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Chemievrij beheer van sportvelden in Brabant trekt veel aandacht 
 
Schoon Water voor Brabant organiseert dit jaar drie bijeenkomsten over chemievrij 
beheer. De eerste bijeenkomst was op 5 maart in Schoon Water gemeente Oss bij 
voetbalclub v.v. Herpinia. Momenteel is een Green Deal Sportvelden in de maak om 
toe te werken naar chemievrije sportvelden in 2020. Chemievrij beheer van sportvel-
den is een uitdaging. De 40 aanwezigen hadden veel vragen, gelukkig zijn er ook ant-
woorden.  
 
De chemievrije ‘bal’ rolt door 
Huub Willems van de gemeente Bladel: “Midden jaren 80 zijn we begonnen met het afbouwen 
van bestrijdingsmiddelen op verhardingen en een paar jaar later in het openbaar groen. Dat 
was niet zo’n moeilijke beslissing als gemeente, simpelweg omdat het kan! En toen deden we 
dat nog zonder hetewater- of heteluchtmachine. Ook beheren we, na tevredenheid, al vele jaren 
onze sportvelden chemievrij. Op sportveldengebied worden nu machines ontwikkeld, wat naast 
kennis en ervaring, van groot belang is. Als we zo doorgaan is chemievrij beheer van sportvel-
den prima mogelijk. Daar ben ik van overtuigd! Het is een kwestie van de schakelaar in ons 
hoofd omzetten.” 
 
Sportvelden vormen de nieuwe uitdaging 
Op de bijeenkomst in Oss vertelt drinkwaterbedrijf Brabant Water dat bestrijdingsmiddelen niet 
thuis horen in het oppervlakte- en grondwater. In het programma Schoon Water voor Brabant 
stimuleert Brabant Water samen met partners sinds 2001 agrariërs, gemeenten, bewoners en 
bedrijven om geen middelen te gebruiken. Op verhardingen en in het groen, gebruiken 15 van 
de 16 gemeenten inmiddels geen chemische middelen meer. De huidige uitdaging is chemievrije 
sportvelden.  
 
Gemeenten en aannemers vragen zich af of je tegen gelijke kosten, chemievrij kunt beheren. 
Haaren, Bladel en Schijndel bewijzen dat dit prima gaat. De eerste paar jaar na omschakeling 
kost het een extra investering. Na 2 of 3 jaar zijn de kosten ongeveer gelijk. De voetballers zijn 
erg tevreden over de speelkwaliteit.  
 
Tijdens het bezoek aan v.v. Herpinia waren de deelnemers ook onder de 
indruk van de chemievrije velden. Buiten op het veld demonstreerde Enge-
len Groen Uden B.V. twee innovatieve machines: de Vtrong en Vertiknife. 
De Vertiknife (foto) wordt al gebruikt - in een smallere uitvoering - op 
golfbanen. Deze verticuteermachine van 2,5 m breed snijdt sleufjes voor 
lineaire beluchting in het veld. Een groot bijkomend voordeel is dat de 
schijven de onkruidplanten stuk snijden waardoor deze uitgeput raken en 
uiteindelijk afsterven. De machine kan ook al ingezet worden op kwetsbaar 
jong gras. In deze fase is de bestrijding van onkruid cruciaal. 
 
Vragen over chemievrij beheer? 
Op 17 en 26 maart is er een gratis chemievrije bijeenkomst in Oss en Bergen op Zoom. De uit-
nodiging en het programma kunt u vinden op www.schoon-water.nl 
 
Kennis, ervaring en nieuwe machines maakt chemievrij beheer haalbaar. Om de kennis en erva-
ring te delen is op www.schoon-water.nl deze week een forum gelanceerd. Heeft u een vraag, of 
wilt u ervaring delen of een onderzoek publiceren? Het kan vanaf vandaag via het forum. 
Ook is op de website de ‘Tipkaart Chemievrije Sportvelden’ te downloaden. 
 
 
 
 



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 Wa-
ter, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater 
zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel 
Brabant doen mee aan het project. 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.  
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