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1 Inleiding
Dat het gebruik van pesticiden moet worden afgebouwd is niet meer dan normaal. Vlaanderen
erkende dit al in 2001 met het goedkeuren van het pesticidenreductiedecreet dat geldt voor alle
openbare besturen.
De impact van deze producten op het milieu is groot. Ook in onze drinkwatervoorraden en in onze
lichamen zijn pesticiden terug te vinden waardoor de volksgezondheid in het gedrang komt. Europa
heeft dit probleem erkend en, om verdere problemen te vermijden, aan de lidstaten opgelegd om
het pesticidengebruik te minimaliseren. In Vlaanderen resulteert dit in nieuwe wetgeving: het
decreet duurzaam gebruik van pesticiden. Dit houdt in dat er aangepaste regels zijn over het gebruik
van pesticidegebruik. Deze regels zijn onder meer van toepassing op alle sport- en
recreatiedomeinen (dit is dus ruimer dan de eerdere regelgeving die enkel geldt voor openbare
besturen). Omdat deze terreinen druk bezocht worden is er risico voor rechtstreeks contact met
pesticiden. Daarnaast is er ook de mogelijke impact op het oppervlaktewater of grondwater.
Om te voldoen aan de wetgeving moeten terreinen van openbare besturen pesticidenvrij beheerd
worden. Om dit in de praktijk te brengen is er nood aan een doelgerichte aanpak. Bij een nieuwe
aanleg van een terrein moet naast de sportgerelateerde aspecten ook gedacht worden aan een
makkelijk onderhoud om zo de aanwezigheid van ongewenste planten of dieren te voorkomen. Voor
het onderhoud van de terreinen moet gekeken worden naar alternatieve methoden. Pas in
allerlaatste instantie kan er onder bepaalde voorwaarden naar pesticiden gegrepen worden. Omdat
voor het onderhoud van sportterreinen het gebruik van pesticiden tot nu toe 'noodzakelijk' leek om
een mooi bespeelbaar terrein te hebben, is het voor ISB belangrijk om hier pragmatisch mee om te
gaan.
In overleg met enkele sportdiensten en groendiensten werd een praktijkgerichte handleiding
uitgewerkt. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkte mee aan deze handleiding zodat we
samen kunnen streven naar een praktijkgerichte, haalbare en milieubewuste aanpak.
En waarom moeten we dit voor sportvelden anders bekijken dan in parken of andere terreinen?
Omdat we geen onveilige toestanden willen creëren waarbij putten of onkruiden in de grasvelden
risico’s opleveren voor de sporters. Kale plekken zorgen voor putten en putten zorgen voor
plasvorming met gevolgen voor de veiligheid van de spelers.
Deze handleiding wil de sportsector informeren over de wetgeving en de toepassing ervan. Via
praktijkvoorbeelden willen we een vernieuwde, pesticidenvrije aanpak van sportterreinen
voorleggen: aangepaste maatregelen en onderhoudsplannen die zorgen dat de uitzonderingen op
het pesticidenverbod een duidelijk afgebakende plaats hebben in het onderhoud van de terreinen.
Tijdens geplande opleidingsdagen en via een onderdeel in deze handleiding geven we mee hoe
uitzonderingen kunnen vermeden worden door een goed onderhoud. Want samen streven we naar
een goed bespeelbaar sportterrein!
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2 Wetgeving
Om de volksgezondheid en het milieu te beschermen is de doelstelling om bij het beheer en
onderhoud van terreinen geen pesticiden1 te gebruiken. Het gebruik ervan kan voorkomen worden
door een goed ontwerp van het terrein. Indien bestrijding nodig is, bestaan er alternatieve
bestrijdingsmethoden. Slechts in allerlaatste instantie mogen er pesticiden gebruikt wordt, en dan
diegene die het minste risico op mens en milieu hebben.

Federaal: toelaten van producten en fytolicentie
De producten die op de Belgische markt gebracht worden, moeten hiervoor een toelating hebben
van de federale overheid. Bij het geven van de toelating zijn ook voorwaarden opgenomen rond het
gebruik. Bijvoorbeeld op welk terrein en tegen welke vijand, de toegelaten dosis, het aantal keer dat
het product op een jaar gebruikt mag worden, afstandsregels tot oppervlaktewater die in acht
genomen moeten worden, …
Voor de gewasbeschermingsmiddelen vind je die gegevens via www.fytoweb.be.
gebruiksvoorwaarden zijn ook terug te vinden op het etiket van elk gewasbeschermingsmiddel.

De

Voor de biociden via
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides/ListofAgreedPro
ducts/index.htm?fodnlang=nl
Gewasbeschermingsmiddelen zijn er voor de professional en voor de amateur. De professionele
producten hebben een P in hun toelatingsnummer (vb 12345P/B). De amateurproducten zijn
herkenbaar aan de G (vb 11234G/B).
Als u kiest voor een professioneel gewasbeschermingsmiddel dan kunt u dit enkel aankopen en
gebruiken als u de juiste fytolicentie hebt. Hierover meer info op www.fytolicentie.be

Vlaams niveau regelt het gebruik
Een verbod op het gebruik van pesticiden geldt vanaf 1 januari 2015 voor openbare diensten. Ook
voor twee terreintypes geldt een verbod: op de berm en 6 meter langs oppervlaktewater. Er geldt
een minimumgebruik2 op terreinen die niet bij een openbare dienst betrokken zijn.
Van het verbod op het gebruik kan afgeweken worden in specifieke omstandigheden en onder
voorwaarden.

1

Pesticide: gewasbeschermingsmiddelen en biociden toegelaten door de federale overheid

Minimumgebruik: Enkel toegelaten pesticiden gebruiken. Alleen pleksgewijs gebruik op de locaties die nog niet pesticidenvrij
te beheren zijn. Bij een pleksgewijs gebruik wordt uitsluitend de te bestrijden soort behandeld met pesticiden en niet de
omliggende ruimte. Bij aanleg en heraanleg van de terreinen moet men een pesticidentoets uitvoeren.
2

6

De afwijkingen zijn onderverdeeld in twee grote groepen, type 1- en type 2- afwijkingen, én vijf
procedures:
Procedure 1 - Lijst met generieke afwijkingen
Procedure 2 - Acuut gevaar
Procedure 3 - Andere probleemsoort of veiligheidsprobleem
Procedure 4 - Omvormingsprogramma
Procedure 5 – Probleemterrein

Type-1 afwijkingen gelden in situaties waarvoor nog geen afdoende, niet-chemische3
bestrijdingswijze voorhanden is bij:
a) plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne;
b) plagen die een gevaar inhouden voor het milieu, de biodiversiteit of het vee;
c) situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de
mens.
Voor de afwijkingsaanvraag heeft men de keuze uit:
1. Als de probleemsoort opgenomen is in de lijst met generieke afwijkingen kan men bestrijden
volgens de methode die aangereikt is in de lijst zonder aanvraag
2. Als de probleemsoort niet voorkomt op de lijst maar een acuut gevaar vormt, wordt een
afwijkingsaanvraag ingediend die meteen behandeld wordt. Heeft u binnen 24 uur geen
reactie van de VMM dan mag de bestrijding starten.
3. Als de soort niet voorkomt op de generieke lijst maar niet op een afdoende alternatieve
wijze te bestrijden i,s wordt een afwijking aangevraagd die uiterlijk 3 maand na ontvangst
wordt beantwoord.
Type-2 afwijkingen zijn van toepassing wanneer een pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten
met zich meebrengt.
Openbare besturen zoals gemeenten konden voor hun terreinen, waar een heraanleg of een
gedeeltelijke heraanleg nodig is om het terrein daarna op een efficiënte manier pesticidenvrij
te beheren, vóór 1 april 2014 een afwijking aanvragen via een omvormingsprogramma
(procedure 4). Als dit omvormingsprogramma wordt aanvaard, kan er op die terreinen (zoals
pleinen en begraafplaatsen) ook na 1 januari 2015 beperkt pesticiden gebruikt worden. Deze
afwijking wordt verleend voor drie jaar.
Afwijken via onevenredig hoge kosten voor het alternatieve beheer kan als een heraanleg
niet mogelijk is omwille van technische redenen (zoals sportterrein) of waar pesticiden
slechts éénmalig nodig zijn om het de jaren daarna op een efficiënte manier pesticidenvrij te
beheren.

3 Niet-chemisch: thermische of mechanische bestrijding. Chemisch: duidt op alle bestrijdingswijzen waar pesticiden aan te
pas komen.
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3 Visie / Aandachtspunten
(1) Ook als de club het onderhoud uitvoert …
Gemeentelijke sportterreinen maken deel uit van de terreinen die vallen onder de Vlaamse
regelgeving pesticidengebruik. Dit blijft gelden ongeacht of de gemeente het onderhoud zelf doet of
uitbesteedt. Ook sportclubs die terreinen van de gemeente in eigen beheer hebben, vallen onder
deze regelgeving.
Enkele aanbevelingen:
- neem het aspect van pesticidenvrij onderhoud op in de gebruikersovereenkomst tussen
sportclub en gemeente;
- communiceer hierover duidelijk met de club en ondersteun hen met een voorstel van
aangepast onderhoudsplan.
(2) Deel de sportterreinen op
Op vlak van pesticidenvrij beheer kan je hier een duidelijk verschil maken in aanpak:
-

het deel waar de sport beoefend wordt;
de omliggende ruimten die groen of verhard zijn.

Voor de omliggende ruimten zijn voldoende alternatieven om die pesticidenvrij te beheren. Ze
verschillen niet van de overige terreinen van de gemeente.
(3) Normen en wensen voor grassportvelden
‘De bal moet rollen’ is de enige voorwaarde die de voetbalbond oplegt om de
bespeelbaarheid van een terrein te bepalen.
(4) Zoeken naar compromis
De visie van de milieudienst, de visie van de sportdienst en de visie van de sportclubs over
hoe een sportgrasveld eruit moet zien en hoe dit onderhouden moet worden, lopen niet
steeds gelijk.
Een goed overleg en luisterbereidheid zijn hier cruciaal. De sportdienst kan een belangrijke
rol spelen als intermediair tussen de gemeente en de club.
(5) Sensibilisatie en communicatie
Een ander beheer of andere aanpak vraagt een goede sensibilisatie naar zowel de gebruikers
van het sportterrein als naar diegenen die het onderhouden. Maak een brochure op, en
combineer dit met informatie-momenten voor sportclubs.
Bekijk de mogelijkheid om de vrijwilligers mee te sensibiliseren in het duurzaam verhaal. De
VMM heeft specifiek communicatiemateriaal voor sportterreinen.
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4 Voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor problemen op sportterreinen. Als bij de
(her)aanleg al een aantal aandachtspunten in acht genomen worden, kunnen onwenselijke situaties
in de toekomst al grotendeels vermeden worden. We lichten hieronder toe welke stappen kunnen
worden genomen om een natuurgrasveld aan te leggen op een onderhoudsvriendelijke en duurzame
manier.

4.1 Keuze van de locatie
De realiteit is dat er in Vlaanderen weinig keuze-mogelijkheden zijn om een locatie van een
openluchtterrein te kiezen. Maar indien mogelijk is het een goed begin om een sportterrein aan te
leggen op een daarvoor geschikte locatie. Daarbij wordt gelet op:





Grondsoort
Bodemsituatie
Waterhuishouding
Omgeving

De ideale omstandigheden van een terrein:
-

Grondsoort
Opbouw met zandige toplaag (meer dan 80% zand – kwaliteit zand!) met sleuven gevuld met
zand is nog steeds een goed ‘prijs/kwaliteit’ opbouwsysteem voor meeste Vlaamse regio’s
(Bron: DGSG).
Noot : Vroeger werd alles uitgegraven en nieuw materiaal aangebracht. Nu probeert men zo
weinig mogelijk weg te voeren (wetgeving is verstrengd op het afvoeren van grond) (wet op
grondverzet) en zoveel mogelijk de aanwezige materialen opnieuw te gebruiken.

-

Bodemsituatie
Het onderhoud kan best gebeuren op basis van bv een onderzoek van de samenstelling van
de bodem, de zuurtegraad, …. Goed hier op ingrijpen kan er voor zorgen dat het gras meer
kans krijgt, en het onkruid minder

-

Waterhuishouding
Een terrein waar geen drainage nodig is, krijgt de voorkeur op een terrein waar drainage
moet geïnstalleerd worden. Vooral, bekijk de situatie vooraf zodat drainage bij aanleg kan
klaargelegd worden.

-

Omgeving
Beperkte omgeving van weilanden waar het vol onkruid staat. Ook loof- en naaldbomen
worden best vermeden langsheen het sportterrein vanwege blad- en naaldval. Hou ook
rekening met de inplanting van het terrein met het oppervlaktewater in de buurt. Langs
oppervlaktewater geldt een strengere regelgeving rond het gebruik van pesticiden.

9

4.2 Aanleg van het natuurgras sportveld
Het is hier niet de bedoeling om gedetailleerd alle verschillende stappen uit de doeken te doen om te
komen tot een perfect voetbalveld. Dit is een utopie en voor de meeste clubs, gemeenten, steden en
zeer duur.
We geven daarom de meest elementaire punten en een summier stappenplan om tot een dichte
grasmat te komen.
De meeste problemen met ziekten en ongewenste kruiden kunnen zo vermeden worden.
1. Start met zo zuiver mogelijke grond. Een bodemonderzoek, zowel fysisch (granulometrie) als
chemisch, moet hier duidelijkheid over geven.
2. Indien de aanwezige grond na een bodemonderzoek bruikbaar blijkt, is het de meest
economische oplossing om deze te hergebruiken en te verschralen met het juiste zand. Aan
de hand van de granulometrie bepaal je dan de hoeveelheid zand die moet toegevoegd
worden. Een perfecte homogene mengeling van de toplaag en de kwaliteit van het zand is
hier belangrijk. De toplaag dient voldoende stabiel te zijn, maar ook voldoende
waterdoorlatend (dikte toplaag 8 à 12cm).
3. Indien mogelijk voorzie je een drainerende tussenlaag (zandlaag van > 20cm). De kwaliteit
van het zand is hier bepalend voor de drainerende werking.
4. Bekijk de waterspiegel of er drainage moet aangelegd worden. Dit is nodig om bij hevige
regenval oppervlaktewater af te voeren, en om bij langdurige regenval een hoge
grondwaterstand snel en efficiënt te evacueren.
5. Bekijk ook de mogelijkheid om een beregening te plaatsen: geboorde put (vergunning nodig)
en een beregeningskarretje. Maar let op! Te veel beregenen is ook niet goed!
6. Nivelleer onder helling: gebruik een dakprofiel (of andere) om oppervlaktewater snel af te
voeren. Dit heeft ook een visueel aspect.
7. Opeenvolgende mechanische bewerkingen (rotoreggen, frezen, spitfrezen, rollen) zijn nodig
om de grond te verkruimelen en zaaiklaar te leggen.
8. Machinaal zaaien met de juiste zaadsamenstelling en de juiste hoeveelheid. Veldbeemdgras
en Engels raaigras zijn de meest frequent gebruikte soorten gras voor sportterreinen. De
verhouding graszaad die in de meeste gevallen gebruikt wordt is 75% Engels raaigras/25%
veldbeemdgras.
9. Aan de hand van de resultaten van het chemisch bodemonderzoek wordt de bemesting
bepaald.
10. Onderhoud na het zaaien is heel belangrijk: beregening, maaien, bemesten,…, dit alles met
de juiste machines om zo weinig mogelijk druk te hebben op het aangelegde terrein. Alle
machines
moeten
uitgerust
zijn
met
brede
lagedruk
gazonbanden.
Opgelet: Tijdens de aanleg van het terrein mogen vanaf de fase waar de drainerende tussenlaag is
geplaatst enkel machines op extra brede lagedrukbanden het terrein betreden. Dit om dichtslempen
en structuurbederf te vermijden.
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5 Onderhoud
5.1 Technieken en machines
Na een goede aanleg van het terrein is het ook de bedoeling om het onderhoud zo af te stellen dat
het terrein in goede conditie blijft. Elk terrein wordt, om speelbaar te zijn, minstens al gemaaid. Er
zijn echter meer mechanische bewerkingen nodig om een dichte grasmat te behouden, om het gras
sterker te maken en om de ongewenste planten minder kans te geven om zich te vestigen.
Over de werking van mechanische maatregelen wordt in de gangbare literatuur weinig
teruggevonden, niettegenstaande worden deze technieken veelvuldig toegepast met in de meeste
gevallen lovende resultaten.
1. Maaien: dit dient op zeer regelmatige basis te gebeuren zodat niet meer dan 1/3 van het gras
wordt afgemaaid waardoor het gras beter zal uitstoelen en zo het onkruid minder kans krijgt. Er
dient gemaaid te worden met goed onderhouden cilindermaaier met scherpe messen om het
snijoppervlak zo gaaf mogelijk te houden en de kans op schimmelaantasting hiermee te
verkleinen. Op sommige ondergronden is het aan te raden het maaisel af te voeren.
2. Verticuteren, wiedeggen en/of verticaal maaien: dit dient 2x/jaar te gebeuren in 2 richtingen om
het groeipunt van penwortelonkruiden te bestrijden. Het afval dient afgevoerd te worden om
een voedingsbodem voor schimmels en viltvorming te voorkomen.
3. Maaifrezen: met Topfieldmaker of gelijkaardige machine, het scalperen tot een diepte net
boven het maaiveld zodat het groeipunt van de ongewenste kruiden wordt geraakt. Het
afgemaaide dient afgevoerd te worden.
4. Affrezen: met Topfieldmaker of gelijkaardige machine, het volledig verwijderen van de vegetatie
en wortelstel tot een diepte van +/- 2cm. Dit om ongewenste kruiden en straatgras te
verwijderen. Het afgefreesde dient afgevoerd te worden. Deze handeling wordt ingezet indien
het terrein merendeels bezet is met ongewenste vegetatie. Het geeft een bijkomend voordeel
van kleine oneffenheden op het terrein uit te vlakken.
5. Doorzaaien: er dient bij de regeneratie doorgezaaid te worden, diagonaal in 2 richtingen op een
zaaiafstand van <=3.5cm op de juiste diepte voor de betreffende grassoort. Dit doorzaaien mag
herhaald worden in het najaar. Met dit doorzaaien op basis van een schijvenmachine wordt het
groeipunt van de onkruiden doorgesneden, waardoor deze verzwakken. In het najaar enkel
doorzaaien met Engels raaigras, Lolium perenne om resultaat te hebben. Het juiste graszaad
dient per geval bekeken te worden.
6. Topdressing: een toediening van het juiste ééntoppig zand verscheidene malen per jaar geeft
een verschraling en uitdroging van de toplaag. Door een topdressing uit te voeren na een
doorzaai zal het graszaad beter in contact komen met de bodem. Nieuwe onkruidzaden zullen
bovenop de toplaag minder kans krijgen. Er zal door toediening van zand minder viltvorming zijn
en minder last van regenwormen. Regenwormen brengen enerzijds wel lucht in de bodem maar
hebben het grote nadeel de oppervlakte te vettig te maken door hun uitwerpselen.
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7. Verluchten: het diepverluchten en toplaagverluchten zal de onkruiddruk niet rechtstreeks
verminderen. Door het inbrengen van lucht in de bodem zal de beworteling van de grasplant
echter verbeteren waardoor zijn concurrentiekracht zal vergroten.
Op basis van verschillende onderzoeken blijkt een combinatie van verticuteren of maaifrezen samen
met doorzaaien en een topdressing met zand de beste techniek te zijn om onkruidontwikkeling te
voorkomen.

5.2 Andere aandachtspunten voor het onderhoud
Buiten deze technieken en/of machines zijn er nog een aantal andere punten die bepalend zijn voor
deze dichte grasmat:


Er mag geen overbespeling zijn. Maar vele onderzoeken tonen ook aan dat een
onderbespeling de kwaliteit van de grasmat niet ten goede komt. Een bespeling van +/- 250
uren/jaar wordt als leidraad gehanteerd. Er wordt zelfs aangeraden om “eerste ploeg”
terreinen meer door jongeren te laten bespelen.



De beregening moet perfect aan de noden van de grasmat aangepast worden. Een
automatische beregening geeft dikwijls een overberegening waardoor de wortels “lui”
worden. Een eenvoudige pluviometer geeft dikwijls al heel wat informatie.



Een optimaal bemestingsschema met slow release chemische meststoffen moet opgesteld
worden aan de hand van de resultaten van het chemisch bodemonderzoek. Dit
bodemonderzoek zou elke drie jaar net na de winter moeten gebeuren om de bemesting
hierop af te stemmen. Het gebruik van organische meststoffen laten volgens sommige
praktijkervaringen de onkruidgroei toenemen.



Bladeren en andere ongewenste zaken moeten zo snel mogelijk van het terrein verwijderd
worden om afsterven van het onderliggende gras te vermijden.



Na de regeneratie en doorzaai van het sportterrein, op het einde van het speelseizoen, mag
het terrein minstens 10 weken niet betreden worden. Verbodsborden en linten kunnen
hierbij helpen.



Kale plekken die ontstaan zijn door slidings e.a. moeten zo snel mogelijk opgevuld worden
met een mengsel zand/organisch materiaal/graszaad. Dit om de kans op onkruidontwikkeling
tegen te gaan.

5.3 Biodiversiteit rond sportterreinen
Al te vaak worden stroken rond de sportterreinen stiefmoederlijk behandeld. Nochtans
spelen deze oppervlakten een belangrijke rol. Ze hebben immers een rechtstreekse
invloed op het onkruidbeheer van het sportveld. Het gebruik van specifieke begroeiing
kan de opkomst van plagen rond en op de terreinen tegengaan, en uitzaaiing van
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ongewilde planten voorkomen. Bij een goed gekozen aanplant vaart bovendien ook de
algemene milieuvriendelijkheid van de infrastructuur wel.
Een biodiversiteitsvriendelijke aanplant helpt mee belangrijke sleutelsoorten te bewaren.
Bovendien zorgt een goed gekozen begroeiing tevens voor een daling in het
energieverbruik van de gebouwen.
Bij de (her)aanleg van een sportterrein
moeten er keuzes gemaakt worden over de
inrichting ervan. Het spreekt voor zich dat de
aanleg van het sportveld zelf vastligt, maar
ook alles er rond verdient een weloverwogen
keuze. Om de waterdoorsijpeling optimaal te
houden
is
het
belangrijk
om
grote
oppervlakten
verharde
ondergrond
(geasfalteerde of gebetonneerde zones) te
vermijden. Zo voorkom je overstromingen en
wateroverlast, en permanente waterpoelen
waar groene aanslag en mosbegroeiing de
ondergrond gevaarlijk glibberig maken. Waar
intensief gebruik gemaakt wordt van de ondergrond zijn er verschillende mogelijkheden.
Alle info rond aanleg en onderhoud is te vinden in het Technisch Vademecum Paden en
Verhardingen. Bij zware druklasten (veel autoverkeer) opteer je best voor een verharde
ondergrond. Combineer dit dan met een halfharde ondergrond op de parkeerzones
(groene parkeerstroken, kasseien of klinkers). Waar veel voetverkeer voorkomt, kies je
voor halfharde ondergrond (kassei, klinkers, grindweg). Plekken die slechts nu en dan,
zoals op evenementen, intensief belast worden, bedek je bijvoorbeeld met grindgras. Zo
is de wortelmat beter beschermd en zal de bodem niet “bloot” komen te liggen. Opteer
voor de overige zones zeker voor een zachte ondergrond. Zo kan de aanplanting er voor
zorgen dat de bodem het water beter kan opnemen en vasthouden, zodat het grasveld
minder snel uitdroogt in de zomer, of drassig wordt in de winter.


Zorg op zachte ondergronden voor een snelle en permanente bedekking van de
bodem. Zo krijgen ongewenste soorten (zoals weegbree, zevenblad, straatgras,
kweek,...) geen kans. Plant in borders en andere onbetreden zones specifieke
soorten aan, zodat een dichte begroeiing ontstaat waar geen ruimte is voor
kiemend onkruid. Kies bijvoorbeeld voor kleine heesters en struiken. Zo onttrek
je licht en gun je geen ruimte aan onkruidsoorten. Bij een doordachte keuze van
technieken en variëteiten kan ook het onderhoud beperkt blijven. Maak eventueel
gebruik van bodembedekkende materialen. Deze laten lucht en water door voor
de wortels, maar houden licht tegen waardoor je grond vrij blijft van onkruid.
Gebruik planten die goed de bodem bedekken en jaarrond blad houden. Neem
een kijkje in het Technisch Vademecum Kruidachtigen om op basis van de
ondergrond en de standplaats de soorten te kiezen die er natuurlijk kunnen
gedijen, laat je hiervoor eventueel bijstaan door plantenspeciaalzaken,
tuinaanleggers en je collega’s van de groendienst.
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Overweeg waar mogelijk de aanplanting van bomen. Deze relatief eenvoudige
ingreep levert op termijn heel wat voordelen op. Net als heesters en struiken
beperken ze zonlicht, en dus de groei van (on)kruiden, en de nood aan
onkruidbestrijding. Maar bovenal hebben ze een grote impact op verwarmingsen airco-kosten van gebouwen. Met zuidelijk gerichte aanplantingen hou je in de
warme zomermaanden veel invallend zonlicht tegen. Ze bieden ook een
uitstekende bescherming voor muren blootgesteld aan regen en wind.
Daarenboven hebben ze een positief effect op de mate waarin lawaaihinder wordt
ervaren (zowel voor de club als voor de buurt), bufferen ze hevige neerslag,
verminderen ze de hoeveelheid fijn stof en ozon in de lucht (wat voor sporters
extra belangrijk is), en leveren ze in de zomer een prima schaduwplekje om even
uit te rusten. Deze voordelen gelden natuurlijk niet enkel voor de club maar ook
voor de omgeving. Leg deze ecologische, economische en sociale voordelen voor
aan de gemeente en vraag hen om tussen te komen in de kosten.



Als er zich toch onkruid vestigt in een bepaalde hoek van het domein, dan
verwijder je dit best onmiddellijk. De plant heeft zich op dat moment nog niet
diep ingeworteld waardoor je ze gemakkelijker kan verwijderen. Op paden,
opritten en terrassen zijn er tal van beheermogelijkheden: borstelen, maaien,
branden of zelfs stomen. Neem een kijkje in het Technisch Vademecum Paden en
Verhardingen waar alle voor- en nadelen opgelijst staan. Bij hardnekkig onkruid
is er slechts één oplossing: volhouden! Aanvankelijk herstelt de plant, maar put
ze voldoende uit en ook zij legt het loodje!



Voorzie een bloemenweide of vlindertuin. Deze kleine ingreep betekent op vlak
van biodiversiteit een wereld van verschil. Door te kiezen voor specifieke vaste
planten in een border, of het
inzaaien van een bloemenweide
door
verschralingsbeheer of inzaai, voorzie je ruimte voor bloemen, en een habitat
voor bestuivers. In het Technisch Vademecum Kruidachtigen vind je een
uitgebreide lijst aan plantensoorten die uitermate geliefd zijn door bijen of
vlinders. Het beheer van een bloemenweide is zeer eenvoudig. Je hoeft enkel te
maaien in het najaar en het maaisel af te voeren. Bemesten is uit den boze! Op
braakliggende grond kun je zadenmengsels inzaaien specifiek voor bestuivers.
Sommige provincies verspreiden gratis zadenmengsels. Daarenboven gedijen
deze bloemplanten slecht in rijke grond en is er dus geen risico dat ze zich
inzaaien in het sportveld. Het aanleggen van een bloemenweide is slechts een
kleine moeite die onze bijen en andere bestuivers helpt overleven.
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En het kan nog beter: in het sportcentrum van
Izegem
legde
men
niet
alleen
een
bloemenweide aan, maar plaatste men ook
een insectentoren. Deze biedt onderdak aan
solitaire bijen, insecten en egels. Bezoekers
worden er heen geleid via de wandelpaden en
kunnen er van de infoborden iets opsteken
over bestuivers en de bijenproblematiek.
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6 Knelpunten op sportvelden
6.1 Varkensgras
Varkensgras (Polygonum aviculare) is een breedbladige,
eenjarige plant die zich op onbegroeide en vaak verstoorde
terreinen makkelijk vestigt. Varkensgras is geen grassoort.
Een (her)aangelegd sportterrein is vatbaar voor vestiging
van deze soort alsook een veld dat overspeeld wordt en
waar kale plekken opduiken. De groeiwijze, waarbij de
plant met liggende, taaie stengels over de grond kruipt is
nefast voor de veiligheid van de spelers. Struikelen over de
stengels is mogelijk en blessures zijn niet uitgesloten.

6.2 Andere ongewenste planten
Het gaat in sommige gevallen echter niet om het onkruid op zich, maar wel om het feit dat hele
stukken onkruid in het najaar verdwijnen en zorgen voor grote kale plekken op het terrein. Van de
gemelde probleemplanten; grote weegbree, madeliefje en varkensgras sterft enkel de laatste af in de
winter. De andere soorten behouden de rozetbladeren en hebben dus een vergelijkbare
bodembedekking als in het groeiseizoen.

6.3 Emelten en engerlingen
Larven van langpootmuggen (emelten) en larven van een aantal bladsprietkevers zoals de meikever
(engerlingen) leven ondergronds en voeden zich met gras. Beide dieren komen op elke grazige plaats
voor. In monoculturen van gras kunnen de dichtheden echter oplopen omdat er veel voedsel
beschikbaar is.
6.3.1

Preventieve maatregelen

Emelten en engerlingen komen vooral voor op velden met een losse toplaag. Regelmatig rollen kan

veel schade voorkomen.
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De engerlingen en emelten zijn een geliefde prooi van mollen en vogels. Vooraleer u mollen bestrijdt,
houdt u daar best rekening mee. Voorzie broedgelegenheid voor vogels zoals hagen, heggen,
houtwallen, nestkastjes.

Andere natuurlijke vijanden zijn loopkevers, egels, spitsmuizen, padden, veenmollen en kippen.
6.3.2

Alternatieve bestrijdingsmogelijkheden

Emelten
- Verzadig de grond met water.
- Dek de aangetaste plekken af met zwart plastic.
- Verwijder de volgende morgen het plastic.
- Veeg de larven op en vernietig ze.
Engerlingen
Alternatieve bestrijdingswijze voor de engerlingen is beperkt tot het behandelen met nematoden
(ook wel aaltjes genoemd) die parasiteren op de larven.
Aaltjes ook nematoden genoemd zoals Heterorhabditis bacteriophora gaan actief op zoek naar de
keverlarven en parasiteren deze. Aaltjeszijn in de handel verkrijgbaar. Ze hebben elk wel een grote
voorkeur voor engerlingen van bepaalde keversoorten. Als het gras is aangetast door engerlingen van
een keversoort die je aaltje niet lust, dan zullen de aaltjes hun werk niet (goed) kunnen doen.
Voor de behandeling kan je dus best uitzoeken met welke engerlingen je te maken hebt om daarna
het juiste aaltje te kiezen voor de bestrijding. Specialisten van ILVO kunnen dit voor je uitzoeken of je
kan dit zelf proberen met een determinatietabel en een loep.
Alternatieve bestrijdingswijze met nematoden die parasiteren op de larven wordt toegepast op
sportterreinen. De kostprijs ligt nog vrij hoog.
Aaltjes die gebruik worden voor de bestrijding van engerlingen vallen niet onder de definitie van
pesticide. Voor het gebruik van aaltjes is dus geen afwijkingsaanvraag voor het afwijken van het
verbod nodig.
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6.4 Schimmels
Schimmelinfecties zijn op alternatieve manier lastig te bestrijden. Je kan ze niet wegharken of vegen.
Een preventieve aanpak is hier op zijn plaats. Op vitale grasmatten krijgen schimmels immers geen
kans om zich te manifesteren.

6.4.1 Heksenkring

Elke schimmel, waaronder ook paddenstoelen, heeft een uitgebreid stelsel zwamdraden of
mycelium. Dit is te vergelijken met de wortels van planten. Dit is echter niet te zien omdat het
meestal in organisch materiaal of in de bodem zit. Als de schimmel zich vestigt begint hij
voedingsstoffen op te nemen. De voedingsstoffen worden opgebruikt en de zwamdraden breiden
zich naar alle kanten uit op zoek naar nieuwe nutriënten. Op de plek waar de schimmel zich vestigde
sterven de zwamdraden af. De plek breidt zich uit in de richting van voedsel en verdwijnt waar dat
voedsel afwezig is. Hierdoor ontstaat een uitdijende kring, de zogenaamde heksenkring. Op
grasvelden vertaalt dit zich in cirkels van vergeeld gras of gras dat in groei achterblijft vanwege een
voedseltekort voor de graswortels.
Heksenkringen kunnen gevormd worden door allerlei paddenstoelen en er is dan ook geen
éénduidige opsomming van preventieve maatregelen mogelijk.

6.4.2 Rooddraad - Laetisaria fuciformis

Rooddraad is een gekende schimmel die voornamelijk in de herfst de kop opsteekt. Het gras sterft
niet meteen af maar verkleurt. De vruchtlichamen van deze schimmel hebben de vorm van rode
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draden en zijn goed zichtbaar op aangetaste plekken. In een uitstekend onderhouden grasveld is het
risico op besmetting gering.
De schimmel komt vooral voor als er zich problemen voordoen op het terrein zoals:





zure bodem
lage bemesting (vooral stikstof)
kort gemaaid gras
dichte toplaag

Bemesting en zuurtegraad optimaliseren leidt tot goede resultaten. In de gevoelige periode extra
aandacht voor maaihoogte en eventueel een extra stikstofgift, een extra vertidrain of
verticuteerbeurt inlassen.

6.4.3 Winterfusarium - Monographella nivalis

Deze schimmel veroorzaakt dode cirkelvormige plekken in het grasveld en komt vooral voor laat in
de herfst en in de winter. Het uitbreken van een infectie wordt in de hand gewerkt door:






voedseltekort
koude
vochtigheid
o slechte afwatering
o regenperiode
hoge pH (een te kalkrijke bodem)

In eerste instantie moeten maatregelen genomen worden om het terrein goed te draineren.
Vertidrainen moet hierbij helpen. Ook correcte bemesting (afhankelijk van je bodemanalyse) speelt
een rol.
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7 Afwijking van verbod
Om onder een Type 1 afwijkingen te vallen moet het gaan om een soort plant of dier die


een plaag veroorzaakt die een gevaar inhoudt voor de mens inzake volksgezondheid of
hygiëne, voor het milieu, de biodiversiteit of het vee



een situatie veroorzaakt die een ernstige bedreiging vormt of kan vormen voor de veiligheid
van de mens.

In die zin vallen de meeste probleemsituatie hierboven aangehaald niet onder deze type 1 afwijking.
Enkel woekerend varkensgras komt hierbij in aanmerking om veiligheidsredenen. Voor deze soort
kan bijgevolg een afwijking type 1-voor andere probleemsoorten ingediend worden.
Het chemisch behandelen van sportterreinen – zowel voor het onderhoud als voor het bestrijden van
schimmels en engerlingen, hoort thuis onder de afwijkingen type 2 – onevenredig hoge kost van het
alternatief beheer.
Procedure 5 - Probleemterein
Aanvragen om af te wijken van het pesticidenverbod wegens onevenredig hoge kosten, kan via het
volgen van Procedure 5 – Probleemterrein.
Onderhoudsdeskundigen stellen dat een pesticidenvrij onderhoud van bepaalde sportvelden of delen
van sportvelden veel duurder uitvalt of niet mogelijk is zonder pesticiden. Deze deskundigen zorgden
voor een onderbouwing van de onevenredig hoge kosten van het alternatief beheer van sportvelden
ten opzichte van het beheer met pesticiden. Deze onderbouwing gebeurde dus op Vlaams niveau.
De vereenvoudigde procedure voor sportvelden is enkel van toepassingen op de sportterreinen, en
daaraan gelinkte sporttakken, die op Vlaams niveau konden onderbouwd worden.
Wilt u een afwijking van het verbod voor een andere situatie of op een ander soort sportveld, … dan
dient u een volledig dossier in conform de procedures opgenomen in het Richtlijnendocument en
beantwoordt u alle vragen van het invulformulier.
Meer in Afwijken van het verbod op het gebruik van pesticiden op een sportveld -Toetsingskader voor
een vereenvoudigde procedure onevenredig hoge kost voor een sportveld - gebruiksjaar 2015
Te vinden op http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod
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8 Praktijkvoorbeelden
8.1 Het onderhoud van de natuurgrasterreinen
8.1.1 Praktijkvoorbeeld Sint-Niklaas – situatie 2014
Situatieschets
In Sint-Niklaas zijn er 28 natuurgrasterreinen waarvan 9 A-terreinen en 19 andere terreinen
(jeugd- en oefenterreinen). Daarnaast zijn er ook 3 kunstgrasvelden. 11 natuurgrasvelden zijn
in dagelijks beheer van de sportclubs, de andere terreinen worden onderhouden door de
stad. De stad staat op alle terreinen in voor het grote jaarlijkse onderhoud.
Onderhoudsplan
De stad Sint-Niklaas heeft sinds 2012 geen pesticiden meer gebruikt op de sportterreinen. De
terreinen werden indertijd aangelegd door erkende aannemers, gespecialiseerd in
sportvelden. Ook de renovatiewerken (grond opvoer, uitvlakken, doorzaaien, vertidrain,
bezanding) werden door erkende aannemers, gespecialiseerd in sportvelden uitgevoerd,
telkens volgens aanbesteding. Ondanks de aanleg met de beste en nieuwste technieken, is er
toch een zichtbare opkomst van onkruid op de terreinen,
De stad Sint-Niklaas staat volledig achter het pesticidenvrij beheer, maar de sportclubs
kaartten het probleem aan dat de opkomst van onkruid van die aard is, dat spelen in de
winterperiode moeilijker en moeilijker wordt gezien de kale plekken die ontstaan door het
onkruid.

-

-

-

Het verder onderhoud van de voetbalterreinen ziet er als volgt uit:
Er wordt regelmatig een bodemonderzoek gedaan.
Tijdens het maaiseizoen wordt het gras elke week afgereden met een maaimachine 5cilinder. De opkuis van het gras gebeurt met een borstelopneemmachine. Het gras wordt
afgevoerd naar de compostinstallatie van de stad - hiervoor hebben ze de nodige
vergunning.
Gezien ook het verwijderen van bladeren echt wel belangrijk is tegen onkruidgroei, is er ook
een opkuis van bladeren met een borstelopneemmachine, ofwel manueel op terreinen
waarrond bomen staan (herfstperiode).
Er wordt ook gerold indien nodig, maar dit wil men zo weinig mogelijk doen om
bodemverdichting te voorkomen.
Per voetbalseizoen en per terrein zijn er 3 meststofbeurten (samengestelde meststoffen) om
zo de verdichting van de grasmat te bevorderen.
Aan het einde van het seizoen wordt er doorgezaaid en beregend op de terreinen waar
mogelijk. Dan mogen clubs 6 weken niet op de terreinen.
Er gebeurt een jaarlijks vertidrain op de hoofdterreinen en, indien er nog tijd rest, worden
ook de B-terreinen gevertidraineerd (enkel de terreinen in eigen beheer).
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-

-

De noodzakelijke (jaarlijkse) renovatiewerken gebeuren door externe aannemers via een
aanbesteding.
De opkomst van madeliefjes is hier een echt probleem. Het voetbalveld wordt als het ware
een bloemenweide.
Het verder onderhoud naast de voetbalterreinen:
Grasboorden: om de 14 dagen worden de boorden gemaaid met een mechanische motorzeis
(hetzij met mes of nylondraad). Ook dit gras wordt afgevoerd.
Verhardingen: op de verhardingen wordt het onkruid weggebrand of geborsteld en
opgeruimd.

Elementen in de kijker
-

-

De stad staat zelf in voor een aantal terreinen. Op welke manier kan de stad de clubs
ondersteunen die zelf instaan voor hun beheer? Hebben zij ook het nodige materiaal zoals
beschreven in het onderhoudsplan. Wat is de kostprijs om de terreinen pesticidenvrij te
beheren?
Waar vroeger op alle terreinen niet selectief werd gespoten, wil men overschakelen naar een
gerichte aanpak van verdichting van de grasmat en selectief aanpakken van onkruid dat zich
agressief manifesteert, alsook regenwormen en engerlingen.
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8.1.2 Praktijkvoorbeeld Harelbeke (4de provinciale)
Situatieschets
In Harelbeke is er in de deelgemeente Stasegem een voetbalveld dat vrij druk bespeeld wordt door
de vierde provinciale OG Stasegem en zijn jeugdploegen.
Jaarlijks is er een overleg met de Harelbeekse voetbalploegen. Op basis van hun trainings- en
wedstrijdschema’s wordt dan gepoogd om een zo goed mogelijke verdeling te doen van de bezetting
van de voetbalvelden. Per veld worden een aantal parameters gehanteerd (is er een beregening,
drainage, bespeling door volwassenen of jongeren/kleine kinderen) wat leidt tot een mogelijks
maximale bespeling van dat voetbalveld. Op basis van dit cijfer wordt dan gepoogd om zo goed
mogelijk de spreiding te doen van de bespeling van de velden.
Voor het voetbalveld van OG Stasegem is er een bezetting van ongeveer 14-15 uur per week, daar
waar gesteld wordt dat een bespeling van 12u per week ongeveer het maximum is om een veld ‘goed
te houden gedurende een speelseizoen’. Op die accommodatie is er enkele jaren terug gezorgd voor
een kleine mobiele beregeningshaspel en wordt het regenwater van de daken (tribune, kleedkamers,
…) opgevangen om dan gebruikt te worden voor beregening. De club moet zelf instaan voor de
beregening.
Er zijn ook afspraken met de voetbalploegen dat bij echt slecht weer (te veel regen, sneeuw, dooi) er
niet op de velden mag getraind of gespeeld worden. Men mag dan bv wel looptrainingen houden
rond het speelveld, of men traint, als men nog een vrije zaal kan reserveren, een stuk indoor (ook bv
fitness, ….).
Onderhoud en renovatie
De facilitaire dienst van de gemeente Harelbeke maait wekelijks het speelveld van OG Stasegem van
maart tot en met oktober, afhankelijk van het weer. Het maaisel wordt nooit opgeraapt.
Voor het jaarlijkse onderhoud, de renovatie van het voetbalveld worden regelmatig onderstaande
bewerkingen uitgevoerd door een firma. Elk jaar wordt prijs gevraagd aan de hand van een bestek
waar eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden. Een paar weken voor de start van de werken
wordt veld per veld bekeken wat er eigenlijk best moet gebeuren. Men gaat er dus niet standaard
van uit dat er elk jaar op elk terrein alle bewerkingen nodig zijn. Enkele bewerkingen die mogelijks
gebeuren:




Maaifrezen van het speelveld, waarbij het gras eigenlijk tot op de aarde gemaaid wordt,
zodat er ook een egalisatie gebeurt van het speelveld.
Dressbewerking en recycling zorgt voor een egalisatie.
Uitvullen van de in het jaar gevormde putten, verdiepingen met ongeveer 10 ton fijn zand.
Deze bewerking zorgt ook voor egalisatie, én zorgt ook meteen voor een stuk verschraling
van het speelveld. Dit speelveld is een redelijke zanderig veld. Er dient dan ook over gewaakt
te worden dat er niet te veel zand op het veld aangebracht wordt.
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Doorzaaien van het ganse speelveld in verschillende richtingen.
1e Bemestingsbeurt na het zaaien.
Na deze eerste bemesting worden dan in de loop van het speelseizoen nog een drietal
bemestingen uitgevoerd. In het verleden (toen het onderhoud en de renovatie van de velden
nog onder de sportdienst ressorteerde) werd in de maand maart al een eerste mestgift
gedaan, zodat het veel duidelijker was waar de zones waren waar er vooral diende
bijgewerkt te worden.
In de loop van het jaar wordt af en toe eens met een kleine (aangekochte) vertidrain gewerkt
op het veld. Daarbij worden duizenden gaten geprikt van een 10 tal cm diepte, wat er voor
moet zorgen dat de afwatering nog vlotter verloopt.
De laatste jaren werden de hoger vermelde bewerkingen zowat elk jaar uitgevoerd, maar
door de verbetering van de staat van de grasmat zullen die bewerkingen wellicht niet elk jaar
dienen herhaald te worden, en zou het principe moeten kunnen volstaan om het veld te
voorzien met wat goede teelaarde vermengd met turf, en dit uitslepen na een vertidrain.
Daarna kan het veld doorgezaaid worden. De stad heeft een eigen kleine doorzaaimachine
die hier voor kan ingezet worden.
Door het frequente maaien én het maaifrezen is er minder kans dat de onkruiden zich in de
grasmat kunnen manifesteren. In het verleden werd er minder gemaaifreesd en diende er
soms gespoten te worden met Bofix om het onkruid onder controle te houden.

Elementen in de kijker:
-

Door een doordacht systeem van berekening van bespeelbaarheid via parameters ziet men
een verbetering op de terreinen van de grasmat. Als clubs die verbetering zien, dan zijn ze
ook bereid om hier zelf inspanningen voor te doen.

-

De sportdienst houdt ook zelf de beregeniging in de gaten, simpelweg door via een
pluviometer vast te stellen hoeveel regen al is gevallen.
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8.1.3 Het onderhoud van de natuurgrasterreinen bij Zulte Waregem (1ste
klasse)
Situatieschets:
In Waregem zijn er 5 sites waar er in totaal 26 voetbalterreinen zijn ingepland. In het centrum
(stadion A) beschikken we over het hoofdveld van het Regenboogstadion dat de thuishaven is van
Zulte Waregem. Langs de overzijde (stadion B) liggen 8 grote terreinen (waarvan 1 een kunstgrasveld
is), 2 duiveltjesterreinen en 3 minivoetbalvelden. Op Racing Waregem (4de nationale) liggen 3 grote
velden en 2 duiveltjesterreinen. In Beveren-Leie (3de provinciale) liggen 2 grote velden en 1
duiveltjesterrein. In Desselgem (3de provinciale) liggen er 3 grote velden en 1 duiveltjesterrein. Onze
4de provincialer Jong Vijve beschikt over 2 volwaardige voetbalterreinen.
Het volledige onderhoud van alle velden valt onder de verantwoordelijkheid van de groendienst van
de VZW Sportbeheer.
Enkel het Regenboogstadion en het oefenveld van Essevee (1 exclusief oefenveld) worden bemest
door een extra firma. Daarnaast bestaat er met de club een overeenkomst dat het hoofdterrein
jaarlijks wordt gemaaifreesd, bezand en opnieuw doorgezaaid door deze externe firma. Alle andere
bewerkingen en het onderhoud van deze 2 “hoofdterreinen” zijn voor de VZW Sportbeheer.
Op de overige 24 velden worden alle werkzaamheden in eigen beheer (dus door de vzw sportbeheer)
gedaan.
De Stad koos ervoor om op de hoofdvelden van de randgemeenten geen verlichting te voorzien. Alle
trainingen dienen dus op het tweede en eventueel derde terrein te gebeuren.
De technieken worden centraal vanuit Waregem gestuurd waardoor de Sportdienst kan bepalen
wanneer trainingen al dan niet kunnen doorgaan. Bij afgelastingen worden de lichten niet gestuurd
en is trainen niet mogelijk. Op deze manier houden we de controle over de velden bij slechte
weersomstandigheden.
Onderhoud:
Vanaf maart worden de velden bezand (minstens 30 ton/veld). Er wordt een beurtrol gemaakt van de
door te zaaien terreinen (nadat de doelmonden en andere verzakkingen worden weggewerkt met
schrale teelaarde). Daar wordt half april mee gestart.
De velden worden doorgezaaid met de doorzaaimachine met een mengsel 75% Engels raaigras en 25
% Veldbeemdgras. De ploegen worden verplicht vanaf half april om te trainen en te spelen op hun
eerste veld zodoende de 2de en 3de terreinen (die vaak bijna kaal gespeeld werden) reeds kunnen
doorgezaaid worden.
We gaan ervan uit dat de velden na doorzaai een 9-tal weken rust krijgen.
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De clubs moeten zelf instaan voor de beregening van hun terreinen (iedere site beschikt over een
boorput die een citerne van 15.000 liter vult en waaruit dan getrokken wordt voor de beregening van
de terreinen door middel van een kleine rollcart.)
De bemesting (3x/jaar) en een bewerking met de Vertidrain of schudfrees staan ook voor alle
terreinen op het programma. Daarna blijft onze hoofdzaak het maaien van de terreinen.
Pesticidengebruik
-

Op het hoofdterrein wordt het onkruid manueel uitgetrokken (bij het herstellen van de
speelschade om de veertien dagen), maar dit is miniem door het grote aantal kilo’s
graszaad die gebruikt wordt bij inzaai (450kg). Daarnaast is het wel het hoofdterrein dat
vaak te lijden krijgt onder de fusaria (rooddraad of sneeuwschimmel). Dit wordt dan wel
totaal behandeld met een een fungicide die toegelaten is op gazons en grasvelden voor
het bestrijden van Fusarium.

-

Op de andere sites werden tot nu toe de boorden langs de omheining doodgespoten en
indien er onkruid in de velden aanwezig is wordt dit plaatselijk behandeld. We denken er
nu aan om kunstgrasboorden te maken rond de boarding zodat de moeilijk te bereiken
plaatsen met de grasmachine op die manier onkruidvrij kunnen blijven. Toch lijkt dit ook
geen volledig goed alternatief.

-

Op 3 à 4 velden hebben wij jaarlijks de opkomst van varkensgras rond half mei, begin juni
(meestal op de oefenvelden in de randgemeenten – verdichting wegens overbetreding).
Tot nu toe losten we dit op door het hele terrein te behandelen met een herbicide die
toegelaten is op gazons en grasvelden voor het bestrijden van varkensgras en
tweezaadlobbige onkruiden.
Indien dit niet behandeld wordt, haalt het varkensgras de bovenhand (het versmacht het
Engels raaigras en de Veldbeemd). Zonder behandeling is er eind augustus geen gras
meer en komen de ingezaaide velden opnieuw kaal te liggen wat een grotere uitspeling
tot rechtstreeks gevolg heeft. Zo ontstaan putten waar de spelers hun enkel kunnen in
verzwikken.

Elementen in de kijker
-

Zulte waregem is een eerste klasseclub waar budget geen rol mag spelen in functie van
een goeie grasmat. Grote voetbalclubs hebben op hun eerste terreinen meestal geen
probleem met onkruid omdat zij zeer veel doorzaaien en met een grotere hoeveelheden
dan wat mogelijk is binnen kleine clubs.
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9 Interessante artikels en studies
Onkruid vergaat niet .. zomaar
BSNC – Rapport over pesticidengebruik in Nederland – december 2010

Regenwormen zorgen voor goede bodem
Sportaccom – april 2013 –p 24-25
Duurzaam beheer is van cruciaal belang in de sport
Sportaccom - juni 2013 – p 6 – 9
Pak die grasmat maar eens stevig aan
Sportaccom - juni 2013 – p 20 – 21
Bestrijding van algen en mossen
Sportaccom - juni 2013 – p 23
Chemievrij sportveld beheren levert een compacte grasmat op
Tuin en landschap (23) 2010 – p 32-35
Op sportvelden en golfbanen is de toepassing van chemie minimaal. Deze sectoren zijn niet de
boosdoener
Fieldmanager 2013-7 - p 72-75
Sensorgestuurde onkruidbestrijding op sportvelden
Onderzoek februari 2013 - Dit onderzoek is uitgevoerd binnen werkpakket 4 van het KRW-project
Duurzaam terreinbeheer. Het KRW-project Duurzaam terreinbeheer en waterkwaliteit wordt o.a.
gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland.
Nieuwe regels voor pesticidengebruik beschermen jong en oud
Verrekijker, juni 2013 – p 29 -33
Info rond biodiversiteit:
http://www.natuurenbos.be/nlBE/natuurbeleid/groen/Beheerplan/technische_richtlijnen/infrastructuur
http://www.natuurenbos.be/nlBE/natuurbeleid/groen/Beheerplan/technische_richtlijnen/Kruidachtigen

27

