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PERSBERICHT 
 
 
 
Datum: 10 november 2014 
 
 
Tipkaart ‘Chemievrij beheer sportvelden’ gelanceerd. 
 
Om het grondwater als bron voor drinkwater schoon te houden, hebben zestien ‘Schoon 
Water’ gemeenten de afgelopen jaren het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
afgebouwd op verhardingen en in het groen. Nu zijn de sportvelden aan de beurt. 
Sportvelden beheren zonder chemische middelen blijkt goed mogelijk. De ‘Schoon Water’ 
gemeenten Bladel en Haaren zijn al een aantal jaar chemievrij op sportvelden. Dit naar 
volle tevredenheid. Ook de andere Schoon Water gemeenten willen hiermee aan de slag. 
De tipkaart ‘Chemievrij beheer sportvelden kan!’, die op 6 november is gepresenteerd 
tijdens een Schoon Water bijeenkomst bij v.v. Helvoirt, is hierbij een handig hulpmiddel 
voor de terreinbeheerders.  
 
Tipkaart: werken aan een goede bodem cruciaal 
De tipkaart ‘Chemievrij beheer sportvelden kan!’ is op 6 november gepresenteerd bij de Schoon 
Water bijeenkomst in Helvoirt (gemeente Haaren). Hierbij waren ambtenaren en beheerders van 
sportvelden in de Schoon Water gemeenten aanwezig.  
De tipkaart bundelt de kennis en praktijkervaringen van de leden van de Expertteam Chemievrije 
Sportvelden. Het expertteam is speciaal opgericht binnen het project Schoon Water om de 
overstap naar chemievrij beheer van sportvelden te faciliteren. De tipkaart geeft stapsgewijs weer 
hoe de overstap naar chemievrij beheer kan worden gemaakt. Cruciaal is het werken aan een 
goede bodem als basis voor een goede grasmat. De kaart geeft inzicht in mogelijk technische 
verbeterpunten voor het beheer, maar stipt ook financiële en organisatorische aspecten aan.  
 
Praktijkervaringen 
Tijdens de bijeenkomst is dieper ingegaan op de ervaringen in de gemeenten Haaren, Bladel en 
Schijndel en is ter plekke de kwaliteit van de grasmat van voetbalvereniging Helvoirt besproken. 
Uit de presentaties komt naar voren dat goed beheer belangrijk is voor een goede bodem en 
grasmat. Als eenmaal deze goede basis is bereikt, is relatief weinig onderhoud nodig en is ook 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruiden of plaaginsecten veelal geen 
noodzaak meer. Een financieel overzicht van de gemeente Schijndel laat zien dat de kosten van 
chemievrij beheer niet hoger zijn dan bij gebruik van chemie. 
 
Schoon Water voor Brabant 
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon 
te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, 
stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor 
drinkwater. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen zelfs alle gebruikers van 
bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen 
voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Zie voor meer informatie www.schoon-water.nl 
 
Nadere inlichtingen 
De tipkaart en de presentaties zijn te downloaden via www.schoon-water.nl. 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de tipkaart, of heeft u vragen voor het 
Expertteam Chemievrije Sportvelden neem dan contact op met Peter Leendertse (CLM), E 
pele@clm.nl, T 0345-470751. 
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Gemeenten en beheerders gaan enthousiast aan de slag met de tipkaart en werken toe naar 
sportvelden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. 
 
 


