Voor tips en informatie

De situatie ná 31 maart 2016

Chemievrij onkruidbeheer
vraagt om integrale aanpak

Schoon Water Forum: www.schoonwater.nl. Op deze site is ook een forum te
raadplegen en er zijn handige tipkaarten
te vinden.
VHG-leden kunnen op de VHG-website
(www.vhg.org) diverse documenten
downloaden, zoals veel gestelde vragen
met antwoorden en een voorbeeldbrief
om opdrachtgevers te informeren.
www.onkruidvergaat.nl: een handige
website voor particulieren en professionals.
Met onder andere informatie over
(het opstellen van) beheercontracten
en weblinks naar wet- en regelgeving.

Begin november vond de laatste kennisbijeenkomst plaats voor opdrachtgevers en groenbedrijven
met vragen over chemievrij onkruidbeheer. Voor de vierde keer op rij was de zaal goed gevuld
met belangstellenden.
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Opdrachtgevers en groenbedrijven
spreken elkaar over de aanpak van
chemievrij onkruidbeheer

Medewerkers van gemeenten en groen
aannemers kregen tijdens deze kennis
bijeenkomsten informatie over het
verbodop professioneel gebruik van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
op verhardingen. Dit verbod geldt sinds
31 maart van dit jaar. Beleidsmede
werkers van het ministerie van Infra
structuur & Milieu gaven uitleg over de
regelgeving, de uitzonderingen en de
gerichte controles die toezichthouder
NVWA vanaf 2017 gaat uitvoeren. Zo
vertelde Lukas Florijn van het Ministerie
van Infrastructuur & Milieu dat er geen
kans is dat de regelgeving tot 2020 wordt

versoepeld. “Daarover is het standpunt
van de Tweede Kamer en ook van de
staatssecretaris helder. De kans is juist
groter dat de regelgeving verder wordt
aangescherpt, met een verbod op het
particulier gebruik, in het belang van de
waterkwaliteit”, aldus Florijn.
Jan Hekman van Eco Consult ging in op
de bestekken, de kosten en diverse prak
tijkvoorbeelden. Joost Lommen van het
Centrum van Landbouw en Milieu (CLM)
deed verslag van de ervaringen die zijn
opgedaan binnen het project Schoon
Water Brabant. Er was bovendien ruime
gelegenheid om vragen te stellen.

Er is behoefte aan meer technische informatie over
de methode van aanpak
Misverstanden wegnemen
De bijeenkomsten werden georganiseerd
door het ministerie van Infrastructuur &
Milieu, Rijkswaterstaat en de verenigingen
NVRD, Stadswerk, Cumela Nederland
en Branchevereniging VHG, samen met

Eco Consult en CLM. Richard Maaskant,
hoofd Ledencontact bij Branchevereniging
VHG, kijkt er positief op terug: “Belang
rijkste doelstelling van deze bijeen
komsten was om uitleg en achtergrond
informatie te geven over het verbod.
Ook wilden we misverstanden wegnemen,
zoals de verwarring die ontstond met de
bekendmaking van de Europese toe
lating van glyfosaat. Die missie is
geslaagd. Het blijkt bovendien een
goed idee om marktpartijen bij elkaar te
brengen. Zij konden praktijkervaringen
en knelpunten met elkaar delen.”

Voorkomen van onkruid
De organisatoren zullen de bijeenkomsten
nu eerst evalueren om vervolgens
samen de mogelijkheden te bekijken
voor een passend vervolg. Duidelijk is
dat er behoefte is meer technische
informatie over de verschillende metho
den van aanpak. Ook leeft de wens om
stedenbouwkundigen/planologen te
betrekken om te komen tot een inrichting
van de openbare ruimte die meer is
gericht op het voorkomen van onkruid
vorming en op het mogelijk maken van
efficiënt beheer. “Men wil graag infor
matie en ervaringen delen”, stelt Maas
kant. “Dat kan met de verschillende
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marktpartijen bij elkaar, maar ook in
kleinerverband. Er spelen verschillende
belangen, daar moeten we rekening
mee houden.”

Integrale aanpak
Aan het einde van de laatste kennis
bijeenkomst concludeert men dat
chemievrij onkruidbeheer een zaak is
van een lange adem, die om een
integrale aanpak vraagt, ook met het
oog op de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. “Het is
goed om met elkaar te spreken, je
steekt altijd iets op”, aldus een van de
deelnemers. Ook voor de organisatoren
hebben de bijeenkomsten waardevolle
input opgeleverd.
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