
IPM & Water
Dutch Open – 17 september 2021



Agenda

8.30 – 10.00: IPM

Pauze

10.30 – 12.15: Water



Water
Dutch Open – 17 september 2021



Bedreigingen drinkwaterbronnen

- Verzilting

- Nutriënten (nitraat en fosfaat)

- Pesticiden

- Geneesmiddelen

- Microplastics

- Nanodeeltjes



Waarom een gebruiksverbod op gewasbeschermingsmiddelen?
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 op gewasbeschermingsmiddelen?

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



Kaderrichtlijn Water

Duurzame bescherming waterlichamen

Voorkomen van verontreiniging (bronbeleid)

Verbeteren en herstellen waterkwaliteit via gebiedsaanpak

Verlaging van zuiveringsinspanning

Normen waterkwaliteit



Drinkwaterwet

O.a. zorg voor kwaliteit van drinkwater

Kwaliteitsborging van bron tot kraan

In Drinkwaterbesluit: normen kwaliteit drinkwater

In Drinkwaterregeling: normen kwaliteit drinkwaterbron (opp.water)





SDG6: Ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for all

Doelen:

- Verminderen van watervervuiling

- Aanzienlijk efficiënter watergebruik

- Duurzame toevoer en onttrekking
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Waterkader op golfbanen: minder afhankelijkheid

1. De golfbaan voldoet aan de wettelijke vereisten en 

rapportageverplichtingen

2. Gras is geselecteerd voor ons klimaat en lokale omstandigheden

3. Er is een visie en strategie van de golfbaan om water te gebruiken als 

een instrument om grasvegetatie in leven te houden voor 

bespeelbaarheid, niet voor groene kleur



Waterkader op golfbanen: minder afhankelijkheid

4. Geen gebruik van drinkwater voor beregening van de golfbaan, zelfs 

niet tijdens droogte

5. Bergen van regenwater en oppervlaktewater van neerslagpieken om de 

behoefte aan grondwater te verminderen

6. Uitvoeren van beregening-audits (catch cans)



Waterkader op golfbanen: minder afhankelijkheid

7. Moderne/waterbesparende beregeningstechnologie en regelmatig 

onderhouden

8. Medewerkers opgeleid in bewegingstechnologie als onderdeel van het 

greenkeeperteam (computerinstellingen en sproeieraanpassing)

9. Regelmatige communicatie (niet alleen tijdens perioden van 

droogte/veel regen) over onderhoud- en beheeruitdagingen











Nederland vs. Spanje

- 57,3% gerecycled drainagewater

- 38,5% oppervlakte- en grondwater

- 3,6% ontzilt water

- 0,6% leidingwater







Winter 2022

Publicatie over duurzaam
watermanagement op golfbanen

niels.dokkuma@ngf.nl




