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Platform voor:

Tijdens de forumdiscussie over chemievrij beheer 

op sportvelden die Fieldmanager hield bij de 

Utrechtse Heuvelrug haalt Pleun Lok aan dat 

het hem nog niet duidelijk is of kunstgrasvelden 

vallen onder verharding, of niet. Als een kunst-

grasveld verharding zou zijn, zou het verbod 

van gewasbeschermingsmiddelen op kunstgras 

hockeyvelden ingaan per 2015. Wanneer het 

niet onder verharding valt, pas in 2017 zoals 

de natuurgras sportvelden. De KNHB en KNVH 

weten nog niet precies hoe de vork in de steel 

zit en zeggen deze vraag bij onderzoeksbureau 

Tauw -en dus bij het ministerie- neergelegd te 

hebben. Herhaald navragen bij Tauw levert geen 

antwoord op.

Verschil gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De tweede prangende vraag is of geregistreerde 

middelen voor de bestrijding van algen en mos, 

zoals Acticide Bac 50 van Algen Control BV, 

vrijgesteld zullen worden. KNHB en KNVH zeg-

gen dat Tauw ook deze vraag zal onderzoeken. 

Over of deze middelen gebruikt mogen blijven, 

laat onderzoeksbureau Tauw zich tot op heden 

ook niet uit. Volgens Jo Ottenheim van Nefyto, 

de Nederlandse stichting voor fytofarmacie en 

daarmee belangenvereniging voor gewasbe-

schermingsfabrikanten , bestaat er een belangrijk 

verschil tussen gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden. ‘Er bestaat een wet voor gewas-

beschermingsmiddelen en biociden, waarvoor 

een toelating is omschreven. De toelating voor 

deze middelen is gekoppeld aan twee Europese 

verordeningen. Eén verordening geldt specifiek 

voor gewasbeschermingsmiddelen. De andere 

verordening geldt voor biociden. ‘Momenteel 

kent Nederland een gedifferentieerd handha-

vingsbeleid voor biociden,’ legt Ottenheim uit. 

‘Dat betekent dat daarin uitzonderingen worden 

toegestaan.’

Kans op toelating 

Dat biedt kansen, want de geregistreerde mid-

delen om kunstgrasvelden algen- en mosvrij te 

houden vallen volgens Ottenheim onder ‘bioci-

den’. En zouden dus worden toegelaten. De brief 

van Mansveld rept enkel over gewasbescher-

mingsmiddelen. Ongeregistreerde vormen van 

middelen zijn bij wet verboden. Maar omdat er 

onder ‘biociden’ ruimte is voor toelating van laag 

risico biociden, gaan beoordelingsinstanties voor 

Nederland beoordelen of ongeregistreerde mid-

delen zoals keukenzout, chloor en waterstofper-

oxide onder laag risico biociden zullen vallen. Als 

dat zo is, zullen ook deze stoffen worden toege-

laten. ‘De noodzaak hiervoor bestaat uit het feit 

dat de bestaande problemen wel opgelost dienen 

te worden. Niemand is erbij gebaat wanneer pro-

blemen worden opgelost in de illegaliteit,’ aldus 

Ottenheim.

Tweedeling tussen natuur- en kunstgrasbeheer

In de praktijk ontstaat dan een tweedeling van 

een verbod van gewasbeschermingsmiddelen op 

natuurgrasvelden en een gebruik van biociden 

op kunstgrasvelden. Dit zou kunnen leiden tot 

een toename van de aanleg van kunstgrasvel-

den, aangezien het onderhoud daar makkelijker 

wordt.

Praktijk

Fieldmanager vraagt Jan Overwater van 

Algencontrol, die met zijn bedrijf de laatste jaren 

hard gewerkt om alle CTGB-registraties voor 

elkaar te krijgen, zijn mening over het nieuwe 

voorstel: ‘Wij denken dat het hier gaat om een 

verbod voor gewasbeschermingsmiddelen. De 

middelen van Algen Control BV vallen naar onze 

mening onder de biocidewetgeving. Dit heeft 

niets met een verbod voor gewasbeschermings-

middelen te maken. Voor onze middelen is ook 

deze zomer een toelating afgegeven. Overwater 

houdt nog geen rekening met een eventuele toe-

lating van de huis- tuin- en keukenmiddelen. ‘Elk 

middel om algen te bestrijden op kunstgrasvel-

den dient een toelating als biocide te hebben bij 

CTGB, wij zijn op dit moment de enige partij die 

dit hebben. Alle andere middelen en manieren 

zijn niet toegestaan, dus ook waterstofperoxide 

en noem maar op mogen niet. Clubs, bedrijven 

en gemeenten dienen de gevaren en gevolgen 

goed te realiseren.’ Ottenheim: ‘Terecht gaat hij 

daar nog niet vanuit, want het is een zeer lang-

lopend, duur en complex proces voor bedrijven 

om aan te tonen dat hun middel veilig is.’

Chemische bestrijding op 
kunstgras ontspringt de dans 
Veel chemie op kunstgras hoort niet bij de 
gewasbeschermingsmiddelen, maar bij de 
biociden en blijven daardoor toegelaten

Tot nu toe heeft de discussie zich gefocust 

op chemievrij beheer op natuurgrasvel-

den, maar hoe zit het met kunstgrasvel-

den: worden deze al dan niet tot verhar-

ding gerekend? En worden bestrijdings-

middelen tegen algen en mos op kunst-

gras- en kunststofvelden ook verboden? 
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Algiciden vallen onder biociden (PT02) en niét 

onder gewasbeschermingsmiddelen omdat zij 

ten eerste geen planten, maar bijvoorbeeld 

kunstgras beschermen. In de verordening voor 

gewasbeschermingmiddelen komt wel de regel 

voor, ‘vernietiging, beperking of voorkoming 

van ongewenste (delen van) planten’, maar 

daarin staat dat algen een uitzondering vormen. 

Jo Ottenheim


