
GREEN DEAL SPORTVELDEN
STAND VAN ZAKEN NOVEMBER 2016

DOEL
• Vanaf 2020 geen gebruik van GBM behalve in 

situaties waarin dat strikt noodzakelijk is

• Beargumenteerde voorstellen worden gedaan 
voor situaties waarin het gebruik vooralsnog 
noodzakelijk is

• In die resterende situaties worden alleen 
laag risico middelen gebruikt voorzover 
beschikbaar en voldoende effectief.

DEELNEMERS
Ministeries van I&M en EZ, NOC*NSF, NGF, NVG, 
NGA, BSNC, Cumela, VHG, VSG 

UITVOERING
• Stuurgroep

• Kernteam Uitvoering

• Kernteam Monitoring

TAKEN
• Inventarisatie van beheer van sportvelden 

zonder inzet GBM en van situaties waarin dat 
nog niet mogelijk is

• Vertalen van deze informatie in best practices

• Inventarisatie voor welke situaties 
kennisontwikkeling of innovatie nodig is

• Inventarisatie van beheer van sportvelden 
zonder inzet GBM en van situaties waarin dat 
nog niet mogelijk is

• Opstellen innovatie-agenda en opzetten 
innovatienetwerk

TAAK
• Vastleggen nulsituatie en uitvoering 

monitoring

TAAK
• Uitvoering Green Deal binnen de golfsport

PROJECTGROEP
• NGF (Joris Slooten)

• NVG (Jan Lassche)

• NGA (Koert Donkers)

• Coördinatie (Geert Cuperus)

KLANKBORDGROEP
Vertegenwoordigers vanuit de sector

TENZIJ...
• We kunnen aantonen dat er in 2020 minder 

pesticiden zijn gebruikt

• We de situaties waar pesticiden nog 
strikt noodzakelijk zijn goed kunnen 
beargumenteren  

• We een innovatie-agenda hebben om tot nog 
verdere reductie te komen en al resultaten 
kunnen laten zien

• Golfbaanbeheerders werken volgen 
vastgestelde best practices

• We de (minimale) inzet van pesticiden goed 
in de grip hebben (zelfregulering)

DEELNAME IN GDS

COMMUNICATIE
• NGF, NVG, NGA via eigen kanalen

• Bijeenkomsten, symposia, workshops

• Ontwikkeling gezamenlijke website

MONITORING
• Vanaf 2016 (over 2015)

• Daarna jaarlijks onder toezicht van RIVM

PROBLEEMANALYSE
• Gereed 2016

INNOVATIE-AGENDA
• Gereed 2016

• Hierin is o.a. beschreven:

 -  Wens goed gestructureerd beheer op basis 
van reëele doelen en planmatige aanpak.
Daarvoor zijn tools nodig

 -  Uitwerking structurele speelkwaliteit: wat is 
dat en hoe te meten?

 -  Zelfregulering als ‘license to operate’ voor 
gebruik pesticiden

DRIVER INNOVATIE
• Platform voor het betrekken van andere 

onafhankelijke partijen en geïnteresseerden. 
Hier worden de vragen uit de GDS bij 
marktpartijen neergelegd. 

• Identificeren, toetsen en ontwikkelen 
van best practices. Dit gebeurt met een 
toetsingskader. Aan de hand daarvan wordt 
nagegaan of een methode, techniek of 
middel bijdraagt aan chemievrij beheer 

• Plek waar innovaties worden besproken en 
behoefte aan innovatie aan bod komt

• Verdere uitwerking via themagroepen, 
zoals “genootschap van onafhankelijke 
agronomen” en overleg van aannemers

• WUR Leerstoel Turfgrass Sciences  
per 1 januari 2017

• Wetenschappelijk loket voor complexe 
bodem-, water- en sportgrasvraagstukken.

• Kennisportaal www.turfgrass-sciences.com
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