwe oplossingen, bij voorkeur laag risico of biologisch, te ontwikkelen 


voor dit probleem. 


 


3. Maatschappelijke argumenten 


a. Risico’s geborgd. Alle gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld op risico’s voor mens, 


dier en milieu. De huidige middelen zijn, indien toegepast volgens de toelatingsvoorwaarden 


(etiket), dus veilig, ook voor de toepasser van het middel en de gebruiker van het sportveld. 


b. Gezondheid. De risico’s op blessure bij Engerlingen en Emeltenaantasting zijn aanzienlijk. 


Engerlingen en Emelten kunnen zorgen voor oneffen of gladde plekken op het gras. Blessures en 


eventuele vervolg blessures gaan ten koste van de gezondheid op korte termijn en soms ook 


langere termijn. 


c. Duurzaamheid. Vervangen van gras is een kostbare operatie, zowel in geld als in gebruikte 


grondstoffen gemeten. Aangaande dit laatste worden onder andere machines, brandstof en 


graszaden (met eigen footprint) en arbeid gebruikt. 


 


3 Onkruiden (weegbree,  paardenbloem, varkensgras, draad- en veldereprijs, klaver en  
madelief). 


 
1. Technische argumenten 


a. Welke onkruiden? Er zijn vele onkruiden aanwezig op sportvelden. Sommige onkruiden zijn 


geen probleem voor de speelkwaliteit. Er zijn ook diverse onkruiden die door mechanische 


bewerking (bijv. maaien of snijden) bestreden kunnen worden. Op dit moment zijn er echter zes 


onkruiden waarbij gewasbescherming onmisbaar is. Dat zijn: weegbree,  paardenbloem, 


varkensgras en draad- en veldereprijs, klaver en madelief.  


b. Waarom GBM nog onmisbaar? Onkruiden zijn overal aanwezig en worden doorlopend door de 


wind, (maai)machines of dieren (o.a. vogels) verspreid, ook op sportvelden. Een gezonde, dichte 


grasmat kan de kieming van onkruid bemoeilijken, kieming kan hierdoor niet worden 


voorkomen. Weegbree,  paardenbloem, varkensgras en draad- en veldereprijs kunnen tot een 


bepaalde aanwezigheid beheerst worden door bijv. mechanische en/of handmatige bestrijding.  


Echter, bij deze soorten komt er vaak een moment in de integrale aanpak van dit probleem, 


waarbij mechanische en/of handmatige bestrijding niet langer effectief is. Bijvoorbeeld, 


wanneer de weegbree in zaad staat en gesneden wordt, dan komen er honderden zaden vrij die 


weer uitgezaaid worden. Op die stadia zijn gewasbeschermingsmiddelen een onmisbaar 


instrument.  


 


2. Economische argumenten 


a. Schade door aantasting gras. De economische schade van een onkruid varieert in grootte. Bij 


een lage onkruiddruk kan het gras, na mechanische of handmatige bestrijding, bij de meeste 


onkruid soorten vaak weer goed herstellen. Eventueel wordt dit gecombineerd met doorzaaien 


op de betreffende plekken. Bij een hogere druk van onkruid en verminderde effectiviteit van 


alternatieve methodes is de situatie anders. Zonder gewasbescherming komt de 
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beschikbaarheid van het veld in het geding. De economische schade in het laatste geval is 


uiteraard aanzienlijk. In dat geval is er directe (uitvallen veld) en indirecte (vervangen veld) 


economische schade. 


b. Schade door blessures. De risico’s op blessure bij aantasting door onkruiden zijn aanzienlijk. 


Onkruiden zorgen voor gladde of stroevere plekken op het gras. Blessures van sporters 


resulteren ook in economische schade voor de betrokkenen mensen en eventuele werkgevers. 


c. Kosten bestrijding. De kosten van het voorkomen en/of bestrijden van onkruid met 


gewasbescherming zijn een fractie van de potentiele economische schade. 


 


3. Maatschappelijke argumenten 


a. Risico’s geborgd. Alle gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld op risico’s voor mens, 


dier en milieu. De huidige middelen zijn, indien toegepast volgens de toelatingsvoorwaarden 


(etiket), dus veilig, ook voor de toepasser van het middel en de gebruiker van het sportveld. 


b. Gezondheid. De risico’s op blessure bij aantasting door onkruiden zijn aanzienlijk. Onkruiden 


kunnen zorgen voor oneffen of gladde plekken op het gras. Blessures en eventuele vervolg 


blessures gaan ten koste van de gezondheid op korte termijn en soms ook langere termijn van 


de sporters. 


c. Duurzaamheid. Vervangen van gras is een kostbare operatie, zowel in geld als in gebruikte 


grondstoffen gemeten. Aangaande dit laatste worden onder andere machines, brandstof en 


graszaden (met eigen footprint) en arbeid gebruikt. Schattingen lopen uiteen, maar de kosten 


van vervanging van 1 voetbalveld wordt op 50.000-60.000 euro geschat. Tegenover 500-1000 


euro voor onkruidbestrijding eens in de zoveel jaar. De maatschappelijke een 


duurzaamheidskosten kunnen dus aanzienlijk worden beperkt met IPM waarbij 


gewasbescherming een laatste, maar belangrijke instrument is. 
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