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Samenvatting
In 2006 zijn in samenwerking met provincies, waterschappen en terreinbeheerders (van vooral gemeenten) vier
praktijknetwerken opgestart. Het totale netwerk beslaat ruim 60 gemeenten en 6000 ha elementverharding. Het doel
is om beheerders van openbare ruimten en bedrijventerreinen samen met de probleemhebbers en kennisinstellingen
bij elkaar te brengen in een praktijknetwerk. Op deze manier kan op efficiënte wijze kennis en ervaring uitgewisseld
worden, nieuwe kennis ontwikkeld worden, nieuwe wet- en regelgeving besproken worden, en knelpunten benoemd
en aangepakt worden. Het hogere doel is dat er stappen gezet worden naar duurzaam beheer van verharde
terreinen met speciale aandacht voor reductie van de milieueffecten van op verharde terreinen toegepaste
herbiciden.
De globale opzet van de netwerken is meerdere groepsbijeenkomsten door het jaar en individuele bezoeken aan de
beheerders. In het eerste projectjaar lag de nadruk op kennismaken, kennisuitwisseling en verkennen van mogelijkheden. Begin 2006 werden de meeste gemeenten binnen de praktijknetwerken minstens één keer bezocht. Tijdens
deze bezoeken werd door middel van een enquête over het beheer de nulsituatie (2005) vastgesteld. Er zijn op dit
moment vier praktijknetwerken, namelijk Noordoost Brabant, Utrecht, Zuid-Holland (Drechtsteden e.o. en gebied
Hollandse Waterschap) en Zeeland. Daarin zijn ruim 60 gemeenten bij betrokken, maar ook andere partijen zoals bijv.
provincie Utrecht en Zeeland, diverse Waterschappen, Rijkswaterstaat en enkele aannemers.
In praktijknetwerk Utrecht voerden vijf van de elf bezochte gemeenten de onkruidbestrijding niet-chemisch uit. In
praktijknetwerk Noordoost Brabant waren dat er drie van de elf. In praktijknetwerk Zuid-Holland voerde één van de
zesentwintig gemeenten de onkruidbestrijding niet chemisch uit. Op basis van de enquêtes van ruim 60 gemeenten
bleek dat in 2005 85% van de gemeenten de onkruidbestrijding chemisch uit voerde. 60% daarvan zat boven DOB
gebruiksmaximum van Roundup Evolution. 41% van de chemische gemeenten gebruikte MCPA en 30% van de
chemische gemeenten zat boven het DOB-doseringsmaximum voor MCPA.
Ongeveer één derde van de gemeenten heeft in 2006 het verbruik van chemische middelen ingevuld in de registratiemodule (onder www.dob-verhardingen.nl). De deelnemende gemeenten die dit wilden, konden gratis gebruik maken
van deze module in 2006. Het registreren van het middelgebruik blijft in 2007 een speerpunt voor ieder netwerk.
Globaal was het middelengebruik in 2006 bij de registrerende gemeenten circa 20 % lager i.v.m. 2005. De
ontbrekende informatie over 2006 wordt nog opgevraagd om betere inschatting van de reductie te kunnen maken.
In 2007 worden de netwerken voortgezet. Hierbij worden de volgende accenten voorzien:
•
betrekken van beheerders en eventueel bestuurders van bedrijfsterreinen,
•
promotie van preventie
•
invoering nieuwe wet- en regelgeving (inclusief registratie en planmatig werken),
•
extra aandacht voor gemeenten die boven de DOB-doseringsmaxima van Roundup en MCPA zitten,
•
verzamelen gebruiksgegevens middelen in openbaar groen (minstens in één netwerk),
•
ervaring opdoen met geïntegreerde bestrijding (zoals op niet-werkbare dagen voor chemie alternatieven
inzetten).
Verder zal er meer aandacht zijn voor het uitwisselen van ervaring tussen de diverse netwerken. Ook zal binnen ieder
netwerk minimaal één gemeente klaar gestoomd worden om zich te certificeren conform de Barometer Duurzaam
Terreinbeheer. Tot nu toe is één gemeente al gecertificeerd binnen de netwerken en één gemeente klaargestoomd
voor certificering in 2007.
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1.

Inleiding

Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt aandacht. Veel groen tussen tegels of klinkers is nadelig voor de
toegankelijkheid, veiligheid en levensduur van verhardingen. Daarnaast roept veel groen op verhardingen negatieve
emoties op. Beheerders van verhardingen voeren dan ook regelmatig onkruidbestrijding uit. De huidige praktijk van
onkruidbestrijding op verhardingen is gemiddeld genomen nadelig voor de drinkwaterproductie in Nederland door
emissie van de toegepaste onkruidbestrijdingsmiddelen.
Enige vorm van onkruidbeheersing is dus noodzakelijk om gestelde doelen met betrekking tot straatbeeld, levensduur en veiligheid van de verhardingen te realiseren. Hiervoor hebben beheerders verschillende preventieve en
curatieve methoden tot hun beschikking. Met preventieve methoden wordt onkruidontwikkeling (deels) voorkomen.
Denk aan het dichtmaken of verkleinen van voegen, maar ook aan vegen van bestratingen en goten. Daarnaast zijn
er curatieve methoden zoals borstelen, branden, heet water en herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen). Deze
methoden verschillen sterk in eigenschappen met betrekking tot kosten, effectiviteit, inzetbaarheid, neveneffecten en
maatschappelijke acceptatie. Het is de uitdaging voor beheerders van verhardingen om te kiezen voor beheer met
methoden die economisch, ecologisch en sociaal verantwoord zijn.
Op dit moment kiezen beheerders te vaak en te veel voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen, met als
gevolg problemen voor de drinkwaterproductie. Circa 80 % van de 443 Nederlandse gemeenten past bij het
bestrijden van onkruid op verhardingen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe. Op bedrijventerreinen ligt dit
percentage hoger. Glyfosaat en, in mindere mate, MCPA zijn de belangrijkste bestrijdingsmiddelen die in Nederland
op verhardingen worden toegepast. Voor toelichting op deze middelen, zie kader aan eind van dit hoofdstuk.
Het hogere doel van de praktijknetwerken in dit rapport is bijdragen aan verbeteren van de waterkwaliteit in
Nederland door kennisontwikkeling en –verspreiding binnen de netwerken.

1.1

Ontwikkelingen in beleid en wet- en regelgeving

In maart 1997 heeft de toenmalige overheid met een aantal organisaties het convenant Openbaar Groen gesloten,
met als doel gebruik en emissie van bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte terug te dringen. In 2002 werd dit
convenant geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat de reductiedoelstelling ‘gebruik’ wel gehaald was, maar de
reductiedoelstelling ‘emissie’ niet. De grootste emissiepost was gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen.
Mede hierdoor heeft dit gebruik van middelen op verhardingen specifieke aandacht gekregen in de nota Duurzame
gewasbescherming, en is in opdracht van het LBOW een specifieke NBW OVO-werkgroep opgericht om een advies te
maken hoe dit knelpunt aan te pakken.
Het huidige landelijke beleid ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is vastgelegd in de Nota
“Naar een duurzame gewasbescherming”. In deze nota staat dat de milieubelasting als gevolg van de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen in 2010 met tenminste 95% moet zijn afgenomen ten opzichte van die in 1998.
Daarbij dienen alle partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheid op het gebied van gewasbescherming te nemen.
Ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw stelt de nota dat “zo veel mogelijk

door beheer en onderhoud dient te worden voorkomen dat situaties ontstaan die slechts met behulp van bestrijdingsmiddelen zijn te beheersen”. In paragraaf 3.5 van de nota wordt het volgende gesteld:
“Bij het niet landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gaat het om middelen die worden gebruikt in
beplantingen en begroeide terreinen, op onbeteelde terreinen en verhardingen, in voorzieningen die worden
aangelegd en beheerd anders dan voor agrarische productie en om middelen die worden gebruikt in particuliere
tuinen en volkstuinen. De omvang van de emissie naar het oppervlaktewater is van betekenis, alhoewel het gebruik in
de sector slechts een fractie is van het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met name de afspoeling van
middelen die zijn toegepast op verhardingen, vormt een belangrijke emissieroute”.
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De NBW (Nationaal Bestuurlijk Overleg Water)-projectgroep OVO (Onkruidbestrijding Verhard Oppervlak) heeft in
september 2006 een advies over ‘Best practice onkruidbeheer verhardingen’ opgesteld. Dit advies is in november
2006 door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) op hoofdlijnen overgenomen. Kort samengevat ziet het
besluit er als volgt uit:
•
Een verbod op spuiten van bestrijdingsmiddelen op verhardingen in de buurt van ‘beschermende gebieden’ (o.a.
oppervlaktewater voor drinkwater, dient nog nader ingevuld te worden).
•
verplichte toepassing emissiereducerende maatregelen zoals DOB bij gebruik van bestrijdingsmiddelen op
verhardingen.
•
verplichte certificering bij gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen (een certificatieschema voor
beheerders (Barometer Duurzaam terreinbeheer) is beschikbaar, een schema voor uitvoerders dient nog
ontwikkeld te worden).
•
Invulling juridische inpassing.
•
Implementatie en kennisontwikkeling coördineren via Stuurgroep Implementatie Duurzaam terreinbeheer (SIDT).
Kennisontwikkeling is nodig om duurzame methoden interessanter te maken voor de praktijk.
Het CTB heeft eind december een beslissing genomen over de toelating van glyfosaat op verhardingen. Round up
evolution (Middelnaam, actieve stof is glyfosaat) mag vanaf 2007 alleen nog volgens het DOB-systeem of een
vergelijkbaar certificeerbaar systeem toegepast worden op verhardingen. En, gebruik van glyfosaat op verhardingen
door particulieren is niet meer toegestaan.
Begin 2007 is de tussenevaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming gepubliceerd. Hieruit blijkt dat glyfosaat
het belangrijkste bestrijdingsmiddel is dat ‘drinkwaterknelpunten’ veroorzaakt op dit moment. Deze stof wordt het
vaakst aangetroffen boven de norm voor pesticiden in oppervlaktewater dat voor drinkwaterproductie gebruikt
wordt. MCPA staat ook hoog in de rij probleemstoffen. Voor zowel glyfosaat als MCPA geldt dat ze zowel binnen de
landbouw als in openbare ruimte toegepast worden. Glyfosaat wordt daarnaast ook nog eens door particulieren
gebruikt.
Tevens is Europees beleid van toepassing. De Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt samen met normen aan het eind van
dit hoofdstuk toegelicht (zie kader). Glyfosaat, het afbraakproduct AMPA, en MCPA zijn geen prioritaire stoffen in de
KRW.

1.2

Praktijknetwerken Duurzaam Terreinbeheer

Binnen de landbouw blijken praktijknetwerken efficiënt te werken om bij het implementeren van nieuwe duurzame
methoden. Vanuit de Ministeries van LNV en VROM zijn begin 2006 financiële middelen beschikbaar gesteld om
enkele praktijknetwerken in het stedelijk gebied op te starten die door kennisontwikkeling en -uitwisseling zorgen
voor vermindering van de emissie van op verhardingen toegepaste onkruidbestrijdingsmiddelen. Wageningen UR
(WUR) is eind 2005 gevraagd te zorgen dat deze financiële middelen de volgende 3 jaar op verantwoorde wijze
ingezet worden (2006 t/m 2008).
Provincies, waterschappen en drinkwaterproductiebedrijven hebben vaak ook specifiek beleid of projecten op het
thema ‘vermindering bestrijdingsmiddelengebruik op verhardingen/duurzaamheid’. Het is nadrukkelijk de wens om de
op te zetten praktijknetwerken af te stemmen op dit beleid en/of aan te sluiten bij de projecten/acties. WUR heeft
begin 2006 gekozen om de praktijknetwerken op te starten in de provincies Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland en Noord
Brabant (Oost).
In dit verslag worden de resultaten van het eerste projectjaar (2006) van de praktijknetwerken gepresenteerd.
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1.3

Doel van het project en globale aanpak

Het doel is beheerders van openbare ruimten en bedrijventerreinen samen met de probleemhebbers en kennisinstellingen bij elkaar brengen in een netwerk, zodat op efficiënte wijze kennis en ervaring uitgewisseld wordt, nieuwe
kennis ontwikkeld wordt, knelpunten benoemd en aangepakt worden. Het hogere doel is, zoals eerder genoemd, dat
er stappen gezet worden naar duurzamer beheer van verharde terreinen, met speciale aandacht voor reductie van
de milieueffecten van op verharde terreinen toegepaste herbiciden.
De doorlooptijd van het project is in principe 3 jaar. Het is de bedoeling dat de beheerders in de netwerken mede de
onderwerpen vaststellen waaraan gewerkt wordt vaststellen. De netwerken komen minimaal drie keer per jaar bij
elkaar voor overleg. Indien gewenst krijgen enkele beheerders specifieke begeleiding om zaken te ontwikkelen of te
testen. De beheerders worden gestimuleerd hun beheer te certificeren, het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen
te verminderen, ervaring op te doen me niet-chemische methoden, bij gebruik van bestrijdingsmiddelen alleen
conform de DOB-richtlijnen te werken, en de registratiemodule bestrijdingsmiddelengebruik toe te passen (toelichting
op www.dob-verhardingen.nl). De voortgang binnen het netwerk wordt jaarlijks gemonitord. Begin 2006 werd de
nulsituatie vastgesteld door een enquête over het beheer in ruim 60 gemeenten in de netwerken. Vanaf 2007 is het
de bedoeling de bedrijventerreinen er meer bij te betrekken.

Toelichting op milieueffecten, normstelling en KRW
In de praktijk worden op verhardingen voornamelijk onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat als actieve stof
toegepast en in enkele gevallen wordt ook MCPA gebruikt. Afspoeling van glyfosaat en het omzettingsproduct
aminomethylfosfonzuur (AMPA) kan leiden tot overschrijdingen van de drinkwaternorm in oppervlaktewater en heel
soms de ecologische norm. Uit schattingen blijkt dat van de totale hoeveelheid herbiciden die in Nederland wordt
gebruikt, slechts een fractie (< 2 %) wordt toegepast op verhardingen. Echter, dit veroorzaakt ca. 15 tot 30 %
van de problemen met pesticiden in het oppervlaktewater. De ecologische normen voor glyfosaat en MCPA liggen
op respectievelijk 77 en 280 µg/l. Toepassing van deze middelen op verhardingen kan ook inspoeling (infiltratie)
geven in de bodem en daardoor de kwaliteit van grondwater nadelig beïnvloeden. De kans hierop is niet groot
maar voor zandgronden niet volledig uit te sluiten. Ook de hydrologie speelt hierbij een rol.
Naast de ecologische-norm is er in Nederland ook sprake van een tweede norm voor bestrijdingsmiddelen in
water: de drinkwaternorm. Bijhorende wet- en regelgeving stellen dat er in oppervlakte- en grondwater bestemd
voor productie van water voor menselijke consumptie niet meer dan 0,1 µg/l bestrijdingsmiddel mag zitten per
stof en niet meer dan 0,5 µg/l totaal aan pesticiden. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water worden op
dit moment in Nederland en de EU discussies gevoerd voor welke wateren welke normen (ecologische of
drinkwaternorm) gaan gelden en welke veiligheidsmarges of behandelingsfactoren van toepassing zijn. Vooruitlopend op de uitkomst van deze discussies kan met zekerheid gesteld worden dat als verhardingen in de buurt van
drinkwaterinnamepunten liggen, middelengebruik op deze verhardingen meer dan evenredig zullen bijdragen aan
eventuele overschrijding van de 0,1 µg/l norm.
De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand van de
oppervlaktewateren in 2015. Om dat te bereiken is een vergaande reductie van bestrijdingsmiddelengebruik
nodig. In de Nota “Pragmatische Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water” (kortweg de Ambitienotitie KRW
genoemd) stelt het Kabinet ten aanzien van onkruidbestrijding bij gemeenten, dat “in de komende jaren ontwikkelingen in gang dienen te worden gezet om te zorgen dat er maatschappelijk aanvaardbare en kosteneffectieve
alternatieven worden ontwikkeld”. Het Kabinet voorziet een volledige beëindiging van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2015 als het vroegst haalbare. Verder gaat de KRW uit van een stand-still principe, wat inhoudt dat de
concentratie van verontreinigende stoffen in het milieu niet verder mag toenemen.

6

7

2.

Resultaten Praktijknetwerken

2.1

Praktijknetwerk Noordoost Brabant

Algemeen
In 2005 zijn de gemeenten Oss en Veghel gestart met een pilotproject Duurzaam Onkruidbeheer, geïnitieerd door
het Regionaal Milieubureau (RMB) Hieruit voortvloeiend is het Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Noordoost
Brabant opgezet. Het netwerk richt zich in eerste instantie op beheerders van verhardingen van de gemeenten die
zijn aangesloten bij het RMB: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en St. Hubert,
Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel. Daarnaast hebben ook de gemeente Den Bosch en IBN
Facilitair, afdeling Groen uit Uden zich aangesloten.
Voor de organisatie van netwerkactiviteiten is een begeleidingsgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers
van de probleemhebbers (Brabant Water, Waterschap Aa en Maas), Wageningen UR, gemeente Oss en RMB. De
begeleidingsgroep ontwikkelt het globale projectplan en bewaakt de doelen. Provincie Brabant participeert niet actief
in het netwerk maar is wel agenda-lid.

Activiteiten 2006
•

•

•

Op 29 juni 2006 is de eerste bijeenkomst van het Praktijknetwerk Noordoost-Brabant geweest waarbij
7 regionale gemeenten waren vertegenwoordigd. De deelnemers zijn door presentaties geïnformeerd over het
doel van het netwerk en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen.
In de periode augustus-september zijn 11 van de 14 gemeenten bezocht. Tijdens het bezoek is d.m.v. een
enquête geïnventariseerd hoe de gemeenten hun verhardingen hebben beheerd in 2005; de zogenaamde
nulsituatie. Doel van het bezoek was om, naast de inventarisatie, duurzaam terreinbeheer te stimuleren en
gemeenten die bestrijdingsmiddelen gebruiken te stimuleren om gebruik te maken van de registratiemodule.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over de knelpunten en de plannen voor de komende jaren en verwachtingen
van het praktijknetwerk.
Op 23 november 2006 is een 2e netwerk bijeenkomst georganiseerd waarbij 7 regionale gemeenten, waaronder Den Bosch waren vertegenwoordigd. Ook een vertegenwoordiger van IBN Facilitair was hierbij aanwezig.
Op de bijeenkomst zijn de resultaten van de enquête besproken. Ook was er aandacht voor de stand van zaken
ten aanzien van toelating en regelgeving. Van de gemeente Lelystad was Mevrouw E. Visser, teamleider
afdeling wijkbeheer, uitgenodigd. Zij hield een presentatie over de ervaringen van de gemeente bij het behalen
van het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau Brons.

Frank Geenen, beleidsmedewerker Gemeente Oss: “Het bestrijden van ongewenste kruidengroei op verhardingen
is een taak van alle gemeenten. Het zoeken naar een milieuvriendelijke manier van bestrijding ook. Het is logisch
om hierbij elkaars kennis en ervaringen te delen. Het probleem van de een kan al lang een oplossing zijn bij een
ander. Enthousiasme van de een kan scepsis bij de ander verminderen. Nieuwe informatie en technieken kunnen
collectief gepresenteerd worden. Mijn ervaring met het Praktijknetwerk Noordoost-Brabant tot nu is positief. Er is
duidelijke informatiehonger getuige ook de goede opkomsten: er valt wat te halen. Er is vakkundige inbreng vanuit
de deelnemende partijen PRI, Brabant Water en Waterschap. Of en in hoeverre dit praktijknetwerk ook zal
bijdragen aan versneld duurzamer terreinbeheer zal de tijd leren en vooral afhangen van de politieke daadkracht”.
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Nulmeting
Tijdens de bezoeken zijn de beheergegevens m.b.t. onkruidbestrijding op verhardingen van 11 Brabantse gemeenten
verzameld. De belangrijkste conclusies waren:
•
In drie gemeenten wordt de onkruidbestrijding met een niet-chemisch methode uitgevoerd (van de in totaal
8 chemievrije gemeenten in Brabant)
•
Onkruidbeheer op verhardingen wordt door de meeste gemeenten uitbesteed
•
Het veegbeheer wordt door de meeste gemeenten in eigen beheer uitgevoerd. De frequentie van het vegen van
de goten is >3 keer (van belang voor DOB richtlijn m.b.t. trottoirkolken)
•
Het merendeel van de gemeenten met chemisch onkruidbeheer hebben onvolledig inzicht in kerngetallen zoals
behandeld areaal en/of bestrijdingsmiddelgebruik.

Frank Verwijmeren, Drinkwaterbedrijf Brabant Water: Voor de drinkwatersector is het van belang dat de kwaliteit
van de grondstof om drinkwater te produceren op lange termijn aan alle normen blijft voldoen. Één van de
bedreiging hiervoor vormt de difuse belasting door chemische onkruidbestrijding. Het gebruik van deze middelen
moet worden teruggebracht. Het kennisnetwerk zorgt voor ontwikkeling van kennis en bewustwording bij
gemeenten. Naast ambtelijk dient dit ook bestuurlijk draagvlak te krijgen.

Resultaten
In 2006 is in een gemeente het onkruidbeheer op verhardingen uitgevoerd conform de DOB richtlijnen en in twee
gemeenten zijn pilots met het werken volgens de DOB richtlijnen uitgevoerd. Zes gemeenten hebben ervaring
opgedaan met de DOB-weerfax en 8 gemeenten wilden gebruik maken van de registratiemodule. Twee gemeenten
hebben het middelverbruik over 2006 via de module geregistreerd. Begin 2007 zal in het kader van het praktijknetwerk nog actie worden ondernomen om het middelverbruik over 2006 in kaart te brengen.
Één van de gemeenten met niet-chemisch onkruidbeheer zal in 2007 het onkruid op verhardingen weer chemisch
gaan bestrijden. Vanuit het praktijknetwerk zal een stukje begeleiding worden geleverd bij de invoering van de DOB
richtlijnen.

Vooruitblik 2007
Voor 2007 staan de volgende activiteiten gepland:
•
Twee netwerkbijeenkomsten (medio maart en november). De deelnemers worden geïnformeerd over mogelijkheden (tools) om te komen tot duurzamer beheer. Centraal in deze informatiestroom staat het certificatiesysteem Barometer Duurzaam Terreinbeheer, de landelijke ontwikkelingen/ regels en visies/beleid van de
betrokken partijen. De keuze van de bespreekonderwerpen wordt verder in onderling overleg gedaan.
•
Beheerders worden geïnformeerd door informatie (presentaties, verslagen ed.) toegankelijk te maken via de
website www.dob-verhardingen.nl. Onderzocht wordt of een zogenaamde forum-site, waar uitsluitend de
deelnemers toegang tot hebben, mogelijkheden biedt voor een adequate onderlinge communicatie
•
De resultaten van het beheer worden gemonitord en aan het eind van het jaar binnen het netwerk besproken.
Beheerders registreren beheeraspecten via de registratiemodule.
•
Eén excursie in juni bij gemeente Den Bosch.
•
Individuele begeleiding van de deelnemende gemeenten. Voor 2007 liggen er concrete vragen m.b.t. begeleiding van de gemeenten Landerd en Uden voor invoering van onkruidbestrijding conform de DOB richtlijnen.
Gemeente Oss heeft aangegeven in 2007 de uitvoering van het onkruidbeheer te willen certificeren conform de
Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau brons.
•
Bestuurders worden geïnformeerd over de inhoudelijke aspecten en de voortgang van het project. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van bestaande contacten van het RMB.
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•

Opstellen informatiefolder voor particulieren. Aan de hand van bestaande voorbeelden wordt een uniforme
folder ontworpen die door de deelnemende gemeenten, voorzien van eigen naam en logo, kan worden
gebruikt.

“Een belangrijke taak voor het Waterschap Aa en Maas is het terugdringen van emissies, dit om een goed
ecologisch, duurzaam watersysteem te verkrijgen” aldus Raymond van Mol van het Waterschap. “De nadruk ligt
op preventie en een brongerichte aanpak. Daarvoor ondersteunt het waterschap projecten die worden opgezet
vanuit de verschillende doelgroepen. Het praktijk-netwerk is een goed voorbeeldproject om tot duurzaam onkruidbeheer bij gemeenten te komen. Het biedt de kans om in gezamenlijkheid met de verschillende projectpartners dit
probleem aan te pakken”.

2.2

Praktijknetwerk Utrecht

Algemeen
In maart 2006 is het Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Utrecht van start gegaan. Het netwerk richt zich in
eerste instantie op beheerders van verhardingen van de gemeenten: Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen,
Leusden, Maarssen, Soest, Utrecht, Zeist, Veenendaal en Woerden. Daarnaast zijn ook diverse ander partijen bij het
praktijknetwerk betrokken, namelijk Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap
Vallei en Eem, Waternet en Vitens. Voor de organisatie van netwerkactiviteiten is een begeleidingsgroep geformeerd
bestaande uit vertegenwoordigers van Wageningen UR, en de externe partijen. De begeleidingsgroep ontwikkelt het
globale projectplan en bewaakt de doelen en bereid de bijeenkomsten met de gemeenten voor.

Activiteiten 2006
•

•

•

•

•

•

Op 28 maart 2006 is de eerste bijeenkomst van het Praktijknetwerk Utrecht geweest. Hiervoor waren
15 gemeenten aangeschreven, waarbij er uiteindelijk negen aanwezig waren. Er was vooral aandacht voor
kennismaking en doel van het praktijknetwerk. Daarnaast was er aandacht voor de relatie tussen
herbicidengebruik en de waterkwaliteit en is er gesproken over ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.
In de periode mei-juni zijn 11 gemeenten in de provincie Utrecht bezocht. Tijdens het bezoek is d.m.v. een
enquête geïnventariseerd hoe de gemeenten hun verhardingen hebben beheerd in 2005; de zogenaamde
nulsituatie. Doel van het bezoek was om, naast de inventarisatie, duurzaam terreinbeheer te stimuleren en
gemeenten die bestrijdingsmiddelen gebruiken te stimuleren om gebruik te maken van de registratiemodule.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over de knelpunten en de plannen voor de komende jaren en verwachtingen
van het praktijknetwerk.
Op 22 juni is er een excursie georganiseerd naar de gemeente Woerden. Er is daar een proef bezocht met
verschillende voegvullingen. Daarnaast was er een demonstratie van onkruidbestrijding met de heetwatertechniek (Wave). Er waren hierbij acht gemeenten aanwezig. Het verslag van de excursie is in de vorm van een
nieuwsbrief verzonden aan alle Utrechtse gemeenten.
In augustus zijn alle gemeenten uit het praktijknetwerk geïnformeerd over de toelatingen op verhardingen en de
stand van zaken ten aanzien van de toelating van Roundup Evolution. Verder is er nogmaals gevraagd mee te
doen aan de registratiemodule.
Er lopen diverse proeven binnen het praktijknetwerk, namelijk: voegvulllingen (gemeente Woerden en Zeist),
Kamerik (DOB-methode en monitoring waterkwaliteit), Veenendaal (diverse onkruidbestrijdingsmethoden:
mechanisch, DOB-methode en combinatie), De Bilt (Wave en borstelen).
Eind oktober heeft er wederom een bijeenkomst plaatsgevonden van praktijknetwerk. Hiervoor waren alle
gemeenten in de provincie Utrecht uitgenodigd. Helaas waren er slechts vijf gemeenten aanwezig waarvan één
gemeente buiten het praktijknetwerk. Tijdens deze bijeenkomst zijn resultaten van de enquête besproken en
was er aandacht voor stand van zaken ten aanzien van toelating en regelgeving. Ook werd de registratiemodule
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gedemonstreerd en was er aandacht voor certificering. Tevens was het mogelijk tijdens een rondwandeling
door Zeist een aantal objecten betreffende onkruidbestrijding te bekijken en werden ervaringen uitgewisseld.

Tijdens de excursie in Woerden werd een parkeerplaats met verschillende type voegvullingen bezocht.

Nulmeting
Tijdens de bezoeken zijn de beheergegevens m.b.t. onkruidbestrijding op verhardingen van 11 Utrechtse gemeenten
verzameld. De belangrijkste conclusies waren:
•
Bijna 50% van de gemeenten voert de onkruidbestrijding niet chemisch uit.
•
De chemische gemeenten voeren de onkruidbestrijding niet zelf uit.
•
De frequentie van het vegen van de goten is >4 keer (van belang voor DOB richtlijn m.b.t. trottoirkolken)
•
Er waren weinig gegevens betreffende het chemiegebruik. Uit de gegevens die er waren bleek dat het gebruik
boven de streefwaarde van Roundup zat.

Resultaten
Eén gemeente maakt gebruik van de registratiemodule en ook één gemeente krijgt de DOB-weerfax.
Er zijn ook nog geen gebruiksgegevens bekend over 2006.

Vooruitblik 2007
Voor 2007 staan de volgende activiteiten gepland:
•
Twee netwerkbijeenkomsten (medio maart en begin november). Hierin is aandacht voor de wijzigingen in weten regelgeving voor het gebruik van chemische middelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan preventie en
aan niet-chemische alternatieven.
•
Eén excursie in juni.
•
Drie nieuwsbrieven voor alle Utrechtse gemeenten (naar aanleiding van de netwerkbijeenkomsten en de
excursie).
•
Het streven is om ook bestuurders en beheerders van bedrijventerreinen bij het netwerk te betrekken.
•
Individuele begeleiding van de deelnemende gemeenten. Voor 2007 liggen er concrete vragen m.b.t. begeleiding van de gemeente Maarssen voor invoering van onkruidbestrijding conform de DOB richtlijnen. Ook zal het
doel zijn om één gemeente te certificeren conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, minimaal niveau
brons.
•
Aandacht besteden aan het duurzaam inrichten van wijken.
•
Middels bijeenkomsten uitwisselen van ervaringen en resultaten van proeven in de gemeenten.
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Julia van Beukering, Provincie Utrecht, spreekt het idee van een netwerk van beheerders i.h.k.v. duurzaam terreinbeheer erg aan. “De inzet vanuit Wageningen UR is goed, het zorgt ervoor dat het netwerk draait. Ook is de
betrokkenheid van de regionale 'probleemeigenaren' (waterleidingbedrijven, waterschappen) goed. De opkomst
van beheerders kan echter beter. We zouden meer te weten moeten komen over: Wat kan de mensen binden, wat
spreekt ze aan?
Gemeenten zijn wel actief met proeven op het gebied van preventie, maar de inzet is redelijk vrijblijvend. Er is
(vrijwel) geen animo voor certificeren of het maken van meerjarenplannen. Sommige gemeenten willen daar iets
mee doen, maar die nemen dan weer geen deel aan het netwerk.
Verder zijn de 'probleemeigenaren' nog verdeeld over de aanpak: vooral certificeren, en dan met name Milieukeur
(goud) spreekt ze aan, er is echter (nog) geen gemeente die dat wil doen. Kortom: het onderwerp heeft (nog)
geen prioriteit bij de beheerders zelf, en de binding aan het netwerk is gering”.
Volgens Julia zou het netwerk zich meer op gemeentebesturen moeten richten, om de prioriteit te krijgen die
nodig is. Dat maakt het netwerk meteen ook nuttiger voor gemeentelijke beheerders, omdat zij het als vraagbaak
kunnen gaan gebruiken voor het vinden van oplossingen. Tenslotte rest nog de vraag hoe bedrijven en hoveniers/
loonwerkers betrokken kunnen worden.

2.3

Praktijknetwerk Zuid-Holland

Algemeen
Praktijknetwerk Zuid-Holland valt uiteen in twee gedeelten. Ten eerste is er een praktijknetwerk rond Dordrecht.
Hieronder vallen de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Rotterdam, Barendrecht,
Papendrecht, Giessenlanden, Hendrik-Ido-Ambacht en Vianen. In 2002 is gestart met het toetsen van de richtlijnen in
de praktijk op woonwijkniveau in Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht. In de periode 2003-2005 is dit
uitgebreid met Dordrecht, Giessenlanden, Vianen en Zwijndrecht. Inmiddels zijn ook Rotterdam, Barendrecht
toegevoegd aan dit praktijknetwerk. Deze bestaande club is in 2006 verder gegaan als praktijknetwerk Drechtsteden
e.o. Bij dit netwerk is ook het waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, ISS Landscaping Services en
Agro Service J.P. Vis B.V. betrokken.
Waterschap Hollandse Delta wilde graag de gemeenten in haar gebied kennis laten maken met Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen. Ook deze activiteiten zijn onder het praktijknetwerk uitgevoerd. De gemeenten die onder
dit praktijknetwerk vallen zijn: Westvoorne, Bernisse, Cromstrijen, Binnenmaas, Oud-Beijerland, Korendijk, OostFlakkee, Strijen, Dirksland, Goedereede, ’s-Gravendeel, Barendrecht, Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Rotterdam, Albrandswaard, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Brielle, Middelharnis, Rozenburg en Spijkernisse. Er zijn geen
gegevens verzameld en binnengekomen van de laatste twee gemeenten. Omdat een deel van de gemeenten overlap
heeft met praktijknetwerk Drechtsteden e.o. is besloten dit allemaal onder praktijknetwerk Zuid-Holland te laten
vallen. De gegevens worden nu nog wel apart vermeld, maar in 2007 zal dit als één praktijknetwerk gezien worden.

Paul Busch, Gemeente Bernisse: Wij zijn zeer tevreden over de totale plan van aanpak. Zowel de voorbereiding en
de presentatie vonden wij zeer waardevol. Vooral de voorbeelden van de diverse gemeentes en hun presentatie
vonden wij waardevol. Maar ook de gesprekken onderling tijdens de inlooplunch voor de presentaties vonden wij
zeer positief. Dan hoor je hoe iedereen er over denkt en wat hun ervaringen zijn. Van groot belang om te kunnen
netwerken (ervaringen en oplossingen worden in dat uur breed uitgewisseld.
Mogelijk is het een idee om voor de personen welke daadwerkelijk in de praktijk via deze methoden werken een
praktijkmiddag te organiseren. Ook voor hen is het nuttig dat ze horen (ook uit de monden van andere collega’s)
maar ook van de personen, bedrijven, welke kunnen aangeven dat er weldegelijk resultaten behaald worden
middels deze methode. Hiermee wordt ruim draagvlak gecreëerd voor deze manier van werken.
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Activiteiten 2006
•

•

•

•

•

Op 15 februari 2006 is de eerste bijeenkomst van het Praktijknetwerk Drechtsteden e.o. geweest waarbij 7 van
de 10 regionale gemeenten waren vertegenwoordigd. De deelnemers zijn door presentaties geïnformeerd over
het doel van het netwerk en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen.
In de periode april-juni zijn alle 10 gemeenten van het Praktijknetwerk Drechtsteden e.o. bezocht. Tijdens het
bezoek is d.m.v. een enquête geïnventariseerd hoe de gemeenten hun verhardingen hebben beheerd in 2005;
de zogenaamde nulsituatie. Doel van het bezoek was om, naast de inventarisatie, duurzaam terreinbeheer te
stimuleren en gemeenten die bestrijdingsmiddelen gebruiken te stimuleren om gebruik te maken van de
registratiemodule. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de knelpunten en de plannen voor de komende jaren
en verwachtingen van het praktijknetwerk.
In het kader van het praktijknetwerk Waterschap Hollandse Delta zijn in juni drie regionale bijeenkomsten
gehouden om alle omliggende gemeenten kennis te laten maken met DOB. Daarna zijn in de periode juni –
september 21 van de 23 gemeenten in dit gebied bezocht. Tijdens dit bezoek is d.m.v. een enquête
geïnventariseerd hoe de gemeenten hun verhardingen hebben beheerd in 2005; de zogenaamde nulsituatie.
Doel van het bezoek was om, naast de inventarisatie, duurzaam terreinbeheer te stimuleren en gemeenten
kennis te laten maken met de registratiemodule die gratis ter beschikking werd gesteld door het waterschap.
Tevens kregen ze de mogelijkheid ook kennis te maken met de DOB-weerfax.
Op 26 april 2006 is een excursie georganiseerd naar de gemeente Dordrecht. Hierbij is aangesloten bij een
excursie van een internationale delegatie. Er werden verschillende machines gedemonstreerd. De demonstatie
werd herhaald voor medewerkers uit omliggende gemeenten die betrokken zijn bij de onkruidbestrijding op
verharding.
Op 9 november 2006 is een bijeenkomst door het waterschap georganiseerd waarbij alle gemeenten die
binnen het waterschap Hollandse Delta vallen zijn uitgenodigd. Ook de vijf resterende gemeenten die binnen
praktijknetwerk Drechtsteden e.o. vallen zijn hiervoor uitgenodigd. Van de 23 gemeenten van het WSHDnetwerk waren 18 gemeenten aanwezig. Hierbij kwamen o.a. de wethouder van de gemeente Dordrecht aan
het woord over motivatie voor DOB en voordelen certificeren. Ook is Wageningen UR ingegaan op de landelijke
ontwikkelingen SIDT/OVO en de uitkomsten van de enquête. Als laatste kwam de gemeente Noord-Beveland
aan het woord om in te gaan op de ervaringen van deze gemeente met de implementatie van DOB. Na de
lezingen was het mogelijk om de nieuwe Weed-it en de Wave te bekijken.

Tijdens de excursie in Dordrecht werden verschillende machines gedemonstreerd voor een internationale delegatie
en vertegenwoordigers van omliggende gemeenten.
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Nulmeting
Tijdens de bezoeken zijn de beheergegevens m.b.t. onkruidbestrijding op verhardingen van alle 10 gemeenten uit
Praktijknetwerk Drechtsteden e.o. verzameld. De belangrijkste conclusies waren:
•
Alle tien gemeenten voeren de bestrijding chemisch uit.
•
Twee gemeenten kopen zelf middel in voor aannemer.
•
Het veegbeheer wordt door de meeste gemeenten in eigen beheer uitgevoerd. De frequentie van het vegen van
de goten is >5 keer (>3 keer is van belang voor DOB richtlijn m.b.t. trottoirkolken).
•
Vijftig procent van gemeenten zit boven streefnorm van Roundup.
•
Een kwart van de gemeenten gebruikt MCPA en allebei zitten ze boven de streefnorm van MCPA.
Ook van het praktijknetwerk Waterschap Hollandse Delta zijn van 21 van de 23 gemeenten gegevens verzameld. De
belangrijkste conclusies waren:
•
Vijf procent (één gemeente) van de gemeenten voert de onkruidbestrijding niet chemisch uit.
•
Een groot deel van de gemeenten besteedt alle onkruidbeheer uit.
•
De frequentie van het vegen van de goten is > 3 keer (van belang voor DOB richtlijn m.b.t. trottoirkolken)
•
57% van gemeenten zit boven streefnorm van Roundup
•
43 % van de gemeenten gebruikt MCPA en 67% daarvan zit boven de streefnorm van MCPA.
•
Eén gemeente is al gecertificeerd conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau Brons.

Astrid Withagen, Waterschap Hollandse Delta, vindt het idee van praktijknetwerken een goede manier om
gemeenten te benaderen. “Je opereert dan niet alleen vanuit het waterschap, maar door ‘netwerkcoördinatoren’
vanuit Wageningen UR wordt ook een bredere kennis-basis gegarandeerd. De boodschap richting gemeenten
komt dan sterker over. Door middel van de enquête kon goed vergeleken worden waar je als netwerk staat ten
opzichte van anderen, wat erg nuttig is. Via de coördinatoren is er nu al enige uitwisseling met andere netwerken.
Een aanbeveling van mijn kant is dat dit beter kan. Welke acties waren bijvoorbeeld bij andere netwerken
succesvol?
Er is veel werk verzet, zoals het bezoeken van de individuele gemeenten, iets waar we zelf niet aan toe zouden
komen”.

Resultaten
In 2006 ontvingen 14 gemeenten de DOB-weerfax en 19 gemeenten wilden gebruik maken van de registratiemodule.
Er hebben nu in totaal acht gemeenten de registratiemodule helemaal ingevuld. De helft daarvan zit boven de
streefwaarde van 720 gram actieve stof per ha per jaar. Eén van deze acht gemeenten heeft MCPA gebruikt en zit
boven de streefwaarde van 50 gram actieve stof per ha per jaar.

Vooruitblik 2007
Voor 2007 staan de volgende activiteiten gepland:
•
Bijeenkomst eind januari met waterschappen Hollandse Delta, Rijnland, Rivierenland, Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en provincie Zuid-Holland. Besproken zal worden welke mogelijkheden er zijn
om de netwerkactiviteiten uit te breiden naar de beheergebieden van de betreffende waterschappen. .
•
Benaderen van gemeenten, waar in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta in 2006 al mee
begonnen is, om bestrijdingsmiddelen gebruik te gaan registreren, indien mogelijk met terugwerkende kracht
vanaf 2006.
•
Extra begeleiden van gemeenten die boven streefwaarde voor Roundup en MCPA zitten.
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•

•

Individuele begeleiding van enkele deelnemende gemeenten. Voor 2007 liggen er concrete vragen m.b.t.
begeleiding van de gemeente Zwijndrecht voor invoering van certificering conform de Barometer Duurzaam
Terreinbeheer, niveau Brons.
Opstellen van plan van aanpak voor aantal gemeenten en bedrijventerreinen die binnen provincie Zuid-Holland
vallen. Er zal getracht worden vooral grote bedrijventerreinen te benaderen. Eind februari wordt dit besproken
met provincie Zuid-Holland en de waterschappen.

Heemraad Hans Klepper (Waterschap Hollandse Delta, links) en Nico van Spanje (Gemeente Dordrecht) onthullen het
logo Duurzaam Onkruidbeheer tijdens de bijeenkomst voor alle gemeenten in het beheergebied van het Waterschap
op 9 november 2006 in Zuid-beijerland.

2.4

Praktijknetwerk Zeeland

Algemeen
In 2005 is de gemeente Noord-Beveland een traject gestart om Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) in te voeren bij het
beheer van verhardingen. In dit traject werd samengewerkt met Wageningen UR en AOC Goes. Veere en Goes
toonden daarna ook interesse. Het regioteam diffuse bronnen heeft alle gemeenten in Zeeland aangeboden om de
registratiemodule voor beheer Openbare Ruimte gratis te mogen gebruiken voor een periode van drie jaar. Hieruit
voortvloeiend is het Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Zeeland opgezet. Het netwerk richt zich in eerste
instantie op beheerders van verhardingen van de gemeenten: Noord-Beveland, Goes, Veere en later zijn daar de
gemeenten Tholen en Middelburg aan toegevoegd. Om ook de andere gemeenten in Zeeland van het netwerk te
laten profiteren zijn ook die gemeenten (Hulst, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Sluis, Reimerswaal, Vlissingen,
Kapelle en Borsele) bezocht. Daarnaast zijn ook de provincie Zeeland, waterschap Zeeuwse Eilanden en
Rijkswaterstaat betrokken bij het project.

Activiteiten 2006
•

•

Op 20 maart 2006 is de eerste bijeenkomst van het Praktijknetwerk Zeeland geweest waarbij 3 regionale
gemeenten waren vertegenwoordigd. De deelnemers zijn geïnformeerd over het doel van het netwerk en de
landelijke ontwikkelingen op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen.
Middels werkoverleg met de provincie Zeeland en Wageningen UR worden werkafspraken gemaakt om het
praktijknetwerk zo goed mogelijk te laten draaien.
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Tom Vermin, gemeente Noord-Beveland, vindt het zeer nuttig, ook al kun je niet alle info van je collega benutten.
Landelijk gebied en stedelijk gebied hebben toch andere uitdagingen. Ook de politiek is in dergelijke regio`s sterk
verschillend.
Ook jammer dat de ambtenaren niet meer ruimte krijgen om te pionieren. Het budget is altijd de rem op innovatie.
Het is altijd leuk om te horen hoe anderen met problemen omgaan en het gebruiken van elkaars oplossingen vindt
hij zeer waardevol. Ook ervaringen met derden, aannemers uitwisselen is nuttig.
Het valt wat tegen hoe de leden buiten de vergaderingen om met elkaar contact zoeken. Met het clubje dat ik had
met "hoofden openbare Werken" was sneller via rondmailen een probleempje wereldkundig gemaakt en gaf ieder
zijn mening/ oplossing. Misschien niet nodig, geen behoefte aan, misschien wat angst om kwetsbaar of onzeker
over te komen, mogelijk willen ze een andere niet in de keuken toelaten.

•
•

•

•

•

Op 19 april 2006 hebben de gemeenten Goes, Veere en Noord-Beveland een DOB-instructie gevolgd.
In de periode mei-juni zijn alle 13 gemeenten van de Provincie Zeeland bezocht. Tijdens het bezoek is d.m.v.
een enquête geïnventariseerd hoe de gemeenten hun verhardingen hebben beheerd in 2005; de zogenaamde
nulsituatie. Doel van het bezoek was om, naast de inventarisatie, duurzaam terreinbeheer te stimuleren en
gemeenten die bestrijdingsmiddelen gebruiken te stimuleren om gebruik te maken van de registratiemodule.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over de knelpunten en de plannen voor de komende jaren en verwachtingen
van het praktijknetwerk.
Op 21 juni 2006 is de tweede bijeenkomst van het Praktijknetwerk Zeeland geweest waarbij alle vijf gemeenten
aanwezig waren. De deelnemers zijn geïnformeerd over de eerste uitkomsten van de bezoeken aan alle
gemeenten.
Op 26 juni 2006 i s er een excursiemiddag georganiseerd voor alle gemeenten in de provincie Zeeland. Hierbij
is ingegaan op de DOB-methode en de eerste resultaten van de bezoeken aan de gemeenten. Verder werden
er een aantal onkruidbestrijdingstechnieken gedemonstreerd en was het mogelijk ervaringen uit te wisselen.
Deze middag is bezocht door ongeveer 40 mensen en er waren acht van de 13 gemeenten aanwezig.
Op 21 november 2006 is de derde bijeenkomst van het Praktijknetwerk Zeeland geweest waarbij alle vijf
gemeenten aanwezig waren. De deelnemers zijn geïnformeerd over de resultaten van de enquêtes. Ook werd
ingegaan op de doelstellingen voor 2007.

Demonstraties van verschillende machines voor onkruidbestrijding tijdens de excursiemiddag in Zeeland.
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Nulmeting
Tijdens de bezoeken zijn de beheergegevens m.b.t. onkruidbestrijding op verhardingen van alle 13 gemeenten in de
Provincie Zeeland verzameld. De belangrijkste conclusies waren:
•
Alle dertien gemeenten voeren de bestrijding chemisch uit.
•
Meer dan 90% van de gemeenten zit boven de norm van drie keer vegen i.v.m. kolkenmaatregel.
•
64% van de gemeenten zit boven streefnorm van DOB betreffende Roundup.
•
45% van de gemeenten gebruikt MCPA en 45% van die gemeenten zit boven de streefnorm van MCPA.
•
De kosten van onkruidbestrijding zitten tussen 2 en 7 cent per m2.

Resultaten
In 2006 ontvingen 3 gemeenten de DOB-weerfax en 9 gemeenten wilden gebruik maken van de registratiemodule. Er
hebben nu in totaal acht gemeenten de registratiemodule helemaal ingevuld. Drie gemeenten daarvan zitten boven
de streefwaarde van 720 gram actieve stof per ha per jaar. Zeven van deze acht gemeenten heeft MCPA gebruikt en
vier gemeenten zitten boven de streefwaarde van 50 gram actieve stof per ha per jaar.

Vooruitblik 2007
Voor 2007 staan de volgende activiteiten gepland:
•
Drie bijeenkomsten, waarvan één met alle praktijknetwerken bij elkaar.
•
Een regionale bijeenkomst met alle gemeenten in de provincie Zeeland in de vorm van een themaochtend of
middag.
•
Een keer aansluiten bij bijeenkomsten beheergroep Groen en ‘groenhoofdenoverleg’.
•
Zorgen dat alle gemeenten in de provincie Zeeland gaan registreren en dat alle gemeenten gegevens van 2006
invullen.
•
Extra begeleiden van gemeenten die boven streefwaarde voor Roundup en MCPA zitten.
•
Individuele begeleiding van enkele deelnemende gemeenten o.a. voor gemeenten Goes, Middelburg, Tholen en
Veere. Voor 2007 wil de gemeente Noord-Beveland zich gaan certificeren conform de Barometer Duurzaam
Terreinbeheer, niveau Brons.
•
Enquête versturen naar alle gemeenten om gegevens betreffende openbaar groen te achterhalen.
•
Extra aandacht voor gebruik van bestrijdingsmiddelen op bedrijventerreinen o.a. Zeeland Seaports.

Michiel Bil, Medewerker Water & Bodem, Provincie Zeeland: 2006 was een goed jaar voor duurzaam beheer in
Zeeland. Vanaf 1999 is er aandacht voor onderwerp maar sinds het convenant door de meeste gemeenten twee
jaar geleden is opgezegd, kreeg het veel minder aandacht. Dat was duidelijk te zien in de jaarlijkse gebruikscijfers, die stegen namelijk weer. Met het praktijknetwerk is in een korte periode veel resultaat geboekt. We
hebben de meeste gemeenten nu zo ver gekregen dat de hoeveelheden gebruikte bestrijdingsmiddelen in de
online registratiemodule worden bijgehouden. Daarnaast is er een gesprek geweest met alle gemeenten waaruit
bleek dat er toch wel een aantal gemeenten waren die de komende jaren willen gaan voldoen aan DOB. Het
afgelopen jaar is er dan ook veel contact geweest met de gemeenten en samen zijn we nu aan het zoeken naar
een oplossing om in Zeeland het beheer van de verhardingen duurzamer te maken. Als trekker van het onderwerp
duurzaam beheer in Zeeland ben ik dan ook erg tevreden met de geboekte resultaten van het praktijknetwerk. Als
aandachtspunt voor aankomend jaar wil ik wel meegeven om meer aandacht te besteden aan informatieuitwisseling tussen de verschillende praktijknetwerken.
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3.

Conclusies

3.1

Nulmeting 2005

Op basis van de gehouden enquêtes onder zestig gemeenten kunnen de volgende conclusies getrokken worden. Dit
zijn conclusies op basis van het beheer in 2005.
•
70% van de gemeenten besteedt de onkruidbestrijding uit.
•
50% van de gemeenten besteedt het veegbeheer uit.
•
15% van de gemeenten voert de onkruidbestrijding niet chemisch uit.
•
60% van de gemeenten zit boven DOB-doseringsmaximum van Roundup Evolution.
•
41% van de chemische gemeenten gebruikt MCPA.
•
30% van de chemische gemeenten zit boven DOB-doseringsmaximum van MCPA.
•
Er is tot nu toe één gemeente gecertificeerd conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer Brons. Ook is in
2006 één gemeente klaargestoomd voor certificatie en zal zich in 2007 gaan certificeren.
Na extrapolatie op basis van beschikbare areaal- en gebruiksgegevens van 60% van netwerkdeelnemers komt het
Roundup Evolution verbruik uit op 15.000 liter (Figuur 1) en MCPA op 800 liter.
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Figuur 1.

Overzicht van de beheertypen voor onkruidbestrijding op verhardingen in de verschillende
Praktijknetwerken in Nederland, 2005.
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Figuur 2.

Gemiddelde verbruik van RoundUp Evolution (l/ha) in 2005 voor de verschillende Praktijknetwerken in
Nederland. Het gemiddelde is berekend over alle beheertypen, zowel chemisch als niet-chemisch. Het
DOB-doseringsmaximum ligt op tweemaal 1 l/ha per jaar (rode lijn)

Er is onderzocht of er relaties waren tussen aantal keren dat geveegd werd, kosten en middelgebruik. Er bleken
geen duidelijke relaties tussen het gebruik aan onkruidbestrijdingmiddelen, veegfrequenties en kosten. De kosten van
de onkruidbestrijding lagen tussen 2,5 en 30 Eurocent per m2 per jaar. In Figuur 3 wordt de relatie tussen kosten en
middelgebruik getoond. De kosten bij de chemievrije gemeenten lagen gemiddeld wel hoger dan die van de
gemeenten die bestrijdingsmiddelen gebruikten op de verhardingen. Echter, bij gebruik hoger dan 2 liter per ha geeft
meer gebruik nauwelijks reductie in kosten. Dit is een interessant gegeven: reductie in middelengebruik lijkt hier
mogelijk zonder toename in kosten. In 2007 zal verder gezocht worden naar oorzaken van afwezigheid van duidelijke
relaties tussen gebruik en kosten, als ook de afwezigheid met veegbeleid (data niet gepresenteerd).
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Figuur 3.

Verbruik van RoundUp Evolution in relatie tot de gemaakte kosten voor verschillende gemeenten in de
praktijknetwerken, 2005. Gegevens van gemeenten met niet-chemisch beheer (0 verbruik) zijn ook
weergegeven. Ca. een derde van de gemeenten had gegevens over verbruik en kosten beschikbaar.

De meeste gemeenten werken met frequentiebestek. Enkele gemeenten hebben doelstellingen geformuleerd over
onkruidbeelden op straat, gebruik van beeldbestekken komt moeilijk van de grond.

3.2

Resultaten beheer 2006

Met in acht neming van het gegeven dat de netwerken pas in de loop van 2006 van start zijn gegaan hebben 38 van
de 63 deelnemende gemeenten inmiddels de mogelijkheid om de registratiemodule in te vullen. Een derde hiervan
heeft ook daadwerkelijk de verbruiksgegevens voor 2006 ingevuld. Op basis van de beschikbare gegevens is een
gemiddeld verbruik berekend van 648 gram glyfosaat (actieve stof van Roundup) en 92 gram actieve stof MCPA per
ha per jaar. Een globale 20% afname van het glyfosaat verbruik ten opzichte van 2005. In 2007 wordt getracht de
nog ontbrekende informatie over 2006 te achterhalen om het reductiepercentage nog enigszins nauwkeuriger te
kunnen schatten.
In 2006 is één gemeente gecertificeerd conform de Barometer Duurzaam terreinbeheer, niveau Brons en is één
gemeente klaargestoomd voor certificering in 2007.

3.3

Reacties beheerders en probleemhebbers

Er is aan verschillende beheerders en probleemhebbers gevraagd wat zij nu van het praktijknetwerk vinden (zie ook
kaders in dit rapport). Wat daaruit naar voren kwam waren vooral positieve geluiden. Het uitwisselen van ervaringen
is erg belangrijk. Het probleem waar de ene gemeente mee zit, kan de andere gemeente allang opgelost hebben. De
aandacht zal zich vooral moeten richten op preventie. Er is bij sommige netwerken weinig animo voor certificeren en

20
het is moeilijk om gemeenten daarvoor te stimuleren. Soms valt de opkomst van beheerders tegen. Waarschijnlijk
wordt dit veroorzaakt door dat het onderwerp geen prioriteit heeft bij de beheerders zelf. Dit onderwerp zou ook
meer op bestuursniveau aan de orde moeten worden gebracht. Wat wel als punt naar voren kwam is dat er meer
uitwisseling tussen de praktijknetwerken moet plaatsvinden. Ook zal er meer aandacht besteed moeten worden aan
bedrijfsterreinen.
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4.

Doorkijk naar 2007

Zoals in de inleiding al is aangegeven zijn er eind 2006 op landelijk niveau afspraken gemaakt over onkruidbeheer op
verhardingen. In de zelfde periode heeft het CTB bekend gemaakt dat de toelating van RoundUp Evolution® is
gewijzigd. Deze wijzigingen zijn er op gericht om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen verder te
verminderen en daarmee de afspoeling naar, en verontreiniging van het oppervlaktewater terug te dringen. Binnen
deze afspraken staat de DOB-methode centraal.
De belangrijkste punten in de gewijzigde regelgeving voor onkruidbeheer op verhardingen zijn:
•
Het CTB besluit dat vanaf 1 januari 2007 toepassing van RoundUp Evolution® op verhardingen alleen nog is
toegestaan voor professionele toepassers volgens het concept Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen
(DOB-systeem).
•
Op landelijk niveau (OVO advies) is o.a. afgesproken dat certificering van zowel de terreinbeheerder als de
uitvoerder verplicht wordt. Voor terreinbeheerders, waaronder gemeenten, is een certificaat beschikbaar,
namelijk de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het niveau Brons staat gelijk aan toepassen van DOB. Een
certificaat specifiek voor uitvoerders moet nog worden opgesteld.
Invoering van de nieuwe wet- en regelgeving (inclusief registratie en planmatig werken) zal centraal staan bij de
invulling van de netwerkprogramma’s voor 2007.
De waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en gemeenten hebben eind 2006 hun wensen m.b.t. de agenda
voor 2007 besproken. Een belangrijke groep die aandacht behoeft is bedrijventerreinen. In 2007 zal getracht
worden ook bestuurders en beheerders van bedrijfsterreinen bij de netwerken te betrekken. Verder staan de
volgende onderwerpen prominenter op de agenda:
•
promotie van preventie,
•
verzamelen gebruiksgegevens middelen in openbaar groen (minstens in één netwerk),
•
ervaring opdoen met geïntegreerde bestrijding (zoals op niet-werkbare dagen voor chemie alternatieven
inzetten).
Het streven is om van alle gemeenten in de praktijknetwerken gebruiksgegevens te achterhalen. Ook zal getracht
worden het verbruik van MCPA en Roundup terug te dringen. Bij gemeenten die boven de gebruiksnormen zitten zal
getracht worden door extra begeleiding het verbruik te verminderen. Een aandachtspunt daarbij is gemeenten aan te
geven MCPA en Roundup niet te mengen.
Certificering blijft een belangrijk onderwerp. Naast de Barometer Duurzaam terreinbeheer komt in 2007 mogelijk ook
een certificaat voor uitvoerders beschikbaar. Het streven is om per praktijknetwerk minimaal één extra gemeente
gecertificeerd te krijgen in 2007. Eén praktijknetwerk gaat ook proberen zoveel mogelijk gebruiksgegevens
betreffende openbaar groen te achterhalen.
Landelijke afstemming van de netwerken is voorzien. De implementatie van Duurzaam Terreinbeheer is middels
LBOW-besluit neergelegd bij SIDT. Binnen SIDT verband wordt een communicatie en implementatieplan gemaakt
waar de netwerken een onderdeel van zijn. Ook zal er een bijeenkomst georganiseerd worden met alle praktijknetwerken bij elkaar om een goede uitwisseling plaats te laten vinden tussen de verschillende praktijknetwerken.
De definitieve plannen voor de netwerken worden begin februari 2007 opgeleverd.
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5.

Output

Het project heeft geleid tot een groot aantal vanuit het project georganiseerde bijeenkomsten en voordrachten.
Daarnaast zijn bijdragen geleverd aan SIDT, OVO-werkgroep, spuitlicentiecursussen, herziening barometer Duurzaam
terreinbeheer en internationale bijeenkomsten over bestrijdingsmiddelengebruik op verhardingen.
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Bijlage I.
DOB-weerfax

I-2

II - 1

Bijlage II.
Vragenlijst betreffende onkruidbestrijding
op verhardingen in gemeenten
1.

Algemeen
a. Wat is het areaal element-verhardingen in de gemeente of per kern waarop onkruidbestrijding wordt
uitgevoerd?
gemeente …… ha
kern ……. ha
kern …… ha
kern ….. ha
b. Indien bekend eventuele onderverdeling in centrum, woonwijken etc vermelden
centrum……ha
woonwijken ……. ha
industrieterreinen …. ha
c. Wordt het onkruidbeheer in eigen beheer uitgevoerd, uitbesteed of een combinatie? (Bij combinatie geef % van
de oppervlakte aan)
eigen beheer
uitbesteden
combinatie …. %
d. Wordt het veegbeheer in eigen beheer uitgevoerd, uitbesteed of een combinatie? (Bij combinatie geef % van
de oppervlakte aan)
eigen beheer
uitbesteden
combinatie …. %
e. Wie koopt middel in?
gemeente zelf
aannemer

anders

2. Onkruidbestrijding
a. Hoe wordt de onkruidbestrijding op verhardingen in uw gemeente in 2005 uitgevoerd?
mechanisch
chemisch
combinatie
b. Welke methode(n) wordt/worden gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)
Mechanisch dmv borstelen
aantal keer per jaar:………………
Thermisch dmv branden/heetwater
aantal keer per jaar:………………
Chemisch standaard
aantal keer per jaar: …………….
Chemisch volgens DOB-richtlijnen
aantal keer per jaar:………………
Anders …………………..
aantal keer per jaar:………………
c. Welke chemische methode gebruikt u?
weed it
selectspray
mankar

onkruidstrijker

rugspuit

anders….

3. Beeldkwaliteit
a. Is er vooraf een gewenste beeldkwaliteit vastgesteld?
ja
nee
b. Wie heeft de (beeld)kwaliteit bepaald en wie zijn daar bij betrokken: raad, B&W, afdeling, bewoners &
bedrijven, etc
raad
B& W
afdeling …………
bewoners en bedrijven
anders …………..
c.Welke klassen van beeldkwaliteit gebruikt u? Bijv. A voor centrum en B voor woonwijken enz.
CROW
anders, namelijk…………….
d. Welke kwaliteit houdt u aan voor de verschillende gebieden?

II - 2
centra
woonwijken
bedrijfsterreinen

A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

anders, namelijk:…
anders, namelijk:…
anders, namelijk:…

e. Is er in 2005 gewerkt met een frequentie- of een beeldbestek?
frequentiebestek
beeldbestek
f. Hoe wordt gekeken of aan de (beeld)kwaliteit wordt voldaan (monitoren)?
…………………………………………………………………
g. Bent u tevreden over het bereikte resultaat?
ja
nee, want ………….
h. Bent u in het algemeen tegen praktische problemen aan gelopen? Zo ja welke?
ja, namelijk…………………………
nee
4. Veegbeheer
a. Hoe vaak worden de goten geveegd?
1
2
3
4
b. Hoe vaak worden de overige oppervlakken geveegd/geblazen? Indien mogelijk onderscheid maken naar
behandeld oppervlak?
……………
1
2
3
4
……………
1
2
3
4
3
4
……………
1
2
……………
1
2
3
4
b. Wordt het veegbeheer en de onkruidbestrijding op elkaar afgestemd?
ja
nee, want ……………
c. Heeft u nog andere vormen van onkruidpreventie toegepast?
ja, namelijk…………………………
nee
d. Bent u m.b.t. het veegbeheer tegen praktische problemen aan gelopen (bijv.afstemming)?
nee
ja, namelijk…………………………
5. Weersverwachting
a. Houdt u rekening met de weersverwachting en weersomstandigheden bij de uitvoering van de
onkruidbestrijding?
chemisch:
ja, namelijk ……………………
nee
mechanisch:
ja, namelijk…………………………
nee
b. Gebruikt uw gemeente hiervoor hulpmiddelen, bijv. een regionaal weerbericht?
ja, namelijk…………………………
nee
c. Bent u m.b.t. de weersverwachting tegen praktische problemen aan gelopen?
ja, namelijk…………………………
nee

II - 3
6. Middelenverbruik
a. Is er gespoten?
ja
nee (ga naar vraag 7)
b. Wordt het middelenverbruik geregistreerd?
ja
nee
c. Zo, ja wat is het middelenverbruik geweest?
Ronde 1:
……..liter Roundup ……..liter MCPA
Ronde 2:
……..liter Roundup ……..liter MCPA
Ronde 3:
……..liter Roundup ……..liter MCPA

……..liter ………
……..liter ………
……..liter ………

d. Hoe wordt het middelenverbruik geregistreerd?
registratiemodule
papier
anders, namelijk ………………….
e. Controleert uw gemeente bij uitvoering wat er gespoten wordt?
ja, alleen bij uitvoering onder eigen beheer
ja, alleen bij uitvoering door derden
ja, zowel bij uitvoering onder eigen beheer als door derden
nee
7. Kostenindicatie
a. Kunt u een indicatie geven van de kosten voor de verschillende methoden die gebruikt worden in uw
gemeente?
Mechanisch borstelen
…………… €/ha
Thermisch branden
…………… €/ha
heetwater
…………… €/ha
Chemisch standaard
…………… €/ha
anders (bv DOB)
…………… €/ha
Anders …………………. …………… €/ha
8. Plannen voor 2006?
a. Zijn er nog wijzigingen voor de uitvoering van het onkruidbeheer op verhardingen ten opzichte van 2005?
ja, namelijk…………………………
nee
b. Heeft u nog randvoorwaarden van uw eigen gemeente meegekregen (bijv. meerjarenplan, waterplan enz)?
ja, namelijk………………………
nee
c. Weet u waar uw gemeente ligt t.o.v. een drinkwaterinnamepunt?
ja, namelijk…………………………
nee
d. Zijn er in uw gemeente grondwaterbeschermingsgebieden?
nee
ja, namelijk…………………………
e. Hoe worden afspraken vastgelegd tussen aannemer en opdrachtgever?
…………………………………………………………………………………………….
f. Komen er klachten binnen bij uw gemeente betreffende onkruidbestrijding?
ja
nee
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g. Hoe wordt met deze klachten omgegaan?
…………………………………………………………………………………………….
h. Vindt er afstemming plaats met de afdelingen onderhoud/beheer? (bijv. bij renovatiewerkzaamheden)
ja, namelijk…………………………
nee, want ………………..
i. Wordt er in de ontwerpfase al rekening gehouden met onkruidpreventie?
ja, namelijk …………..…
nee, want ………………..
j. Zijn er ook nog andere terreinbeheerders binnen de gemeentegrenzen?
ja, namelijk…………………………
nee
k. Hoe vindt de communicatie met bijv. uitvoerders, bewoners?
…………………………………………………………………………………………………..
l. Vindt er jaarlijks een evaluatie plaats?
ja
nee
m. In welk(e) beleidsdocumenten is de onkruidbestrijding geregeld?
…………………………………………………………………………………………………..
n. Wat verwacht u van het praktijknetwerk?
……………………………………………………………………………………………………
o. Wat wil uw gemeente bereiken (doel) in 2006?
……………………………………………………………………………………………………

