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Meerderheid gemeenten heeft
behoefte aan ondersteuning
bij milieuvriendelijk beheer
grassportvelden.
Naar schatting is 70 procent van de grassportvelden in Nederland

om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken of

in gemeentelijk beheer. Met het aanstaande verbod op chemische

gaan dit absoluut niet doen. Driekwart van de gemeenten geeft aan

gewasbeschermingsmiddelen, zal milieuvriendelijk beheer van

behoefte te hebben aan (meer) ondersteuning bij milieuvriendelijk

grassportvelden de maatstaf moeten worden (zie www.allesover-

beheer van grassportvelden. Hierbij zijn (digitale) informatievoor-

sport.nl/duurzame-sportsector/duurzame-sportvelden/#beheer).

ziening en een handreiking of stappenplan de meest genoemde vor-

In 2019 werd door een meerderheid van de gemeenten nog gewas-

men. Niet-stedelijke gemeenten hebben daarbij meer behoefte aan

beschermingsmiddelen gebruikt (figuur 1). Daar moet verandering

ondersteuning dan stedelijke gemeenten.

Figuur

in komen. Acht op de tien gemeenten hebben dan ook de intentie
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De situatie voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente op grassportvelden in eigen beheer
in 2019 (in procenten, n=142)
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Bron: Schots, M., Brus, J. & Hoekman, R. (2020). Monitor milieuvriendelijk beheer grassportvelden. Utrecht/Den Haag: Mulier Instituut/
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Behoefte van gemeenten aan ondersteuning voor chemievrije gewasbescherming (in procenten, meerdere antwoorden mogelijk, n=142)
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