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ZOEKEN KIES

'Twee derde van de golfers kent Green
Deal Sport niet'
dinsdag 22 oktober 2019

Communicatie kan bijdragen aan meer begrip voor chemievrij beheer

Ongeveer twee derde van de golfers heeft nog nooit van de Green Deal Sportvelden gehoord.
Dat blijkt uit een nieuw rapport van CLM Onderzoek en Advies. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Voor dit rapport is onder golfers een enquête afgenomen over chemievrij beheer. De enquête is
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GROENER 
GRAS
De Green Deal Sportvelden ambieert chemievrije sportvelden in 2020. Dat is vooral op de 
zandgrond noodzakelijk om de grondwatervoorraden te beschermen. In Brabant doen 
veel gemeenten mee. Maar elders koersen gemeenten en sportverenigingen aan op uit-
stel. J́ammer ,́ zegt koploper gemeente Laarbeek, ´want het kan prima zonder chemie .́ 

RENÉ DIDDE

Geroutineerd draait Gerwin te Velde zijn 
grondboor in het hoofdveld van sportpark 
De Hut in Aarle-Rixtel (gemeente Laar-
beek). Ten overstaan van de wethouder, 

enkele gemeente-ambtenaren, bestuursleden van het 
sportpark en een sportveldenaannemer pelt Te Velde 
de aarde onder het gras af. “Kijk, de grond blijft aan 
de wortels plakken, de wortels hebben haartjes en de 
bovenlaag is donker gekleurd, en ondanks de droogte 
redelijk vochtig”, doceert Te Velde van Ecostyle Plant 
Professional, leverancier van onder meer organische 
meststoff en.
De spelers van voetbalvereniging ASV ‘33 in Aarle-
Rixtel spelen en trainen op gras dat al sinds 2016 geen 
druppel aan onkruidbestrijdingsmiddelen heeft ge-
zien. Ook het bemesten met kunstmestkorrels is taboe.
Op het hoofdveld draait maairobot DORA zijn rondjes. 
“We maaien vaak en verticuteren er sleufjes in om het 
mos en onkruid weg te halen. Daardoor groeit het gras 
dichter en krijgt onkruid minder kans”, zegt Jos Smeets 
van de gemeente Laarbeek. “En regelmatig maait een 
zogeheten Amazone het gras ultrakort en haalt onkruid 
als weegbree, paardenbloem en varkensgras weg. Als 
je elke keer die bloemen eraf hakt, raakt het onkruid 
gefrustreerd. Het is een uitputtingsslag die je kunt win-
nen”, zegt Smeets monter. Vooral de puike conditie van 
de bodem, die wordt bemest met louter organische 
meststoff en, maakt het gras weerbaarder tegen on-
kruid en droogte. Maar het is niet overal perfect. “Op 
het trainingsveld dat erg intensief wordt gebruikt, zien 
we meer kale plekken waar de plek van het weggefrees-
de onkruid niet direct wordt opgevuld door gras”, zegt 
Smeets. “De noppen van de spelers belemmeren de 
grasgroei.”
De mechanische onkruidbestrijding en het verbeteren 
van de bodem kost wel meer geld, vooral aan onder-
houdskosten. “Ervaringen bij andere gemeente wijzen 
uit dat het binnen enkele jaren niet langer meer geld 

Sportvelden zonder een druppel chemie

kost”, voorspelt Peter Leendertse van het Centrum voor 
Landbouw en Milieu (CLM). Laarbeek behoort volgens 
hem tot de koplopers van chemievrije gemeentelijke 
sportvelden. Alle 21 sportvelden in de Oost-Brabantse 
fusiegemeente (Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout) worden milieuvriendelijk behandeld 
tegen onkruid. De kleine gemeente heeft veel impact 
op de toestand van het grondwater. Waterbedrijf 
Brabant Water heeft op Laarbeeks grondgebied diepe 
putten voor de bereiding van drinkwater. Verderop 
onttrekt bierbrouwer Bavaria in Lieshout grondwater. 
Onder leiding van het Centrum voor Landbouw en 
Milieu (CLM) haken steeds meer gemeenten aan bij 
het project Schoon Water. Dat loopt al meer dan vijf-
tien jaar, zegt projectleider Leendertse. “We zijn be-
gonnen met boeren om hun gebruik van bestrijdings-
middelen te beteugelen, maar burgers en gemeenten 
dragen ook fl ink bij aan de vervuiling. Bestrijdingsmid-
delen als MCPA en fl uroxypyr en hun afbraakproduc-
ten spoelen op een gegeven moment door de bodem 
naar het grondwater.” 





https://www.stal-en-akker.nl/arti-
kel/243784-in-alm-en-biesbosch-geen-normo-
verschrijding-gewasbeschermingsmiddelen/
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Door: Toon van der Stok

Al drie jaar lang komen in het water van drie Brabantse waterschappen geen

overschrijdingen meer voor van de normen voor bestrijdingsmiddelen afkomstig

uit akkerbouw en vanaf gras- en maisland. Volgens Jenneke van Vliet van CLM

een duidelijk signaal dat het gebruik van driftreducerende technieken door

akkerbouwers en loonwerkers werkt.

� (033) 247 49 00 Verzekeringen Advies Opleiding & Training Grondig

Nieuws� Kennis� Agenda� Over Cumela� Mijn Cumela� � Zoeken

Van Vliet is namens CLM-projectleider van het initiatief Schoon water voor Brabant.

Binnen deze projecten werken loonwerkers en akkerbouwers aan mogelijkheden om

het aantal bespuitingen te beperken en waar dat wel nodig is, aan mogelijkheden om

de drift zoveel mogelijk te reduceren.

De projecten zijn zeer succesvol constateert zij, want in drie waterschappen is in de

akkerbouw en veehouderijgebieden geen overschrijding van de norm meer

vastgesteld. “Zowel in het gebied Alm en Biesbosch van het waterschap Rivierenland,

als in het gebied van Brabantse Delta en van Waterschap Dommel hebben we al drie

of vier jaar geen overschrijding van de norm meer bij monsterpunten beinvloed door

mais, gras of akkerbouw. Rond boomkwekerijgebieden en bij fruittelers zien we daar

nog wel overschrijdingen.”

Behoud middelenpakket

Voor de telers is dit goed nieuws, want bij overschrijding van de normen dreigt het

intrekken van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. De goede resultaten

kunnen dus bijdragen aan het behoud van het middelenpakket. Zeker nu blijkt dat  de

ecologische normen op steeds minder plaatsen worden overschreden. Dit betekent

dat het waterleven minder schade ondervindt van de middelen die de bedrijven

gebruiken.

Brabants water is schoon
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Overzicht nieuwsberichten, teelttips en persbericht website

Alle berichten zijn terug te vinden in het nieuwsarchief van www.schoon-water.nl

Nieuwsberichten:
- 25 februari 2019: Stage-/afstudeeropdracht: testen van maatregelen op golfbanen, groeiseizoen 2019
- 29 maart 2019: Nieuwe Onkruidwijzer is uit
- 9 april 2019: HAS-studenten aan de slag voor Schoon Water
- 2 mei 2019: Insectenhotel voor golfbaan Prise d’eau
- 29 mei 2019: Voetbalclub Laarbeek geroemd in de Volkskrant
- 18 juni 2019: Meerkosten duurzaam telen
- 2 juli 2019: Winnaars tekenwedstrijd scholencampagne
- 19 juli 2019: Bezem door Zeeuwse agrarische middelenkast wederom succes
- 6 september 2019: Schoon Water voor Brabant, rapportage 2018
- 19 september: KWRrapport bevestigt noodzaak van Schoon Water
- 30 september 2019: Milieubelasting asperge- en preitelers gedaald in 2018
- 15 oktober 2019: Droge zomer: minder schimmeldruk maar afgehard onkruid
- 15 oktober 2019: Fairway: drinkwaterprojecten in Europa (Schoon Water was goed voorbeeld)
- 16 oktober 2019: Afvoer restanten GWB moet goed geregeld zijn
- 21 oktober 2019: informeren van golfers draagt bij aan beter begrip voor chemievrij werken
- 4 november 2019: Groener gras - sportvelden zonder een druppel chemie
- 7 november 2019: Vollegrondsgroentetelers aan de slag met erfemissie
- 12 november 2019: Paardenhouderij: onkruidvrij zonder chemie
- 27 november 2019: Update Schoon Water gewasbeschermingsmonitor 2020
- 8 januari 2020: Nieuw: toolboxteam ontwikkelt perceelsemissiescan
- 13 januari 2020: Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant
- 15 januari 2020: Vragen over erfemissie? Contacteer de erfemissiecoach!
- 30 januari 2020: Bezem Brabant in beeld!
- 3 maart 2020: Nog 2 wken gratis inleveren gewasbeschermingsmiddelen
- 17 maart 2020: Samen werken aan oplossingen!
- 30 maart 2020: 7 tips om milieubelasting tegen te gaan
- 31 maart 2020: Geen normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Alm en Biesbosch
- 9 april 2020: Bekendmaking uitzonderingen  gewasbescherming openbare ruimte
- 15 april 2020: Sportveldbeheer, juist nu!
- 16 april 2020: Gezonde sportgrasvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen
- 24 april 2020: Intensivering landgebruik vormt risico voor waterkwaliteit
- 28 april 2020: De CLM-milieumeetlat klaar voor het nieuwe groeiseizoen!
- 12 mei: Duurzaam verdienmodel: Zuinig spuiten van gewasbeschermingsmiddelen



Teelttips:
- 19 maart 2019: vanggewassen Ecologisch Aandachtsgebied (EA)
- 4 april 2019: Herbicidengebruik in suikerbiet en wintertarwe
- 25 april 2019: Onkruidbestrijding aardappelen
- 1 mei 2019: Mechanische onkruidbestrijding in aspergeteelt: het kan!
- 21 mei 2019: Wintertarwe: afrijpingsziekten en luis
- 23 mei: 2019 Boomteelt: herken natuurlijke vijanden en kies bewust uw bespuiting
- 28 mei 2019: Asperge beregenen
- 20 mei 2019: spintbestrijding in boomteelt gewassen
- 29 mei 2019: Phytophthorabestrijding aardappel
- 25 juni 2019: Insectenbestrijding consumptieaardappelen
- 11 juli 2019: Alternariabestrijding
- 15 juli 2019: Papagaaienkruid in aspergeteelt
- 22 juli 2019: Blijf suikerbieten controleren op bladschimmels
- 23 juli 2019: Spuitboomhoogte in de praktijk
- 27 augustus 2019: Boomteelt: hoe ga je succesvol om met extreme hitte in de volle grond?
- 17 oktober 2019: Werk geïnfecteerd blad onder om infectiedruk Cercospora te verminderen
- 14 januari 2020: Alternariadruk verminderen door te zorgen voor een weerbaar gewas
- 12 februari 2020: Strategie suikerbieten en vergelingsziekten
- 12 februari 2020: Sierheesters en coniferen in zachte winter
- 17 februari 2020: Extra ruimte voor compost in 2020!
- 24 februari 2020: De basis voor mechanische onkruidbestrijding is goed plantwerk
- 27 februari 2020: Zachte winter vraagt om vroege aanpak eikenprocessierups
- 10 maart 2020: Afwegingen inzet nematicide bij zaaien of poten
- 16 maart 2020: Mechanische onkruidbestrijding in de boomteelt
- 18 maart 2020: Belang van bodem-pH
- 18 maart 2020: Afweging inzet bodemherbiciden in suikerbieten
- 19 maart 2020: Paratrichodorus of Trichodorus zitten boven in bouwvoor
- 23 maart 2020: Effect van rotatie op bietenkever & bladvlekkenziekte
- 24 maart 2020: Het belang van regenwormeen in de bodem
- 25 maart 2020: Prei: koude nachten
- 30 maart 2020: Vernietiging en onderwerken groenbemesters
- 1 april 2020: Periode tussen ploegen en zaaien suikerbieten
- 1 april 2020: Ritnaalden na gescheurd grasland vormen een probleem voor aardappelen
- 2 april 2020: Toepassing bodemherbiciden in preiteelt
- 13 april 2020: Afdekmateriaal in de containerteelt
- 17 april 2020: Prei beregenen: wanneer wel, wanneer niet?
- 17 april 2020: Tankreiniging
- 22 april 2020: Schoffelen in grotere boomteeltgewassen
- 23 april 2020: Voorkom verbranding in containerteelt en vollegrondgewassen
- 28 april 2020: Insecten in bieten
- 28 april 2020: Aanhoudende droogte in asperge



- 29 april 2020: Onkruidbestrijding in aardappelen
- 29 april 2020: Onkruidbestrijdingsproef 2019 in suikerbieten
- 1 mei 2020: Tankmix maken voor prei
- 1 mei 2020: Kies bewust uw bespuiting en herken natuurlijke vijanden!
- 1 mei 2020: Bodemmiddelengebruik in uien
- 6 mei 2020: Maak stamslabonen preventief minder gevoelig voor schimmelziekten
- 7 mei 2020: Aardbei: chemie en vermeerdering
- 7 mei 2020: Teelt van stamslabonen met minimale bodemherbiciden
- 8 mei 2020: Onkruiddruk verlagen op  teeltbedden
- 12 mei 2020: Bladluizenbestrijding in suikerbieten
- 14 mei 2020: Bestrijding lastige of grote onkruiden in bieten
- 14 mei 2020: Met droog weer schimmelbestrijding in asperge?
- 14 mei 2020: Selectieve inzet middelen tegen spint en luis
- 20 mei 2020: Gebruik de milieubelastingkaart voor stamslabonen
- 20 mei 2020: Onkruidbestrijding bij prei
- 20 mei 2020: Onkruidbestrijdingsproef 2019 in de maïs
- 25 mei 2020: Aanslag en onkruidbestrijding in nieuwe teelten

Bijeenkomsten:
 - 26 februari 2019: uitnodiging bijeenkomst: Pesticidevrij beheer golfbanen, belemmering of kans?
 - 27 februari 2019: uitnodiging bijeenkomst: Recreatie en sport, op weg naar chemievrij beheer
 - 18 maart 2019: bijeenkomsten Actualiteiten gewasbescherming 2019
 - 25 maart 2019: Smart Farming & Robotic dag
 - 12 april 2019: Verslag bijeenkomst Pesticidevrij beheer golfbanen, belemmering of kans?
 - 12 april 2019: Verslag bijeenkomst Recreatie en sport, op weg naar chemievrij beheer
 - 5 juni 2019: Bijeenkomst Stamslaboon: BOSsen en organische stof
 - 22 juli 2019: Bijeenkomst akkerbouw Nieuw-Vossemeer
 - 23 juli 2019: Bijeenkomst asperges, Breda
 - 19 augustus 2019: Bijeenkomst Aardbei - trayplanten en recycling water
 - 3 september 2019: Bijeenkomst asperge - druppelbevloeiing
 - 9 september 2019: Agrarische Dagen Someren
 - 26 september 2019: Grote opkomst veldbijeenkomst boomkwekerij
 - 3 december 2019: Vooraankondiging Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden
 - 23 december 2019: Uitnodiging: komt u ook naar 1 van de gratis regiobijeenkomsten over chemievrij 

beheer van sportgrasvelden?
 - 18 maart 2020: Landbouwadviesgroep Schoon Water - Tips voor de toekomst
 - 24 maart 2020: Presentaties regiobijeenkomsten chemievrij sportveldenbeheer beschikbaar

Persberichten:
 - 28 oktober 2019: Milieuvriendelijker recept voor onkruidbestrijding functioneert goed



Nieuwsbrieven







E-mailings (via LaPosta)













































en de reminder....



Facebook (vooral nieuwsitems met mentions van project-
en samenwerkingspartners) 













Twitter































Hierna: Knipselkrant over de bezemactie

Zie aparte knipselkrant voor de bezemactie


