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Hoe is de tipkaart ontstaan? 

 
•  Ervaringen in gemeentes Haaren, Bladel en 

Schijndel 

•  Leertraject (analoog aan ontwikkelingen op 
verhardingen): informatie en kennis genereren en 
verspreiden 

•  Expertgroep sportvelden 



Noord-Brabant wil versnellen 

Johan van den Hout, gedeputeerde: 
 
“We hebben ambitie. Per november 2015 mogen 
gemeenten geen chemie meer gebruiken op 
verhardingen. Het zou mooi zijn dit ook te realiseren op 
sportvelden.” 
 
 
Veel deelnemende gemeenten  
hebben toegezegd zich  
hiervoor in te zetten. 



Aan de slag in de praktijk: tips expertgroep 

Doel: goed onderhoud van natuurgrasvelden zonder 
gebruik van chemie 
 
Basis: een goede grasmat, met goede beworteling 
en bodemstructuur, diversiteit bodemleven, goede 
balans tussen lucht en vocht 
 
à    Goed herstellend vermogen, minder intensief         
      onderhoud  
 
 



Tipkaart: Aan de slag in de praktijk 

1. Inventarisatie 
 
Bodem 
… 
 
 
Onderhoud  
… 

  
Gras 
… 

2. Naar chemievrij 
 
Verbeterpunten 
… 
 
 
Structureel beheer 
… 



Toch problemen? 

Onkruiden 
 

u  paardenbloem en grote weegbree 

u  Wortelonkruiden 
 

Insectenlarven 
… 
 

Schimmels 
… 
 

 
 

u  straatgras, ruwbeemd 
 

u  Bloeiend straatgras 



Organisatorische en financiële aspecten 
Flexibiliteit in beheer is belangrijk, zodat het onderhoud kan 
worden aangepast aan de situatie ter plaatse.  
 
Opties: 
•  Leg zo mogelijk contractueel vast dat de kwaliteit van het speelveld 

en aspecten zoals bodemleven op niveau dienen te blijven; 
 
•  Bij de overstap naar chemievrij beheer is de eerste jaren vaak 

extra budget nodig. Na een aantal jaar heerst er natuurlijk 
evenwicht in de bodem en is de grasmat ‘gesloten’, dan kan het 
jaarbudget worden verlaagd; 

 
•  Begin een pilot met enkele velden. Dit geeft de mogelijkheid 

stapsgewijs ervaring op te doen en zo naar volledig chemievrij toe 
te werken. 



Conclusie: het kan! 

•  Chemievrij beheer van sportvelden is mogelijk, zonder 
substantiële meerkosten en met behoud van een goede 
grasmat 

 
•  Verschillende methoden mogelijk. Zie de verschillende 

gemeenten. Zowel qua techniek als organisatorisch (is inzet 
van vrijwilligers zoals in Haaren in uw situatie reëel?) 

•  Leertraject, ook binnen het project Schoon Water 
 
•  Ga aan de slag met enkele velden. 



Heeft u ervaringen? Wilt u aan de slag? 

•  Wat zijn uw ervaringen met chemievrij beheer van 
sportvelden?  

•  Wat kunnen we van elkaar leren? 
 
Deel uw ervaringen: Wij zijn geïnteresseerd! 
 
Zie ook wwww.schoon-water.nl 



Expertteam Sportvelden 

•  Jan Hekman (Eco Consult) 

•  Ad van de Ven (gemeente Haaren) 

•  Huub Willems (gemeente Bladel) 

•  Wim Bekkers (gemeente Schijndel) 

•  Irwin van der Mussele (Ecostyle) 

•  Ernst Bos (Ernst Bos Advies) 

•  Mark van Iersel (Van Iersel BV) 

•  Leon Steenbergen (Steenbergen graszoden) 
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Dank voor uw aandacht! 
 

 
Vragen? 

 


