Onkruidbeheer verhardingen
Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt veel aandacht. Veel groen tussen
tegels of klinkers is nadelig voor de toegankelijkheid, de veiligheid en de
levensduur van verhardingen. Veel groen roept ook irritaties op bij bewoners
die zich ergeren aan de vervuiling van hun woonomgeving.

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen.
Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende onkruidbestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch, mits
wettelijk toegestaan, aantoonbaar effectief en milieuverantwoord. Kiest men voor chemische onkruidbestrijding dan
gelden een aantal regels die de afspoeling van middel naar het
oppervlaktewater moeten tegengaan. Doel van de DOB methode is een bijdrage te
leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit.
De DOB-methode heeft een centrale positie gekregen in de Nederlandse regelgeving met
betrekking tot chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Voor professionele
toepassers is het verplicht te werken volgens de DOB richtlijnen.
De ministeries I&M en EL&I werken momenteel aan de invulling van het Nationaal Actie
Plan (NAP). Het NAP is de Nederlandse uitwerking van de EU-richtlijn duurzaam gebruik
van pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Elke lidstaat dient aan te
geven hoe zij invulling geeft aan duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
ook voor de sector niet-landbouw. Het gaat hier om invulling van (1) geïntegreerde
gewasbescherming en, voor zo ver nodig, (2) specifieke maatregelen om bepaalde
bevolkingsgroepen (extra) te beschermen. Ook het niet-landbouwkundig gebruik van
bestrijdingsmiddelen komt daarbij aan bod. Maart 2012 moet het NAP klaar zijn en wordt
het aangeboden aan de Tweede Kamer.
Eind september is de motie Grashoff aangenomen voor een verbod van het gebruik van
glyfosaat houdende middelen voor niet-commercieel gebruik. Een aangenomen motie is
een oproep aan het kabinet. Het is nu aan het kabinet om aan te geven op welke wijze
invulling zal worden gegeven aan de motie. Meest waarschijnlijke scenario is dat het
kabinet de Tweede Kamer zal informeren dat de motie wordt meegenomen bij de
invulling van het NAP. Een verbod op glyfosaat op korte termijn is niet aan de orde.
Aansluitend op de doelstelling van het NAP en de te verwachten consequenties lijkt het
ons wat kort door de bocht om tot een volledig verbod over te gaan. Binnen de NAP
werkgroep ‘niet-landbouw’ zullen wij pleiten voor een geïntegreerde aan de hand van de
volgende vier speerpunten:
1. Zet in op meer preventie verbreding en versterking van een geïntegreerde aanpak
bij professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en niet-chemische methoden
in de sector ‘niet-landbouw’;
2. Koppel milieudoelstellingen (plafond) aan bestekken voor (onkruid)beheer terreinen.
Dit kan via een uitbreiding van de LCA doorrekeningen die voor verhardingen bekend
zijn;

3. Vul te beschermen gebieden verder in, zoals grondwaterbeschermingsgebieden. De
EU-richtlijn vraagt specifiek om beschermingszones om verblijfplaatsen van zwakkeren in
de maatschappij (rondom scholen, verzorgingshuizen, etc.);
4. Beleid is nodig om geïntegreerd werken op bedrijventerreinen daar hoger op de
agenda te krijgen. Acties dienen gericht te zijn op bewustwording van het probleem dat
bedrijventerreinen veroorzaken met onzorgvuldig gebruik van middelen. Uitvoerende
bedrijven dienen hier nauw bij betrokken te worden.
Zie www.dob-verhardingen.nl en http://www.egeis-toolbox.org/

