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PERSBERICHT 

Culemborg, 24 augustus 2012 

 
Voetballers in Haaren drinken niet alleen (compost)thee 

Kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen zijn niet meer nodig op sportvelden in Haaren 

 

Op vier Haarense voetbalverenigingen wordt geen gebruik gemaakt van chemische 

bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dit is bijzonder! De meeste sportclubs en gemeenten 

denken dat het onmogelijk is om zonder chemie een goede grasmat te hebben. In 

Haaren bewijzen ze de afgelopen twee seizoenen dat compost, compostthee en 

organische meststoffen een gezonde bodem en grasmat opleveren. Hierdoor spoelen er 

geen bestrijdingsmiddelen en nutriënten uit kunstmest meer uit naar het grond- en 

oppervlaktewater. Dit is winst voor de mens en onze omgeving. Hoe krijgen ze dat in 

Haaren voor elkaar? 

 

De aanleiding… 

Ad van de Ven, werkzaam op de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Haaren legt uit hoe 

de overstap naar chemievrij beheer van sportvelden tot stand is gekomen. “Wij onderhielden het 

openbaar groen en verhard oppervlakte al zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Bij de 

sportverenigingen en bij ons heerste er onvrede over de kwaliteit van de grasmatten. De gemeente 

had het onderhoud uitbesteed aan groenvoorzieners. De groenvoorzieners werkten via een 

planning. Als het hard had geregend, werd het gras de volgende dag gewoon gemaaid. Dit leidde 

tot bodemverdichting en spoorvorming. Onderhoud van de grasmat vergt maatwerk. Intensief 

gebruik resulteerde gedurende het seizoen al gauw tot een slechte grasmat. Eens in de vijftien jaar  

vernieuwden we de grasmat compleet, dit kost erg veel geld en het duurt weer een paar jaar 

voordat er een goede grasmat ligt. De gemeente en sportverenigingen waren het zat.” 

 

Weer trots op grasmat  

Wethouder Eric van den Dungen: “Willen is een, doen is twee. Geld hoeft niet altijd leidend te zijn 

en op den duur is deze wijze van onderhoud waarschijnlijk goedkoper. Dit 

omdat we de grasmat niet meer compleet hoeven te vernieuwen en daarmee 

besparen we toch gauw 10 a 20.000 euro per veld en per keer. De verenigingen 

hebben het gebruik van maaimachines, wiedeggen, bosmaaiers, landrol en 

beregeningsinstallaties gekregen. In ruil daarvoor onderhouden ze nu zelf voor 

een groot deel hun gras. Het ziet er prima uit, de vrijwilligers leveren maatwerk 

en zijn trots. Het gras is zelfs zo goed dat de trainer van RKC Waalwijk 

complimenten heeft gegeven aan de vrijwilligers van VV Helvoirt. Deze 

chemievrije methode is ingeburgerd binnen de gemeente en gemeenteraad.” 

 

Wethouder Eric van den Dungen. 

 

Compost en compostthee 

Dirk de Jong (Vos Capelle) en Mark van Iersel (Soil-Tech Solutions) hebben samen met Ad van de 

Ven hun expertise ingezet om zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest een goede 

grasmat te maken.  

 

Het bedrijf Soil-Tech Solutions analyseert wat de grond te kort komt en maakt een 

compostmengsel en compostthee op maat met de benodigde nutriënten. Gedurende het 

groeiseizoen wordt de compostthee gespoten om een bulk aan bodemleven te verkrijgen. Het 

bedrijf Vos Capelle maakte in overleg met Mark van Iersel het bemestingplan compleet met de 

organische meststoffen die voor de aanvoer van de hoofdelementen (N, P en K) zorgen. Dit wordt 
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in organische vorm gedaan om het bodemleven niet te schaden, maar juist te stimuleren. Alle drie 

zijn ze ervan overtuigd dat deze natuurlijke producten leiden tot een rijk bodemleven, goede 

bodemstructuur en juist vochtregulerend vermogen van de bodem.  

 

De Jong: “Hierdoor ontstaat er binnen een paar jaar een hoogwaardige grasmat. De grasmat is 

dicht, groen en sterk geworteld. Zodoende krijgt het onkruid weinig kans om zich te vestigen. In 

de eerste paar jaar verwijderen vrijwilligers van de voetbalvereniging 

soms het onkruid. Als de grasmat goed geworteld en gesloten is krijgt 

onkruid weinig kans meer en gaat deze in principe tientallen jaren mee.” 

Van Iersel: “In de compostthee zitten micro-organismen zoals bacteriën 

en schimmels die voor een weerbare grond en grasmat zorgen, die ook 

erg goed doorwortelbaar is. Het effect van de opbouw van bodemleven is 

goed te zien aan alle wormenhoopjes. Die zorgen ervoor dat het veld na 

een grote regenbui snel weer bespeelbaar is. In Haaren bewijzen ze dat 

chemievrij onkruidbeheer op deze wijze prima kan. Tegen – op termijn -  

een lagere prijs en een grasmat van betere kwaliteit.” Vrijwilliger M. 

Hamers van voetbalclub VV Helvoirt geeft aan dat het 

hoofdveld in amper 3 jaar tijd van rapportcijfer 4 naar 

een 10 is gegaan, het trainingsveld scoorde een 2 en nu 

een 7. 

 

Jan Hekman (Eco Consult) begeleidt en adviseert Schoon Water gemeenten rondom de overstap 

naar chemievrij onderhoud en hoopt dat veel gemeenten het goede voorbeeld in Haaren volgen. 

Ook gemeente Bladel onderhoudt haar sportvelden al zonder chemie, met behulp van organische 

meststoffen geënt met micro-organisme. 

 

Schoon Water voor Brabant 

‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant 

Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa 

en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland. 

 

Voor meer informatie 

Actuele informatie vindt u op de website www.schoon-water.nl 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joost Lommen (CLM): T 0345-470758. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger M. Hamers van voetbalclub 

VV Helvoirt verwijdert onkruid


