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De klok tikt dus door, als het gaat om maatre-
gelen om van de Green Deal Sportvelden 2020 
een succes te maken. Deze Green Deal heeft als 
doel om in 2020 geen chemische bestrijdings-
middelen meer te gebruiken op sportvelden en 
golfbanen. Bestrijding met micro-organismen 
lijkt goede resultaten te boeken, zo blijkt uit 
onderzoek en uit de praktijk van Algavelan 
Nederland.

Onderzoek Gladheid Kunstgras
Het Onderzoek Gladheid Kunstgras moet de 
branche en de sectorleden van de BSNC meer 
duidelijkheid verschaffen over de vraag hoe 
mossen en algen op kunstgrasvelden het meest 
doeltreffend én chemievrij bestreden kunnen 
worden. De begeleidingscommissie van het 

onderzoek bestaat uit zes leden; de coördinatie 
en leiding van dit project zijn in handen van 
Koen Beelen van Co-Capacity uit Bunnik. De 
overige leden zijn Wageningen University & 
Research (WUR), de gemeenten 's-Hertogen-
bosch en Amsterdam, het Koninklijk Nederlands 
Korfbalverbond, de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond en Algavelan Nederland. Op ter-
mijn komen de resultaten van dit onderzoek 
beschikbaar.

Veel misverstanden bij algen- en 
mossenbestrijding
Volgens directeur Ewoud van de Wetering van 
Algavelan zijn er nog veel te veel misverstanden 
op het gebied van algen- en mossenbestrijding. 
‘Wat mag wel en wat mag niet? Wat werkt en 
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wat niet? Geeft dit hogere kosten of juist niet? 
Effectieve bestrijding van algen en mossen 
begint bij de voedingsbodem.' Van de Wetering 
wijst erop dat het in de hele onderhoudssector 
voor sportaccommodaties gebruikelijk was – en 
nog steeds is – te werken met diverse soorten 
chemie. ‘Zout, waterstofperoxide, enzymrei-
nigers (zeep), biociden en pesticiden. Deze 
werden en worden ook veelvuldig toegepast op 
kunstgrasvelden, om het probleem van glad-
heid en wateroverlast door onder andere algen 
op te lossen. Dit gebeurt vaak in combinatie 
met intensief mechanisch reinigen. Inmiddels 
raakt men er steeds meer van doordrongen dat 
dit zo niet verder kan.’ 

Exit chemie
De exit van chemie is onvermijdelijk om ver-
schillende redenen, vertelt Van de Wetering. 
‘Ten eerste: het mag niet. Voor de hele openba-
re ruimte moet men over op chemievrij beheer. 
Het zijn vaak ook ernstige milieudelicten. Een 
vergunning voor een hockeyveld betekent niet 
dat het is toegestaan om een lozing te doen 
op oppervlaktewater, wat dus altijd gebeurt. 
Ten tweede: het werkt niet. De praktijk laat 
zien dat er altijd problemen ontstaan. Daar zijn 
voorbeelden genoeg van, zoals bij MHC Weesp 
en Sportbedrijf Arnhem, waarover al eerder is 
gepubliceerd. Ten derde: het kost te veel. Er 
wordt veel chemie gebruikt en vervolgens vindt 
intensieve mechanische reiniging plaats met 
hoge kosten. Al deze middelen hebben door de 
grootschalige toepassing directe invloed op het 
grond- en oppervlaktewater en alles wat daarin 
leeft.'

Volkomen onacceptabel
Hij wijst erop dat chemie op sportvelden ook 
nadelige gevolgen heeft voor de insecten in de 
omgeving. 'Wat we overhouden, is dode natuur 
en dat is volstrekt onaanvaardbaar. Vertel 
mensen uit de wereld van de waterzuivering 
maar eens wat er nu in grote hoeveelheden op 
Nederlandse sportvelden wordt gespoten. De 
reacties die je dan krijgt, zijn niet mis te ver-
staan: volkomen onacceptabel.' 

No cure, no pay
Terug naar de Green Deal Sportvelden: met 
ingang van 2020 mogen er geen chemische 
bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt 
op sportvelden en golfbanen. Volgens Van de 
Wetering is die datum moeiteloos haalbaar. ‘Ons 
eigen onderzoek en de bijbehorende best prac-
tices laten zeer succesvolle bewezen resultaten 
zien. De velden waar we zijn gestart met MO5 
Sport worden schoon en blijven schoon. Einde 
overlast. Op basis van no cure, no pay bieden 
we sportclubs honderd procent garantie dat we 
met deze methode zelfs semiwatervelden hele-
maal in orde krijgen. Zo niet, dan zijn de kosten 
voor ons. Maar dat is nog nooit gebeurd.’
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