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De aanleiding: wettelijk kader
De reden voor het verbod is de bescherming van 
mens, dier en milieu. Het Nederlandse beleid 
is daarom gericht op het terugdringen van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als 
er geschikte alternatieven zijn. De wetgeving 
komt voort uit de Europese richtlijn duurzaam 
gebruik pesticiden (2009/128/EG). Voor sport-
velden gold een tijdelijke uitzondering. In de in 
2015 ondertekende Green Deal Sportvelden is 
door de Nederlandse overheid en sportbonden 
afgesproken dat het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen op sportvelden vóór 2020 afge-
bouwd is, mits technisch haalbaar en betaalbaar. 
Vanaf 1 april 2020 is het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op natuurgrassportvelden 
nagenoeg verboden.

Voordat we verder gaan, lichten we eerst toe 
waar het in dit artikel en tijdens de bijeenkom-
sten wel en niet over gaat. Het gaat wel over 
sportgrasvelden voor atletiek, voetbal, cricket 
en rugby. Het gaat niet over golfbanen en kunst-

grasvelden. Het gaat wel over gewasbescher-
mingsmiddelen en niet over biociden2.

Een vergelijkbare omschakeling naar chemievrij 
werken is gerealiseerd op verharding (verbod 
mrt. 2016) en in het groen (de zogenaamde 
‘overige terreinen' overige, verbod nov. 2017). 
Experts hebben het ministerie geadviseerd dat 
het slechts in een aantal situaties (nog) niet tech-
nisch haalbaar is om pesticidenvrij te werken 
op natuurgrassportvelden. In deze situaties (zie 
tabel) mag tot en met 2022 nog een gewasbe-
schermingsmiddel worden gebruikt, mits de 
beheerder geïntegreerde gewasbescherming 
(IPM) toepast.

Zeven onkruiden mogen met gewasbescher-
mingsmiddelen worden bestreden, en slechts 
op 20 procent van het areaal (dus niet volvelds). 
Tegen schimmels mag niet gespoten worden, 
omdat die zelden een probleem vormen voor 
de bespeelbaarheid. Ter verduidelijking: groei-
regulatoren zijn gewasbeschermingsmiddelen 
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TABEL 1. Uitzonderingen op het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
geldig tot eind 2022

Wedstrijd-, trainings- 
en bijvelden 

Bestrijding van:

Onkruiden: weegbree, 
draadereprijs, veldereprijs, 
paardenbloem, madeliefje, 
klaver en varkensgras

Plagen: mei- en junikever

Aanpak:

Wanneer IPM niet aanslaat, mag 
eens per jaar op 20 procent van het 
speloppervlak met gewasbescher-
mingsmiddelen worden bestreden. 
Dit geldt niet voor voetbalstadions 
van eredivisie- en eerste divisie-
verenigingen.

1. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de laatste 

twee bijeenkomsten in Flevoland en Gelderland uitgesteld.

2. Pesticiden (ook wel bestrijdingsmiddelen genoemd) 

zijn zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bedoeld om planten te 

beschermen of juist te bestrijden (onkruiden); biociden wor-

den ingezet tegen plagen en algen. In het sportveldbeheer 

worden biociden veelal gebruikt op kunstgrasvelden.
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en mogen niet toegepast worden op de velden. 
Voor natuurgrasvelden in stadions van 
eredivisie- en eerste divisie-voetbalclubs 
gelden uitzonderingen. Daar mag het gehele 
veld gespoten worden tegen schimmels, maar 
niet tegen onkruiden en insecten. Vanaf 1 januari 
2023 vervallen deze uitzonderingen en mogen 
gewasbeschermingsmiddelen op geen enkel 
grassportveld meer worden gebruikt.

De strategie: een robuust grasveld
Bij IPM ligt het accent zwaar op preventie, 
monitoring en planmatig beheer. Het vereist 
een weloverwogen aanpak en kennis van de 
ecologie op een grasveld: de relaties tussen 
organismen onderling en met hun omgeving. 
Hierbij is een gezonde bodem even belangrijk 
als de grasmat die erop ligt. De basis bestaat 
uit goed cultuurtechnisch onderhoud: met 
beleid maaien, bemesten, beregenen (weliswaar 
beperkt), beluchten en doorzaaien. Het stre-
ven is een goed gesloten grasmat, met goede 
sportveldgrassen en goed ontwikkelde wortels. 
Daarnaast is het belangrijk om nauwkeurig en 
frequent te monitoren of er mogelijke stress-
factoren ontstaan en of er zich onkruid vestigt. 
Door proactief onderhoud en tijdig ingrijpen bij 
ongewenste ontwikkelingen kunnen 
problemen worden voorkomen.

De tegenpartij: onkruiden, plagen en ziekten
Ook in een grasmat geldt het ecologische prin-
cipe van survival of the fittest. Wanneer het gras 
gezond is en de groeiomstandigheden optimaal 
zijn, krijgen ziekten, plagen en onkruiden in het 
veld minder kans om zich te ontwikkelen.

Onkruiden kunnen zich vestigen als ze beter 
zijn aangepast aan de lokale omstandigheden 
dan de gewenste sportgrassen. Preventie en 
bestrijding van onkruiden draait daarom vooral 
om het gericht sturen in de concurrentiever-
houdingen in de grasmat. Dit is maatwerk, 
bestaande uit een combinatie van het juiste 
onderhoud op het juiste moment, verantwoord 
veldgebruik en geschikte omgevingsfactoren. In 
een gesloten grasmat moeten onkruiden vanaf 
de kieming direct met het gras concurreren om 
licht, water en voeding. In een gesloten grasmat 
met goed ontwikkelde wortels zijn de geves-
tigde sportveldgrassen altijd in het voordeel. De 
veredelde rassen zijn, beter dan alle andere soor-
ten, bestand tegen de specifieke sportveldom-
standigheden. Op voorwaarde dat ze kunnen 
putten uit opgebouwde reserves, herstellen 
sportveldgrassen sneller van bespelen, maaien 
en veel andere stressfactoren dan ongewenste 
soorten.

Ziekten komen voor wanneer er sprake is van 
een ziekteverwekker, een verzwakte gastheer 
én omstandigheden waarin de ziekte zich kan 
ontwikkelen. De aanwezigheid van ziektever-
wekkers op sportvelden is niet te voorkomen. 
Daarom is het belangrijk om bij de inzaai te kie-
zen voor ziekteresistente rassen, die bovendien 
tolerant zijn voor enkele specifieke stressfacto-
ren, zoals droogte, hitte en het maairegime. Een 
droge en schrale toplaag biedt ziekteverwekkers 
minder overlevingskans en remt, samen met 
een korte bladnatperiode, de verspreiding. Een 
gezonde bodem is zeer belangrijk voor vitaal 
gras én natuurlijke weerbaarheid tegen verschil-
lende ziekten.

Plagen treden vooral op wanneer er sprake is 
van een overvloedig aanbod van voedsel en 
een gebrek aan predatoren. Voor de meeste 
plaaginsecten is gerichte biologische bestrijding 
met natuurlijke vijanden beschikbaar. Denk bij-
voorbeeld aan de inzet van aaltjes tegen enger-
lingen. Het blijft essentieel om een natuurlijk 
evenwicht in en rond het veld te bevorderen. 
Het stimuleren van biodiversiteit in de omge-
ving, zoals in de golfsector gebeurt, verdient op 
buitensportcomplexen meer aandacht. Denk 
aan beplantingen en kruidenvegetaties die een 
nestplaats bieden voor natuurlijke vijanden als 
vogels, vleermuizen, sluipwespen etc.
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PRAKTIJKVOORBEELDEN
Tijdens de bijeenkomsten legden de beheerders van de betreffende locatie uit hoe zij zijn 
omgeschakeld naar een pesticidenvrije aanpak. Hieronder een aantal voorbeelden:

•  Maaibeheer: Al voordat ‘Schijndel’ kennis 
deelde met het project ‘Schoon water voor 
Brabant’ (eind jaren negentig), werkte de 
gemeente Meierijstad vrijwel zonder  
pesticiden. Bij de ‘Schijndelse methode’ staat 
het maaibeheer centraal; door ultrakort 
maaien en direct erna doorzaaien krijgt het 
gras een groei-impuls en herstelt het snel.

•  Beluchting: Voor een goede ontwatering van 
de toplaag, een betere zuurstofvoorziening 
van graswortels en gezond bodemleven 
besteedt het Zeeuwse groenbedrijf Dethon 
Groen veel aandacht aan beluchting. Zo 
wordt de grasgroei gestimuleerd en de groei 
van onkruiden gereduceerd.

•  Maatwerk: Elk veld vergt een specifieke aan-
pak, afgestemd op grondsoort, omgeving, 
weersomstandigheden etc. Sportbedrijf 
Rotterdam beheert maar liefst 180 locaties 
in Rotterdam en omgeving, maar levert 
ondanks de omvang van de organisatie op 

ieder veld weer maatwerk.
•  Doorzaaien: Het is belangrijk om de  

concurrentiepositie van het gras ten opzich-
te van onkruid te verbeteren. Een van de 
manieren waarop de gemeente Groningen 
dit bereikt, is door vaker door te zaaien (in 
voorjaar, zomer en najaar). Zaai liever een 
aantal keren een gepaste hoeveelheid dan 
eenmalig te veel.

•  Communicatie: Gras kan beter tegen  
bespeling dan grasveldonkruiden, dus is 
regelmatig bespelen belangrijk. De leden 
van de club spelen daarom een belangrijke 
rol in de transitie naar pesticidenvrij beheer. 
Een tip van FC Wolvega: laat de F’jes over-
dwars op het hoofdveld spelen en schakel 
het eerste elftal in om een middagje onkruid 
te komen wieden. Dit vergroot het besef dat 
een gezonde grasmat geen  
vanzelfsprekendheid is.
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‘We zullen eraan 
moeten wennen 
dat een sportgras-
veld er niet altijd 
strak en groen 
uitziet. Als het 
niet aan dit beeld 
voldoet, wil dat 
niet zeggen dat 
de speelkwaliteit 
minder is’
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Bevindingen
Gemeenten en aannemers werken al meerdere 
jaren pesticidenvrij in het groen en op verhardin-
gen. Onder de deelnemers aan de bijeenkom-
sten bevonden zich dan ook veel beheerders 
die al jaren succesvol IPM toepassen zonder 
gewasbeschermingsmiddelen. Zij zien de toe-
komst (met een algeheel verbod) dan ook met 
vertrouwen tegemoet. Hun kennis en ervaringen 
zijn cruciaal om de sportsector verder te helpen 
in deze transitie. Veel vrijwillige beheerders bij 
sportverenigingen weten nog niet dat ook zij 
door de wet beschouwd worden als professione-
le gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. 
Daarnaast hebben veel vrijwilligers een kennis-
achterstand omdat het beheer niet hun professie 
is, uitzonderingen daargelaten. Van gemeenten 
wordt verwacht dat ze alle sportverenigingen 
informeren over pesticidenvrij beheer. Ze dienen 
vrijwilligers te ondersteunen bij het vergaren en 
onderling delen van kennis.
Pesticidenvrij beheer laat zich niet leiden door 
de kalender. Waar gras in de winter langer door-
groeit en herstelt, wordt het groot onderhoud 
van velden tijdens de competitiestop een groter 

risico, vanwege de toenemende kans op hitte 
en droogte. Grasgroei, vitaliteit en concurren-
tiekracht van cool season sportgrassen worden 
direct en indirect beïnvloed door veranderin-
gen in het klimaat. Zeker in combinatie met 
veranderingen in de looptijd van competitie-
programma’s en mogelijke beperkingen met 
betrekking tot beregenen, is het noodzakelijk de 
onderhoudsplanning aan te passen om bij de 
start van de competitie over volledig belastbare 
velden te kunnen beschikken. Daarnaast is het 
van belang om gedurende het seizoen vaker het 
juiste onderhoud te plegen om velden optimaal 
bespeelbaar te houden. Dit heeft vervolgens 
weer invloed op de omvang en intensiteit van 
onderhoudswerkzaamheden na afloop van het 
seizoen. Een succesvolle IPM-aanpak vraagt niet 
alleen inzet van de grasprofessionals, maar ook 
begrip van de spelers, clubs en sportbonden. 
Communicatie over gebruik en onderhoud van 
de velden is cruciaal.

Tot slot
Pesticidenvrij beheer zal nooit een blijvend 100 
procent onkruidvrije, ziektevrije en plaagvrije 

grasmat opleveren, maar dat is sporttechnisch 
helemaal niet nodig en kon ook vroeger niet 
worden bereikt. Pesticidenvrij beheer vraagt vak-
manschap en volop inzet op een gezonde gras-
mat én gezonde bodem. Op een aantal velden 
is daar een inhaalslag voor nodig, maar op goed 
gebouwde en verantwoord bespeelde velden 
is beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen 
goed uitvoerbaar en betaalbaar.

Meer informatie?
Op de bijeenkomsten stond de Handreiking pes-
ticidenvrij sportgrasbeheer centraal. Deze hand-
reiking is tot stand gekomen in het kader van 
de Green Deal Sportvelden en geeft beheerders 
informatie met als doel om onkruiden, ziekten en 
plagen in sportgrasvelden te voorkomen en te 
bestrijden zonder inzet van pesticiden. In de zeer 
uitgebreide handreiking wordt sportgrasbeheer 
tot in detail beschreven. De handreiking is onder 
andere te vinden op www.onkruidvergaat.nl en 
op www.bsnc.nl.

De presentaties die zijn gegeven op de 
bijeenkomsten zijn te vinden op 
www.onkruidvergaat.nl. Als u op de hoogte 
gehouden wilt worden van de ontwikkelingen 
in chemievrij beheer, meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief van Onkruidvergaat.nl.
Vragen over dit thema kunt u stellen via het 
forum van www.schoon-water.nl/forum/.

Organisatie twaalf regiobijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn georganiseerd door CLM 
Onderzoek en Advies en Branchevereniging 
Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Financiers 
waren het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, de Vereniging van waterbedrijven in 
Nederland (Vewin), de Unie van Waterschappen 
(UvW) en NOC*NSF. De bijeenkomsten zijn 
ondersteund door de volgende samenwerkings-
partners: Cumela, KNVB, VHG en VSG.

Contactgegevens auteurs
Joost Lommen (CLM Onderzoek en Advies): 
0345-470758, jlommen@clm.nl

‘Besef dat vanaf 2023 chemievrij 
beheer de norm is. Gebruik de komende 
jaren om u daarop voor te bereiden’
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