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Agenda

8.30 – 10.00: IPM

Pauze

10.30 – 12.15: Water







IPM
Dutch Open – 17 september 2021



Agenda

Stand van zaken IPM & pesticidevrij beheer

IPM via OnCourse

Q&A



Integrated Pest Management: IPM

+ evaluatie

------------------------------------------------------------------------------------

planmatigheid & preventie



Geïntegreerde gewasbescherming



Stand van zaken: IPM

Integrated Pest Management (IPM)-systematiek per 01-01-2014 wettelijke verplichting voor 

professioneel pesticidegebruik. 

IPM-systematiek specifiek voor golf per 01-04-2020 in OnCourse geïmplementeerd.

– Golfsector specifiek

– Laagdrempelig invulling geven aan wettelijke verplichting

– Belangenbehartiging a.d.h.v. data



Stand van zaken: IPM

Zelfregulering

- Wettelijke richtlijn met eisen op basis van geïntegreerde gewasbescherming

- Beheerder implementeert en zorgt dat dit aantoonbaar is via OnCourse Nederland (audit)

- Intensiveren handhaving via Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)



Stand van zaken: IPM

…waaronder het Gewasbeschermingsplan

- Inventarisatie gevoelige gebieden

- Plan om blootstelling te minimaliseren

- Doelstellingen m.b.t. afbouw gebruik pesticide

- Vastleggen van het gebruik (ook: waar, wanneer,…)

- Evaluatie gebruik



Stand van zaken: IPM

…en alle eisen van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen

• Bijlage 3, behorend bij artikel 26, eerste lid
• Aspecten gewasbeschermingsmonitor
• – teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan
• – rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en 

plantgoed
• – monitoring van schadelijke organismen in het gewas
• – gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende 

ziektedruk
• – toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische 

bestrijders en mechanische onkruidbestrijding
• – keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009
• – emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken
• – resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
• – overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen
• – oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.



1
Preventie

2
Niet-chemisch

3
Chemisch

* Verbod gebruik op verhardingen
Verboden sinds 31 maart 2016

* Verbod gebruik op ‘niet-verhardingen'
Verboden vanaf 1 november 2017

Reikwijdte
Professioneel gebruik, buiten de landbouw
Waar? Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb)

Uitzonderingen
In verband met Veiligheid, Technische haalbaarheid en 
Bescherming van het milieu
Waar? Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb)

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden



Waarom een gebruiksverbod?
VEWIN LIJST 2017 tbv CTGB

* aminomethylfosfonzuur (AMPA)

- bentazon

- boscalid

- carbendazim

- chloridazon

- 2,4-D

* desfenylchloridazon

* 2,6-dichloorbenzamide (BAM)

- diethyltoluamide

- dimethenamide

- dimethoaat

- dimethomorf

- epoxiconazool

- ethofumesaat

- etridiazool

- fenamidone

- fenpropimorf

- folpet

- glyfosaat

- isoproturon

- linuron

- MCPA

- MCPP

- metamitron

* metazachloor-C-metaboliet

* metazachloor-S-metaboliet

- metolachloor

* metolachloor-C-metaboliet

* metolachloor-S-metaboliet

- metribuzin

* monochloorazijnzuur

- monolinuron

* N,N-dimethylsulfamide (DMSA)

- nicosulfuron

- oxamyl

- terbutylazine

- thiabendazool

- tolclofos-methyl

Bij 52 van de 192 grondwaterwinningen voor 
drinkwater vormen bestrijdingsmiddelen een 
bedreiging of zijn normoverschrijdend 



Waarom een gebruiksverbod?

Normoverschrijding voor een of meer 
bestrijdingsmiddelen op meer dan de helft van 
de meetlocaties voor oppervlaktewater



Conclusies RIVM monitoring pesticidegebruik 2015-2018

→ Uit de analyse van de gebruiksgegevens op golfterreinen blijkt dat voor onkruid- en 

schimmelbestrijdingsmiddelen er een afname zichtbaar is in de totale hoeveelheid werkzame 

stof in de 2015-2018. Voor de insecticiden is op basis van de totale hoeveelheid werkzame 

stof in die periode juist een toename te zien. 

→ Jepolinex Pro is jaren gebruikt zonder dat het een toelating had voor gebruik op 

sportvelden/golfbanen.

→ Verschillende niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden nog wel toegepast. 



Conclusies RIVM monitoring pesticidegebruik 2015-2018



Stand van zaken: pesticidevrij beheer

• Pesticidegebruiksverbod buiten de landbouw (per 2016/2017) met daarop voor o.a. sport 

specifieke uitzonderingen tot eind 2022. In november 2020 onverbindend verklaard door het 

Gerechtshof in Den Haag.

• Staat is daarop in hoger beroep gegaan bij de Hoge Raad, wetswijziging ligt in de Tweede 

Kamer en Raad van State heeft inmiddels positief advies gegeven op aangepaste juridische 

grondslag voor het gebruiksverbod buiten de land- en tuinbouw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

→ Ministerie I&W verwacht dat de wet in Q2 2022 (start groeiseizoen) gerepareerd is.

→ Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) adviseert nadrukkelijk te blijven inzetten op pesticidevrij 

beheer met behoud van speelkwaliteit.



Uitzonderingen op het gebruiksverbod
(nu niet van toepassing)

→ Op dit moment (2021) zijn reguliere toelatingen van toepassing (zie etikettering).

→ Nogmaals: Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) adviseert nadrukkelijk te blijven inzetten op 

pesticidevrij beheer met behoud van speelkwaliteit.

→ Uitzondering in 2020 op het te herstellen gebruiksverbod in 2022:



Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland





• Een overzicht van het proces

richting IPM-compliance.

Het gebruik van OnCourse

Nederland















Uitstel maar geen afstel

0,0-gebruik van pesticide ná 2022



Tip

Blijf de absolute 0,0-lijn nastreven met behoud van speelkwaliteit: 

stel schadedrempels vast i.c.m. intensievere schimmeldiagnose!

foto: september 2021





NGF films/Jacobse & Van Es Scheurgras 1.21min.mp4

