
Green Deal Sportvelden 

 

Alleen echte oplossingen zijn   welkom 
 

Utrecht, 15 maart 2017 – De partijen die zijn betrokken bij de Green Deal Sportvelden zijn 

het erover eens: bij het beheer van sportgras is er alleen ruimte voor erkende best practices 

en best tools. 

 
Het laatste begrip heeft betrekking op concrete instrumenten zoals middelen, apparaten 

en softwaremodellen. 

 
Dit was de boodschap tijdens de officiële aftrap van het Innovatienetwerk Green Deal 

Sportvelden op de Dag van de Sportaccommodaties. Het Innovatienetwerk richt zich op 

het stimuleren en afstemmen van innovatie en op het ontwikkelen van best practices. 

Daarmee moeten gewasbeschermingsmiddelen bij het beheer van sportgras op een 

verantwoorde manier worden uitgefaseerd. 

 
Het Innovatienetwerk biedt iedereen die een bijdrage wil leveren aan het slagen van de 

Green Deal een platform om mee te doen. 

 
Voor beheerders is het van belang dat zij weten welke practices en tools passen bij de 

uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen. Binnenkort kunnen zij die vinden op de 

website van het Innovatienetwerk. 

 
Door op een gestructureerde manier te overleggen, ontwikkelen deelnemers gezamenlijk 

de best practices. Daarnaast stellen zij de behoefte aan innovatie vast en initiëren zij 

nieuwe ontwikkelingen. 

 
Helder is dat bij een verantwoord beleid geen ruimte is voor zogenaamde quick fixes, 

schijnoplossingen en symptoombestrijding. 

 
Ben Moonen, directeur van BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek), 

onderstreepte het belang van het gezamenlijk op zoek gaan naar subsidies voor 

bijbehorende projecten. 

 
Iedereen die de doelen van de Green Deal onderschrijft, kan deelnemer worden. Dat geeft 

onder andere de vrijheid om producten voor te leggen voor erkenning als best tool: de 

enige mogelijkheid om via de website beheerders te bereiken. 

 
Lukas Florijn van het Ministerie van I&M benadrukte het belang om mee te doen, want de 

politieke druk blijft onverminderd hoog. Het Innovatienetwerk is met andere woorden 

een uiterst belangrijk middel om de doelen van de Green Deal te realiseren. 

 
Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie: Geert Cuperus (geert.cuperus@gemax-‐environment.com) 
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Een aantal deelnemers aan de officiële aftrap van het Innovatienetwerk Green Deal 

Sportvelden op de Dag van de Sportaccommodaties. 
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