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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

– Anonieme monitoring op de implementatie ervan

– 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)



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



Stand van zaken: pesticidevrij beheer

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

specifieke uitzonderingen tot eind 2022. 24 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.

• Hoger beroep bij de Hoge Raad dient 23 september 2022. Reeds positief advies door de 

Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad over vernietiging uitspraak 24 november 2020/herstel 

gebruiksverbod per 24 september 2022.



Stand van zaken: pesticidevrij beheer

→ Op dit moment (2022) zijn reguliere toelatingen van toepassing (zie etikettering).

→ Ministerie I&W verwacht dat de wet per 24 september 2022 juridisch gerepareerd is. Danwel

politiek weer bekrachtigd per 1 april 2023 (start groeiseizoen).

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

beheer met behoud van speelkwaliteit.



Uitzonderingen op het gebruiksverbod (Rgb) 
(nu niet van toepassing)

→ Hernieuwde uitzonderingen in 2022 op het te herstellen gebruiksverbod per 2023:

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam green fringe/ collar
foregreen/ 

apron
tees fairways

maintained-

rough
golfrough

Plantago spp. Weegbree

Veronica filiformis Draadereprijs

Veronica arvensis Veldereprijs

Taraxacum officinalis Paardenbloem

Bellis perennis Madeliefje

Trifolium spp. Klaver

Polygorum aviculare Varkensgras

Hypochaeris radicata Biggenkruid

Ranunculus repens Kruipende boterbloem

Stellaria media Vogelmuur

Cerastium fontanum Hoornbloem

Cirsium arvense Akkerdistel

Jacobaea vulgaris subsp. Vulgaris Jakobskruiskruid

Rumex obtusifolius Ridderzuring

Sagina procumbens Liggende vetmuur 10%

Plant growth regulator Grasgroeiremmer nee nee

Melolontha melolontha Meikever

Amphimallon solstitialis Junikever

Tipula spp Emelten

nee

nee pleksgewijs

ja, met 'laagrisico' 

gewasbeschermingsmiddel

Golfterreinen

nee maximaal 20%/jaar met inachtneming schadedrempel nee

nee

ja, met 'laagrisico' gewasbeschermingsmiddel nee

Clarireedia spp. (vml. Sclerotinia homoeocarpa)

Microdochium nivale, Fusarium nivale

nee

nee

2x/jaar met inachtneming 

schadedrempel

1x/jaar met inachtneming 

schadedrempel

Dollar spot

Sneeuwschimmel



Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland





• Een overzicht van het proces

richting IPM-compliance.

Het gebruik van OnCourse

Nederland












