
 

 

Gewasbescherming openbaar groen vanaf  
1 april 2020 
  

Met het eindigen van de Green Deal Sportvelden en Green Deal Recreatie in 2020 zijn er wijzigingen 
doorgevoerd in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2020. Dit heeft uiteraard 
gevolgen voor u als hovenier, greenkeeper, fieldmanager of beheerder van (sport-)terreinen. 
Concreet zijn de bestaande afspraken uitgebreid of aangescherpt. Nieuw daarbij is dat men enkel 
gewasbeschermingsmiddelen mag toepassen bij uitzonderingssituaties (Artikel 8.2) als voldaan is aan 
IPM. Helaas is dat IPM protocol momenteel nog niet ontwikkeld… 
 

“Het verbod geldt voor professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen  
op verhardingen en overig openbaar groen, ofwel niet-landbouw!  

Particulier gebruik is dus (nog) niet verboden.” 

 
Het is dus nog toegestaan om op basis van de in die werkgebieden geldende wetgeving 
gewasbeschermingsmiddelen toe te passen in weilanden of op kwekerijen. Braakliggende terreinen vallen 
onder ‘de noemer ‘niet-landbouw’ en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is hier dus niet toegestaan.  
 
Particulieren mogen particuliere middelen (zogenoemde kleinverpakkingen) kopen en dit zelf thuis toepassen. 
Het is niet toegestaan om professionele producten (met het bekenden N-nummer) bij particulieren of zelf thuis 
toe te passen.  
 
Het verbod staat vermeld in artikel 27b van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: 
1. Het is een professionele gebruiker niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen* toe te passen. 

(Artikel II) 

2. Het eerste lid is niet van toepassing in bij ministeriële regeling aan te wijzen gebieden of omstandigheden 
voor zover het een toepassing van een gewasbeschermingsmiddel betreft: 

a. die noodzakelijk is voor een veilige exploitatie van bedrijfsmatige activiteiten of inrichtingen 
(Artikel 8.2); 

b. die noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van mens of dier of van het milieu 
(Artikel 8.3 en 8.3a); 

c. op specifieke terreinen voor recreatieve doeleinden of voor het beoefenen van sport die vanwege 
hun aard of omvang redelijkerwijze niet op een andere wijze kunnen worden onderhouden. 
(Artikel 8.4).***  

3. Bij ministeriële regeling kunnen voorwaarden worden gesteld aan de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen in de gebieden en omstandigheden, bedoeld in het tweede lid.  

4. Het eerste lid geldt niet voor land- en tuinbouwbedrijven die gewassen telen of kweken.  

 
  



 

 
Ontheffingen op dit verbod per 1 april 2020: 

 Laag risicomiddelen (zoals Ultima en CITO) zijn niet erkend en vallen dus óók onder het verbod!** 

 De toepassing van groeiregulatoren, Primo Maxx II, is per 1 april 2020 niet meer toegestaan; 

 Ontheffing voor: 
o Met het aflopen van de Green Deal Sportvelden en Green Deal Recreatie per 2020, worden de 

ontheffingen beperkt. Voor sommige situaties zijn preventieve of niet-chemische maatregelen in 
de praktijk onvoldoende toepasbaar, hiervoor gelden dan nog ontheffingen. Indien wordt voldaan 
aan de geldende verplichting om een geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toe te passen, is het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alleen nog noodzakelijk op bepaalde delen van 
grassportvelden, tegen de onkruiden, insecten en schimmels die in tabel vermeld bij punt 8.4 
worden genoemd.***  
Een periodieke monitoring is onderdeel van een geïntegreerde gewasbescherming en maakt het 
mogelijk om in een vroeg stadium tegen onkruiden, ziekten en plagen in te grijpen. Het streven 
van een terreinbeheerder behoort daarom -volgens de commissie- te zijn dat 
gewasbeschermingsmiddelen niet volvelds tegen onkruiden of insecten worden toegepast, maar 
op ten hoogste 20% van het uitgezonderde terreinoppervlak. Indien bijvoorbeeld de omvang van 
het uitgezonderde speloppervlak op een bepaald golfterrein in totaal 15 hectaren bedraagt (van 
fringe/collar tot en met mantained-rough), mogen per jaar tegen de genoemde onkruiden op ten 
hoogste 3 hectaren (20% van 15 hectaren) gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Voor 
(delen van) sportvelden die in het kader van renovatie of grootschalig onderhoud opnieuw zijn 
ingezaaid, wordt geadviseerd: jaar 1 geen toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, jaar 2 of 
3: eenmalig 100%.   

o Noodzakelijk voor veilige exploitatie (Artikel 8.2) 
 Binnen tien meter van een object dat verwijderd moet blijven van open vuur of 

draaiende motoren. Hiermee vallen dus niet in beginsel hele terreinen / locaties onder 
de ontheffing!; 

 Het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van 
vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden 
van vliegtuigen; 

 Spoor-, metro en trambanen, voor zover het betreft:  

 Het ballastbed: een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt;  

 Inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;  
 Locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn; 
 Locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden; 
 Binnen tien meter van een elektrische voorziening voor hoogspanning waarvan delen 

niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking en waarvan de 
spanning niet op eenvoudige wijze tijdelijk kan worden onderbroken. Hiermee vallen dus 
niet in beginsel hele terreinen / locaties onder de ontheffing!; 

 Het behandelen van stobben in, op of langs weg- en waterbouwkundige constructies, 
indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.  

o Noodzakelijk voor bescherming van mens, dier en milieu (Artikel 8.3) 
 Selectieve toepassing ter bestrijding van:  

1. eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea); 
2. bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea); 
3. duizendknoop: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse 

duizendknoop (Fallopia sachalinensis), bastaard duizendknoop (Fallopia x 
bohemica), Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii) en kruisingen; 

4. fluweelboom/azijnboom (Rhus species); 
5. Pontische rododendron (Rhododendron x superponticum); 
6. robinia (Robinia pseudoacacia); 
7. knolcyperus (Cyperus esculentus), en 



 

8. schadeveroorzakende organismen op rozen (Rosa species) bij oorlogsgraven. 
 Situaties waarvoor op grond van artikel 38 van de wet een vrijstelling is verleend. Artikel 

38 betreft vrijstellingen bij zogenaamde noodsituaties; 
 Voor een gerichte bestrijding van terrestrische soorten die zijn opgenomen op de lijst van 

voor de Unie als zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. (Zoals bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, van verordening 1143/2014(EG) met uitzondering van moeraslantaarn 
(Lysichiton americanus) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum); 

 Voor een gerichte bestrijding van soorten die zijn aangewezen in bijlage II van 
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot 
vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 
2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 
2018/2019 van de Commissie (PbEU 2019, L 319). 

o Uitzonderingen op gebruiksverbod aflopend op 1 april 2022 (Artikel 8.3a) 
 Het eerste lid van artikel 27b van het besluit is niet van toepassing op het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen voor een gerichte bestrijding van:  
a. Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina);  
c. eik (Quercus species) met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea. 

o Specifieke terreinen voor sport en recreatie (Artikel 8.4) 
 Ontheffing voor sportvelden en golfbanen. Sportvelden voor het in georganiseerd 

verband beoefenen van sport in de open lucht, voor zover het het bespeelbare gedeelte 
van het terrein betreft inclusief een beperkte zone daar omheen die voor het beoefenen 
van de sport nodig is, maar exclusief de niet met gras begroeide alsmede de in 
onderstaande tabel met ‘nee’ aangeduide delen.*** 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 Niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft:  

 Bungalowterreinen;  

 Groepsaccommodaties;  

 Campingterreinen;  

 Jachthavens, niet zijnde de aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater; 

 Terreinen met een specifieke botanische waarde (siertuinen en rosaria), waar 
het publiek ten minste twee maanden per jaar tegen betaling toegang heeft, 
met uitzondering van de verharde oppervlakken. 

o Toepassing middel met minste milieubelasting (Artikel 8.5) 
 In de gebieden en omstandigheden, bedoeld in de artikelen 8.2 tot en met 8.4, wordt 

gebruik gemaakt van een gewasbeschermingsmiddel met een laag risico of een 
biologisch gewasbeschermingsmiddel voor zover deze voor het desbetreffende gebruik 
beschikbaar zijn. 

 In de gebieden en omstandigheden, bedoeld in de artikelen 8.2 tot en met 8.4 wordt 
geen gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn ingedeeld als gevaarlijk 
voor het aquatische milieu of die een prioritaire gevaarlijke stof bevat. 

 
  

Barometer Duurzaam Terrein Beheer 
Met de ingang van het chemieverbod vervallen de certificaten ‘Toepassing Glyfosaat’ en ‘Brons’ van de 
Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het certificaat ‘Zilver’ wordt aangevuld. Certificaathouders van 
‘Toepassing Glyfosaat’ en ‘Brons’ moeten zich aanmelden voor certificering voor ‘Zilver’. Doen zij dat niet, dan 
worden de certificaten ingetrokken per 1 mei. Het certificaat ‘Goud’ behoeft geen aanpassing om aan de 
nieuwe wetgeving te voldoen en blijft dus ongewijzigd. 
 
* Het verbod betreft enkel gewasbeschermingsmiddelen. Algiciden, onder andere ter bestrijding van groene aanslag en mos, zijn biociden 

en mogen dus nog wél worden toegepast. Deze categorie indeling is te vinden op de website: www.ctgb.nl. Ultima en CITO zijn géén 
biociden maar gewasbeschermingsmiddelen en vallen dus wél binnen dit verbod! 
 
** Momenteel zijn nog geen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico met die kwalificatie op de markt. De verwachting is dat dit 

over enkele jaren wel het geval is. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt, in de Rgb het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico wordt opgenomen als voorwaarde bij het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen in 
een situatie waarvoor een uitzondering geldt. Daarmee wordt bewerkstelligd dat het resterende noodzakelijke gebruik waar mogelijk alleen 
nog wordt ingevuld met stoffen en middelen met een lagere impact op mens en milieu dan reguliere gewasbeschermingsmiddelen. 

 
*** Op sportvelden en golfbanen is chemische bestrijding mogelijk, op basis van IPM (Integrated Pest Management). Helaas is het IPM 

Protocol nog in ontwikkeling, een praktisch document wordt snel verwacht… 

 
 
Definities:  

 Verhard oppervlak: oppervlak dat is verhard door bebouwing, bestrating en overige verhardingen 
aangebracht op de bodem voor verbetering van draagvlak en begaanbaarheid. Dus volgens DTG lijst: o.a. 
asfalt, beton, elementverharding met voegen (o.a. trottoirtegels, straatstenen en ZOAB) én gestorte 
materialen zoals grind, gravel en split;   

o Ook gaat het om andere bodemverhardingen die beogen een oppervlak beter bruikbaar of 
begaanbaar voor opstal, voetgangers of verkeer te maken of draagvlak te geven. Dit zijn niet 
alleen stenen verhardingen; ook verhardingen met andere materialen die zijn aangelegd voor een 
betere verplaatsing van mens of vervoermiddel vallen hieronder, zoals verblijfplaatsen of paden 
van schelpen, verharde (gefabriceerde) klei of steenslag (grind).  

o Op de bodem aangebracht organische materialen zoals houtsnippers of zaagsel vallen buiten de 
definitie van verhard oppervlak. 

  

http://www.ctgb.nl/


 

 

 Onverhard oppervlak: oppervlak niet zijnde verhard oppervlak; 
o Onverharde oppervlakken (onderdeel m) zijn alle gronden die niet als verhard worden 

aangemerkt. Dit zijn naast natuurlijke ondergronden van zand en gras ook grondoppervlakken 
met onverharde materialen zoals bodemoplegging met houtsnippers of gruis. Het gaat dan om 
terreinen zoals parken, bermen, bossen, sportvelden en gazons. 

 Onkruid: een op een bepaalde bodem of ander oppervlak ongewenste plant, plantbegroeiing of houtachtig 
gewas; 

 Stobbe: deel van een boom dat achterblijft in en boven de grond nadat de boom bovengronds is 
omgezaagd; 

 Groepsaccommodaties: een accommodatie met ten minste twintig slaapplaatsen voor het verstrekken van 
logies aan personen in groepsverband; 

 Specifieke terreinen voor sport en recreatie: Sportvelden voor het in georganiseerd verband beoefenen 
van sport in de open lucht, voor zover het het bespeelbare gedeelte van het terrein betreft inclusief een 
beperkte zone daar omheen die voor het beoefenen van de sport nodig is.  

o Voor golfterreinen bestaat het sportveld uit de baanelementen greens, foregreen, apron, tees, 
fairways, semi-rough, rough, natuurlijke elementen, paden en oefenfaciliteiten en is begrensd 
volgens De Golfregels ofwel Rules of Golf, zoals aangenomen door R&A Rules Limited en The 
United States Golf Association; 

o Sportvelden in woonwijken, locaties voor boerengolf, hindernisbanen en de sportvoorzieningen 
als onderdeel van een grotere inrichting zoals een hotel, vallen buiten de definitie van 
sportterreinen; 

o Onder de uitgezonderde recreatieterreinen worden geen terreinen bedoeld die gelegenheid 
bieden voor bijvoorbeeld wandelen en fietsen (zoals natuurgebieden), zwemmen (zoals 
zwembaden en natuurbaden) en watersport (zoals rivieren, plassen en meren); 

o Sportfaciliteiten als onderdeel van bungalow- of campingterreinen, groepsaccomodaties of 
jachthavens zijn wel inbegrepen in de uitgezonderde terreinen. 

 
 

 

Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!  
Bart van Kollenburg  06-22698609  (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Zuid-Nederland)  
Johan Aalderink       06-44966661  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Noord & Oost-Nederland) 
Peter Mook:                06-19173944  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West-Nederland) 
Wout Muilwijk            06-22028035  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West & Zuid- Nederland)                                       
Casper Hoegen            06-16349196  (Adviseur Hoveniers & Tuincentrum) 
Evelien Contant  06-38398409  (Backoffice Openbaar Groen) 
 
 


