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VOORWOORD
Chemische bestrijdingsmiddelen bedreigen
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Steeds
meer wordt erkend dat vooral de zogenaamde
diffuse verontreiniging een groot probleem is.
Voor de drinkwatervoorziening is oppervlaktewater een belangrijke bron. De aanwezigheid
van bestrijdingsmiddelen dwingt de waterleidingbedrijven complexe en kostbare
zuiveringstechnieken toe te passen bij de
productie van drinkwater. Daarnaast wordt

sterk te verminderen. In het reductieprogramma

de volksgezondheid bedreigd.

is gekozen voor een integrale aanpak met drie
sporen: ontwerp,beheer en communicatie.

Met name bestrijdingsmiddelen tegen

De resultaten van het voorbeeldproject zijn

onkruid op verhardingen blijken snel en

verwerkt in 'Gif van de straat, Reductie-

gemakkelijk af te spoelen naar het oppervlakte-

programma chemische onkruidbestrijding

water. Naast bijvoorbeeld de landbouw en de

op verhardingen'.

industrie zijn gemeenten belangrijke gebruikers
van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhar-

Ik heb grote waardering voor de wijze

dingen. Daarom heeft deVereniging van

waarop er binnen dit project is samengewerkt.

Exploitanten van Waterleidingbedrijven in

Uit dit voorbeeldproject is gebleken dat onkruid-

Nederland (VEWIN) in het kader van het VEWIN-

bestrijding op verhardingen mogelijk is zonder

project Diffuse Lozingen samen met de

of met aanmerkelijk minder chemische bestrij-

gemeente Eindhoven het voorbeeldproject

dingsmiddelen. Dit leidt tot een verbetering van

Toepassen reductieprogramma chemische

de kwaliteit van het oppervlaktewater en daar-

onkruidbestrijding opgezet. Het algemene doel

mee tot een schoner milieu.

van dit voorbeeldproject is de verontreiniging
van het oppervlaktewater duurzaam te

Ik hoop dat het in dit project verbeterde

verminderen. Aan de hand van een door het

reductieprogramma een stimulans voor

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO

gemeenten zal zijn om het gebruik van

opgezet reductieprogramma is gedurende twee

chemische middelen af te schaffen danwei

jaar een groot aantal maatregelen genomen om

sterk te verminderen en dat het daarmee een

het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

bijdrage kan leveren aan schoon oppervlaktewater en een gezonde drinkwatervoorziening.
drs G.I.van Nuland,
voorzitter VEWIN-Projectgroep
Diffuse Lozingen
directeur NVWaterleiding Maatschappij
'Noord-West-Brabant'

Geme ente

Eindhoven

VOORWOORD
Gif van de straat! Een pakkender titel voor
een onderwerp dat handelt over onkruidbestrijding op verhardingen is nauwelijks
denkbaar. Maar het is niet alléén een pakkende
titel. Het is ook de Eindhovense realiteit.
Immers, na twee jaren van intensief experimenteren is onze gemeente er in geslaagd om
vrijwel zónder gebruik van chemische middelen
de onkruidgroei op verhardingen binnen de
perken te houden.

omdat deze stad de grootste gemeente binnen
het stroomgebied van de Maas is.In het conve-

Op voorhand was duidelijk dat de kosten
voor onkruidbestrijding met onder meer bor-

nant spraken beide partijen af dat Eindhoven
vanaf 1997 géén diuron meer zou gebruiken.

stelen en branden op de korte termijn zouden
stijgen. Maar omdat Eindhoven de chemicaliën-

1995 en 1996 stonden in het teken van het

loze bestrijding uitvoert aan de hand van een

genoemde uitgekiende reductieprogramma. Dit

drie sporenbeleid van ontwerp, beheer en

programma was opgesteld door IBN-DLO en

communicatie, hebben we nu positieve

had als uitgangspunt dat een andere manier

verwachtingen ten aanzien van het vervolg.

van bestrijden alléén niet voldoende was. Het

Kostenvermindering wordt naar verwachting

reductieprogramma gaat er nadrukkelijk van uit

bereikt doordat we meer en meer zullen

dat veel aandacht moet worden geschonken aan

ontwerpen op basis van onkruid-onvriendelijke

de communicatie met de inwoners en aan het

bestratingen én doordat we via een goede

onkruid-onvriendelijk ontwerpen van de open-

communicatie inwoners en gebruikers van de

bare ruimte.Juist het ontbreken van één of twee

stad zullen blijven vertellen wat we doen,

van deze drie sporen, zorgde ervoor dat eerdere

waarom we het doen en wat de bewoner zelf

pogingen om de chemicaliën te laten staan

kan doen. Een kwestie van langere adem dus.

steeds weer leidden tot een onbevredigend
resultaat.

Eindhoven is door deVEWIN gevraagd te
participeren in het voorbeeldproject. De keuze

De nauwe samenwerking tussen gemeente,

voor onze stad was een logische. Niet alleen

VEWIN en IBN-DLOis niet alleen een uitstekend

omdat Eindhoven diuron gebruikte maar vooral

voorbeeld van integraal werken, het heeft er ook
toe geleid dat Eindhoven in 1997 in de gehele
stad zonder diuron de onkruidgroei op verhardingen gaat aanpakken. Nog niet kostenneutraal
maar wel met een voor het milieu positief eindresultaat.
A.F.P.M. Scherf,
wethouder Milieu, Financiën,
Organisatie, Personeel &Sport
gemeente Eindhoven
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INLEIDING
Nog steeds gebruiken veel gemeenten
gif voor onkruidbestrijding op
bestratingen. Deze chemische
bestrijdingsmiddelen verontreinigen
het oppervlaktewater, dat in toenemende mate nodig is voor de
drinkwaterproductie.
In 1994 heeft de Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) aan
de gemeente Eindhoven gevraagd een
voorbeeldproject te starten waarin
chemische onkruidbestrijding
duurzaam wordt verminderd door
gebruik te maken van een reductieprogramma. De ervaringen in
Eindhoven zijn gebruikt om het
reductieprogramma aan te scherpen
en om te laten zien hoe het in de
praktijk werkt. Andere gemeenten
kunnen met het reductieprogramma
een eigen plan ontwikkelen.

Drinkwaterproductie van oppervlaktewater
Voor onze drinkwaterproductie zijn we in
Nederland in toenemende mate aangewezen op
het oppervlaktewater. Het lukt de waterleidingbedrijven nog steeds om aan de drinkwaternormen te voldoen. Maar het wordt wel
moeilijker, omdat het grond- en oppervlaktewater worden verontreinigd door een overmaat
aan voedingsstoffen (stikstof en fosfaat), zware
metalen en organische microverontreinigingen,
waaronder bestrijdingsmiddelen.
De inname van oppervlaktewater moet
regelmatig worden gestopt als gevolg van
vervuiling. In 1993 kon Waterwinningbedrijf de
Brabantse Biesbosch gedurende 46 dagen geen
Maaswater innemen door een te hoog gehalte
aan het bestrijdingsmiddel diuron. Het waterwinningbedrijf heeft de mogelijkheid de inlaat
in de spaarbekkens ongeveer 63 dagen stop te
zetten. Een langere inlaatstop brengt de
drinkwatervoorziening van circa 1,5 miljoen
Nederlanders in gevaar.
Bestrijdingsmiddelen vormen een groot
probleem voor de waterleidingbedrijven. Hoewel
het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in kilo's actieve stof in tien jaar tijd
bijna is gehalveerd, overschrijden veel bestrijdingsmiddelen nog regelmatig de drinkwaternorm van 0,1 microgram per liter in het oppervlaktewater (Van Kasteren 1996) (figuur 1).

Figuur 1
Overzichtvan deconcentratievandiuron,
atrazin,glyfosaatenAMPA inde Maas,
gemeten bijde waterinlaatvan WaterwinningbedrijfBrabantseBiesbosch in1990-1995.
Dewaterinlaatwordtgestopt wanneerhet
gehalteaan bestrijdingsmiddelen hogeris dan
0,1microgramperliter.

Drinkwaterproductie en
onkruidbestrijding door gemeenten
Diuron is een chemisch bestrijdingsmiddel

oppervlaktewater terecht. Het is de vraag of weten regelgeving voldoende is om de gewenste
kwaliteit op de korte en middellange termijn te

dat veel door gemeenten wordt gebruikt om

halen. Daarom hebben de waterleidingbedrijven,

verharde oppervlakten (trottoirs, parkeer-

verenigd in deVEWIN, in het kader van het

plaatsen, goten) van onkruid te ontdoen. Of

VEWIN Milieuplan in 1994het project Diffuse

beter gezegd, om te voorkomen dat het onkruid

Lozingen op het oppervlaktewater opgezet. Het

opkomt. Diuron wordt meestal één keer per jaar

doel van dit project is de verontreiniging van het

preventief gespoten. Maar als het daarna regent,

oppervlaktewater te verminderen door in overleg

spoelt het middel direct van de verharde

te treden met de veroorzakers van diffuse

oppervlakte af in het riool. Op deze manier

lozingen. Om dit te bereiken zijn voorbeeld-

komen grote hoeveelheden diuron in het

projecten gestart, waarin is gezocht naar moge-

oppervlaktewater terecht. In de Maas worden

lijkheden om het gebruik van onder andere

regelmatig de grenswaarden van bestrijdings-

bestrijdingsmiddelen duurzaam te verminderen.

middelen overschreden waardoor dat water

De resultaten van de voorbeeldprojecten kunnen

ongeschikt is als grondstof voor de drinkwater-

een voorbeeld zijn voor andere gebruikers. Naast

productie.

voorbeeldprojecten met landbouwers en de
Nederlandse Spoorwegen is in samenwerking

Initiatieven van de VEWIN

met de gemeente Eindhoven het voorbeeld-

voor schoon oppervlaktewater

project Toepassen reductieprogramma

Ondanks wetgeving en afspraken tussen

chemische onkruidbestrijding uitgevoerd.

overheid en bedrijfsleven komen er nog steeds
teveel milieuvreemde stoffen in het grond- en

Reductieprogramma chemische
onkruidbestrijding in de gemeente Eindhoven
In het najaar van 1994 heeft deVEWINprojectgroep Diffuse Lozingen op het oppervlaktewater aan de gemeente Eindhoven
gevraagd een voorbeeldproject te starten waarin
chemische onkruidbestrijding drastisch wordt
verminderd.
Ervaringen in diverse gemeenten wezen uit
dat het zonder meer stoppen met het gebruik
van chemische middelen tot grote problemen
kan leiden. Als de beheerder niet over voldoende
mogelijkheden beschikt voor alternatieve
onkruidbestrijding (en dat is meestal het geval)

is het onkruid niet meer te beheersen.
De klachten van burgers nemen toe en vaak
wordt dan weer teruggegrepen naar de gifspuit,
voor een zogenaamde inhaaloperatie.
Opbasis van eerdere ervaringen heeft de
VEWIN een reductieprogramma laten ontwikkelen, waarmee het gebruik van bestrijdingsmiddelen in een aantal stappen drastisch kan
worden verminderd. Dit reductieprogramma
moest echter nog in de praktijk worden getest
en Eindhoven bleek daarvoor een prima
kandidaat.
In een convenant tussen de VEWIN en de
gemeente Eindhoven is afgesproken dat de

ontwerpen en inrichten van het stedelijk gebied.

gemeente het gebruik van chemische

Dit spoor is met name van belang bij de aanleg

bestrijdingsmiddelen duurzaam verminderd en

van nieuwe wijken of bij de herinrichting van

het gebruik van diuron vanaf 1997 beëindigd.

bestaande wijken. In het spoor beheer wordt

Daarbij heeft de gemeente gebruik gemaakt van

nagegaan welke beheersmaatregelen, tegen zo

het reductieprogramma.

laag mogelijke kosten, voor de beheerder en de

Het reductieprogramma is door de gemeente
in de praktijk toegepast en vervolgens

burger gewenste resultaten opleveren.Ten slotte
wordt in het spoor communicatie nagegaan welk

beoordeeld op kosten, arbeidsomstandigheden,

onderhoudsresultaat voor de burger acceptabel

milieu-effecten en de consequenties voor de

is en in hoeverre deze kan participeren in het

organisatie van de gemeente.

onderhoud van de straat.

Aan het reductieprogramma, ontwikkeld
door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

Het convenanttussen

Het eerste spoor is het 'onkruidbewust'

Wat biedt het
voor

reductieprogramma

gemeenten

IBN-DLO,ligt het gangbare milieuprincipe ten

Het reductieprogramma is gedurende twee

grondslag, dat in eerste instantie moet worden

jaar (1995-1996) door de gemeente Eindhoven in

gezocht naar preventieve maatregelen en in

de praktijk getest. De aanpak volgens de drie

tweede instantie naar curatieve maatregelen,

sporen: ontwerp, beheer en communicatie heeft

waarbij het gebruik van milieuschadelijke

geleid tot een aanzienlijke vermindering van het

degemeente Eindhoven

bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk moet

gebruik van chemische onkruidbestrijdings-

(A.F.P.M. Scherf) ende

worden voorkomen.

middelen.

VEWIN (C.J. van Nuland)
isgetekend (Foto:J. Lammers).

Het reductieprogramma kent een drietal
sporen: ontwerp, beheer en communicatie.

Per gemeente zal het plan van aanpak om
het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen duurzaam te verminderen verschillen.
Het reductieprogramma biedt een structuur, om
een op maat gesneden plan van aanpak op te

•B

m

kunnen stellen; een organisatie toegesneden op
de beschikbare menskracht en expertise.
Het reductieprogramma is bedoeld voor
managers van ontwerp en aanleg, beheer en
onderhoud en communicatie met de gebruikers
van de openbare ruimte. Meestal gaat het daarbij om gemeenteambtenaren, maar soms ook
om managers of adviseurs van particuliere
bureaus.

Grote bedrijven en instellingen zoals
woningbouwverenigingen, kantorencomplexen,
industriële complexen en dergelijk gebruiken
ook veel chemische bestrijdingsmiddelen.
Ondanks dat het reductieprogramma bij die
doelgroepen nog niet is getest, is de verwachting
dat de voorgestelde aanpak en ervaringen ook
daar bruikbaar zijn. Bedrijven en instellingen
hebben echter meestal te maken met andere
functionarissen en gebruikers van de
verhardingen.
In Eindhoven is in de afgelopen twee jaar
veel ervaring opgedaan met het reductieprogramma. Er is kennis ontwikkeld over de
effectiviteit en de kosten van verschillende

Hoe is dit boek te gebruiken
Het boek begint met een algemene

onkruidbestrijdingsmethoden, het opzetten van

introductie Gifvan de straat, over de noodzaak

onderhoudsplannen voor het schoonhouden van

om het gebruik van gif te verminderen. Het

verhardingen, het ontwerp van onkruidwerende

verduidelijken van die noodzaak is belangrijk

verhardingen, de houding van burgers ten

om besturen, het management en het

aanzien van onkruid op straat, het omgaan met

uitvoerend personeel te motiveren.

klachten, enz.
Daarnaast is kennis verkregen over de wijze

Het hoofdstuk Reductieprogramma beschrijft
het theoretisch kader en de praktijkervaringen

waarop iets georganiseerd kan worden, het

van de gemeente Eindhoven. Deze informatie is

creëren van draagvlak bij het eigen personeel,

bedoeld om een plan 'op maat' te kunnen

het in ontwerpprocessen rekening houden met

maken.

een milieuvriendelijk onderhoud, het aansturen

Kennisontwikkeling staat niet stil.Vaak gaat

van de uitvoering van nieuwe onderhouds-

het om kennis die nodig is om een eigen

technieken, enz.Veel acties verliepen goed,

reductieprogramma aan te scherpen of het

maar er is ook een aantal mislukt. Van deze

personeel op te leiden. In het hoofdstuk

ervaringen heeft de gemeente Eindhoven

Informatie wordt een overzicht gegeven van

geleerd.

instellingen die bijdragen aan de kennis-

Eindhoven en de VEWINwillen deze
ervaringen uitdragen, zodat andere gemeenten
ervan kunnen profiteren.

ontwikkeling, voorlichting en onderwijs.
In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente
Eindhoven veel bereikt.Verdere verbeteringen
zijn mogelijk. Sommige van die verbeteringen
kunnen beter op landelijke schaal worden
voorbereid, zoals het opzetten van een systeem
voor kwaliteitsbewaking van onkruidbestrijding
(RAW),het aansturen van technische innovaties
en het verminderen van gifgebruik door
particuliere instellingen en huishoudens.
Regelmatig wordt de vraag gesteld: 'Wanneer is
het terugdringen van het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen voldoende?'
Misschien is de milieugulden om de laatste 10
procent te verminderen efficiënter te besteden
aan andere acties voor een beter milieu. In het
hoofdstuk Blik in de toekomst komen deze
aspecten aan de orde.

Hoofdstuk

GIF

VAN
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DE

Een brandschone straat is zelden echt
zuiver. Onkruidbestrijding met
chemische middelen schaadt het
milieu. Bestijdingsmiddelen zijn
immers bedoeld om bepaalde planten
te vernietigen. Dat deze stoffen
daarmee het milieu meer schaden
dan de bedoeling is, werd in 1993
duidelijk. Als gevolg van hoge
concentraties diuron in de Maas
ontstonden problemen met de
drinkwaterproductie. Dit bestrijdingsmiddel wordt nog steeds in grote
hoeveelheden door gemeenten toegepast voor onkruidbestrijding op
bestratingen. Is het eigenlijk wel
terecht om alleen naar de gemeenten
te wijzen? Is onkruid op straat echt
een probleem? En waarom wordt er
geen milieuvriendelijker bestrijdingsmiddel toegepast?

STRAAT

Isonkruid op straat een probleem
Veel bestratingen zijn aangelegd met tegels,
klinkers, kinderkopjes, grind en dergelijke.
Iedere voeg is een potentiële voedingsbodem
voor mossen, één- en meerjarige kruiden,
grassen en zelfs bomen. Dat deze planten hier
groeien is een volkomen natuurlijk proces.
Of deze onkruidgroei een probleem is, kan
vanuit drie invalshoeken worden bekeken. De
voetganger, fietser, automobilist of de bewoner
in de betreffende wijk is vooral geïnteresseerd in
de begaanbaarheid of de veiligheid (gebruikskwaliteit) en het straatbeeld (beeldkwaliteit).
Voor de beheerder van wegen moet de
constructie onderhoudbaar blijven (technische
kwaliteit).Waar de grenzen van acceptatie liggen
is afhankelijk van de functie en het gebruik van
een verharding, de houding ten aanzien van
niet-chemisch onderhoud en de beschikbare
onkruidbestrijdingstechnieken.
Vooral voor voetgangers, maar ook voor
ander verkeer kan de veiligheid in het geding
zijn. Mossen en algen kunnen vooral op
verhardingen die toch al weinig stroef zijn
gladheid veroorzaken. Met name de oudere voetgangers zijn beducht voor graspollen en houtige
kruiden waarover ze kunnen struikelen. De kans
dat een dergelijke situatie ontstaat, neemt toe
naarmate een verharding minder wordt gebruikt
en/of onderhouden.

Ook ongelijk liggende tegels en klinkers
kunnen leiden tot valpartijen. Door het
opdrukken door boomwortels of een zwak cunet
ontstaan in dergelijke zwakke constructies brede
voegen waarin onkruid groeit.Veel van dit soort
situaties kunnen door een gewijzigd ontwerp
worden voorkomen.
Onkruid draagt evenals bijvoorbeeld hondenpoep en zwerfvuil bij aan vervuiling van de
straat. Uit een landelijk onderzoek door de
Consumentenbond onder circa 2.000 van haar
eigen leden blijkt, dat onkruid in het lijstje van
ergernissen over vervuiling van de straat in de
middenmoot scoort (tabel 1).

Aan hondenpoep en zwerfvuil blijken
respondenten zich meer te storen dan aan
onkruid. Dit beeld wordt bevestigd door studies

Tabel i
Overzicht van waargenomen vervuiling in deeigenstraat endemate waarin men

in Breda (Sluijsmans 1995) en Eindhoven

zich daaraan ergert (door 1.939respondentengenoemd) (Nagel 1995).

(gemeente Eindhoven 1996).Uit studies in die
steden blijkt dat bewoners onkruid minder

VERVUILING

WAARGENOMEN

ERGERNIS

DOOR (%)

BIJ (%) «

ERGERNIS
2

SCORE >

storend vinden dan ongelijk liggende tegels,
graffiti op kabelkasten, kauwgom op de stoep en
vandalisme aan straatmeubilair.

Bladeren

66

36

0,8

Hondenpoep

65

90

3,2

Verpakkingen

51

85

2,5

Niet alleen bewoners hebben last van

Papier

40

75

2,0

onkruid. Wanneer de technische kwaliteit van

Onkruid

39

53

1,8

een bestrating verslechtert, vormt onkruid ook

Etensresten, schillen

20

64

1,3

een probleem voor beheerders. Bepaalde

33

0,8

onkruiden zijn in staat tegels en klinkers op te

Onkruid in de goten en op straat vindt men
minder storend dan onkruid op de stoep.

Zand

16

Glas(scherven)

13

64

1,5

drukken. En door opdrukkende boomwortels

Zwervend huisvuil

11

82

1,6

groeit er ook vaak onkruid in verhardingen en
rondom bomen en stuiken. Er ontstaat niet

:

>In procenten van de waarnemers.

2

> Op een schaal van 0 tot 4.

alleen nog meer begroeiing, maar ook het
draagvermogen van de verharding verslechtert.
Herstraten is dan vaak de enige oplossing.
Bij goten die sterk begroeid raken kan de
waterafvoerfunctie worden belemmerd.
Naast wateroverlast kunnen daardoor ook
verzakkingen ontstaan. Zand, zaden en vuil
blijft in de plassen liggen en een nog sterker
begroeide straat is het gevolg.

Wanneerdewaterafvoer in
degoot door onkruiden
stagneert kunnen
verzakkingenoptredenen
zal nog meer onkruidgroei
ontstaan.

Soorten giftegen

onkruid

De hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen, toegepast op verhardingen, is in de
afgelopen tien jaren nauwelijks gedaald. In
gemeenten wordt thans meer dan de helft van
alle chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op
verhardingen gebruikt. Er is wel een toename in
het gebruik van minder schadelijke bestrijdingsmiddelen, maar ook die stoffen leveren nog
steeds problemen op in het milieu.
Als gevolg van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991) is het veel gebruikte
bestrijdingsmiddel simazin vervangen door
Er is in de afgelopen jaren druk gezocht

diuron. Door de publiciteit rondom de diuronvervuiling in de Maas in 1993 is daarna een

naar nieuwe, minder schadelijke chemische

sterke afname te zien van het bestrijdings-

bestrijdingsmiddelen. In 1995 is een nieuw

middel diuron en tegelijk een sterke toename

middel toegelaten, waarbij de werkzame stof

van het middel glyfosaat (tabel 2).Het aantal

bestaat uit organische vetzuren (Top Gun).Dit

kilogrammen bestrijdingsmiddel is in die

middel is effectief, maar voorlopig nog duur in

periode niet afgenomen.

gebruik. Het is nog onduidelijk in welke mate
dit middel belastend is voor het milieu.
De milieu-eigenschappen van chemische

Tabel2
Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen in deperiode

bestrijdingsmiddelen zijn voor de toepassing op

1978-1995 door overheidsinstellingen enspoorwegen(CBS J997J. Het aandeel vande

verhardingen nauwelijks bestudeerd. Met name

gemeenten hierin bedroegvoordejaren 1978-7986 gemiddeld 80%; voordejaren 1992

de risico's van afspoeling van verharde opper-

en 1995circa 90%.

vlakten zijn nog niet systematisch onderzocht.
De veel gehoorde veronderstelling, dat wettelijk
1978

1983

1980

1986

1992

1995

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

amitrol

3.295

3.296

3.740

2.966

3.813

1.806

dalapon

1.317

921

989

671

146

-

-

-

-

1.022

885

597

CURATIEVE MIDDELEN

glufosinaat-NH4
glyfosaat
MCPA «

42

114

299

619

2.772

9.771

133

38

4

27

191

797

toegelaten chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet schadelijk zouden zijn voor het
milieu berust op een misverstand.
Het effect van zogenaamde preventieve
chemische middelen zoals diuron, is een
onkruidvrije bestrating gedurende de periode

natriumchloraat

1.688

1.520

-

-

-

-

dat het middel in de bodem werkzaam is.

paraquat

3.976

3.221

1.367

603

33

-

De curatieve middelen zoals glyfosaat en

subtotaal

10.451

9.110

6.339

5.908

7.840 12.971

de organische vetzuren zijn alleen effectief
wanneer ze rechtstreeks in contact komen met
onkruiden. Bij het gebruik van deze middelen

PREVENTIEVE MIDDELEN

atrazin

2.167

2.278

1.601

1.001

70

dichlobenil

1.041

1.109

1.045

920

427

diuron

4.301 4.357

4.410

zal een bestrating een aantal weken per jaar
369

5.440 15.387 10.708

simazin

13.284 15.514 12.368 13.877

2.438

384

subtotaal

20.793 23.258 19.424 21.238 18.313 11.461

groener zijn dan bij het gebruik van preventieve
middelen.
Mechanische en thermische onkruidbestrijdingstechnieken werken net als veel
chemische middelen curatief en leveren een

totaal

31.244 32.368 25.823 27.146 26.153 24.432

1gebruik door enkele berichtgevers in semi-(open)verharding
en voor distelbestrijding tussen de stenen.

daarmee vergelijkbaar straatbeeld.

Onkruidbestrijding en waterkwaliteit
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen leidt tot schade aan
ecosystemen en de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater tot ver buiten het gebied waar
de stof is toegepast. Doordat de meeste
bestrijdingsmiddelen goed oplossen in water
worden ze soms over honderden kilometers
getransporteerd. Vooral wanneer er veel regen
valt, nadat diuron of glyfosaat op grote oppervlakten is toegepast, zijn hoge concentraties in
het oppervlaktewater te verwachten (figuur 2).
De meest gebruikte bestrijdingsmiddelen op
verhardingen zijn momenteel diuron (44%) en

Ook van glyfosaat zijn de milieu-eigenschappen slecht onderzocht. Op grond van

glyfosaat (40%).
De milieu-eigenschappen van diuron zijn

uiteenlopende onderzoeksresultaten wordt

slecht onderzocht. Van diuron wordt aan-

glyfosaat geclassificeerd als goed afbreekbaar tot

genomen dat deze stof persistent is in de bodem

persistent in de bodem. In een veldstudie

en matig afbreekbaar tot zeer persistent in

berekende men halfwaardetijden tussen een

water. In water zijn er zogenaamde halfwaarde-

maand en een half jaar.Voor water is de half-

tijden (de tijd waarbinnen de helft van een

waardetijd nog onduidelijker: men vond een

bepaalde hoeveelheid stof langs natuurlijke weg

halfwaardetijd van twee weken in een

afbreekt) gevonden tussen een maand en bijna

laboratoriumstudie tot helemaal geen afbraak in

twee jaar. Diuron spoelt in hoge concentraties

een veldstudie. Het afbraakproduct AMPA

uit naar het grondwater en accumuleert in de

(aminomethylfosfonylzuur) is vermoedelijk

bovenste lagen van de bodem. Bij de omzetting

matig afbreekbaar en in ieder geval moeilijk uit

ontstaan waarschijnlijk persistente afbraak-

het water te zuiveren.

producten (Van Rijn 1995).
Het rechtstreekse verband tussen het spuiten
met bijvoorbeeld diuron op bestratingen en de
hoge concentraties daarvan in het oppervlakte-

Figuur 2
Emissieroutes vanchemischebestrijdingsmiddelen bijtoepassingop verhardingen

water, is nog niet proefondervindelijk gemeten.

instedelijke gebiedenrichtinggebiedenvoordrinkwaterproductie.

In 1996 zijn de concentraties diuron wekelijks
gemeten bij de rioolwaterzuivering (rwzi) in

chemische bestrijdingsmiddelen
op trottoirs, straten, pleinen e.d.

I

Eindhoven. Hieruit blijkt dat de perioden waarin
de meeste neerslag is gevallen, overeenkomen

verdamping/verwaaiing

regenwater

met de perioden waarvoor de hoogste dag-

\

vrachten (kilogrammen bestrijdingsmiddel per

afvoer
straatwater

dag) zijn berekend en de sterkste toename in
vracht is geconstateerd (figuur 3).Dit beeld

inspoeling
via voegen

versterkt de verwachting dat diuron, na toe-

afspoeling

passing op verharde oppervlakten, bij hevige
groenstroken

I

en/of aanhoudende regenval afspoelt en via het

(gemengd) rioolstelsel —

overstort

\
rioolwaterzuiverings
installatie

de rwzi ongehinderd, zodat ook in het gezuiverde afvalwater hoge diuronconcentraties en

—1

lucht

-vrachten worden aangetroffen (Van der Wiele
1996).

oppervlaktewater —drinkwater
putten

I"

spaarbekkens
bekkens

riool bij de rwzi terecht komt. Diuron passeert

infiltratie
gebieden

cumulatieve diuronvracht (gram)

dagdebiet (m3) enneerslag (x 10.000;mm)

16000
14000
12000
10000
8000

Figuur 3

6000

Cumulatieve diuronvracht

4000

afgezet tegen effuentdebiet

2000

(afvoergezuiverd afvalwater)

0
12 14 16 18 20 22 2 4 26 28 30 3 2 3 4 36 38 40

en hoeveelheid neerslag

weeknr

(VanderWiele7996J.

Het verband tussen neerslag en diuron-

Uit een in 1996 gehouden enquête onder

concentratie bij de rwzi lijkt ook voor grotere

particuliere bedrijven, instellingen en huis-

gebieden van toepassing. De pieken in het

houdens in Eindhoven blijkt dat deze groepen

gebruik van de chemische onkruidbestrijdings-

gezamenlijk circa drie maal zoveel chemische

middelen simazin, diuron en glyfosaat (tabel 2)

onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen

en de meting van deze stoffen in het Maaswater

gebruiken dan de gemeente (tabel 3).

(figuur 1)hebben opvallende overeenkomsten.

Diuron is in absolute hoeveelheden veruit
het meest gebruikte bestrijdingsmiddel.
Substitutie van diuron door glyfosaat heeft bij
die bedrijven, instellingen en huishoudens nog

Wiegebruiken gif op bestratingen
In stedelijke gebieden gebruiken ook

14

niet plaatsgevonden. De publiciteit rondom de

particuliere bedrijven, instellingen en huis-

diuronvervuiling in de Maas (1993) en het daarop

houdens gif bij het schoonhouden van

volgende gewijzigde beleid van de gemeente

bestratingen. Tezamen gebruiken deze

Eindhoven heeft bij deze doelgroepen blijkbaar

categorieën ruim twee keer zoveel bestrijdings-

nog niet geleid tot een wijziging van hun

middelen als gemeenten. Het terugdringen van

onkruidbestrijdingbeleid.

het gebruik van chemische middelen is dus niet
alleen een taak van gemeenten.

Een belangrijke reden voor het hoge bestrijdingsmiddelengebruik is dat deze groepen,
in zowel het landelijke beleid (Meerjarenplan
Gewasbescherming), als het provinciale en

Schatting van het gebruik var

Tabel 3

lokale beleid nog niet eerder geïdentificeerd

chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen

zijn als belangrijke gebruikers van chemische

doorverschillende categorieën gebruikers in Nederlanden Eindhoven(kgwerkzamestof

bestrijdingsmiddelen.

perjaar) (De Boer 7996J.
NEDERLAND

EINDHOVEN

kg

(%)

27.000a>

(33%)

kg

(%)

Waarom is het verminderen van gif
voor veel gemeenten een probleem

gemeenten

c

andere overheden
bedrijven en

3.500 >
29.000

260 b>

(23%)

bestrijdingsmiddelen duurzaam te verminderen

(4%)
(36%)

590

(53%)

zijn meestal meer financiële middelen nodig.
Het is niet eenvoudig om vast te stellen hoeveel

instellingen
huishoudens

21.400

totaal

80.900

(26%)

a

>gebruik in 1995 (CBS, 1996)

b

Om het gebruik van chemische onkruid-

260
1.110

(23%)

middelen net voldoende zijn voor een
acceptabel resultaat.
Met de huidige stand van de techniek is

' gebruik in 1995, gegevens g e m e e n t e Eindhoven

iedere beheerder in staat om onkruid op de

>alle m i d d e l e n exclusief chloor

bestratingen zonder gif adequaat te bestrijden,

c

met een enigszins vergelijkbaar resultaat als bij
gifgebruik. De kosten van deze alternatieve
onkruidbestrijdingsmethoden lijken echter aanzienlijk hoger en dat hebben veel gemeenten er
niet voor over.
Het organiseren van een zo goedkoop

ontwerp op het onderhoud en over de mogelijk-

mogelijk onkruidbestrijdingprogramma, waarbij

heden voor verbeteringen. Of het ontbreekt aan

het resultaat voldoende overeenkomt met de

voldoende draagvlak bij de burgers.

wensen van de burgers, is niet eenvoudig.
De aanleg van onkruidwerende verhardings-

Een formulering van de doelstelling in de
trant van 'duurzaam verminderen van het

constructies zou het onkruidprobleem zeker op

gebruik van gif' biedt voor de uitvoerende

langere termijn kunnen oplossen. Bij nieuw-

organisatie meer tijd om te leren hoe dat doel

bouw of herinrichting liggen hiervoor voldoende

met welke middelen kan worden bereikt. Het

kansen. Toch blijkt ook dit moeizaam te

biedt meer ruimte voor kennisontwikkeling, het

organiseren.

creëren van draagvlak in en buiten de
organisatie en eventuele aanpassingen in de

Bij zowel het opzetten van een onkruid-

besluitvorming.

bestrijdingprogramma als het aanpassen van
standaardontwerpen gaat het om veranderingen
in werkwijze en resultaten. In de gemeentelijke

Samenvatting

Het gebruik van chemische onkruid-

organisatie is daarvoor betrokkenheid nodig

bestrijdingsmiddelen levert grote risico's op voor

vanuit verkeer, civiele techniek, stedebouw,

het milieu en in het bijzonder voor de drink-

groen, reiniging enz. en niet in de laatste plaats

waterproductie. Op veel terreinen is het gebruik

ook van de bewoners. Meestal is voor een

van deze stoffen in de afgelopen jaren

dergelijke verandering een complexe besluit-

verminderd, behalve op verhardingen waar het

vorming noodzakelijk, waarbij gebrek aan goede

gebruik vrijwel gelijk is gebleven. In 1993

informatie in het slechtste geval leidt tot

veroorzaakte het onkruidbestrijdingsmiddel

'doorgaan op de oude weg'.

diuron problemen bij de drinkwaterproductie
waardoor de drinkwatervoorziening van 1,5

Wanneer de doelen van de organisatie

miljoen Nederlanders in gevaar kwam.

bekend zijn (stoppen met het gebruik van gif),

Gemeenten werden als belangrijke veroorzaker

maar de werkwijze om dat doel te bereiken

van deze vervuiling aangewezen. Sinds kort is

onduidelijk is, dan is de kans groot dat de

bekend dat ook particuliere instellingen en

doelen niet worden gehaald.

huishoudens hieraan fors hebben bijgedragen.

Veel gemeenten, die met dergelijke ambities

Onkruid op straat wordt door burgers

startten, zijn weer gaan spuiten met gif en in

weliswaar als storend ervaren, maar zij vinden

wezen weer 'terug bij af'.

het probleem minder erg dan bijvoorbeeld

Bij beheerders ontbreekt het vaak aan vol-

hondenpoep, zwerfvuil en ongelijk liggende

doende kennis voor een planmatige, effectieve

stoeptegels. Desalniettemin is bestrijding van

en efficiënte inzet van alternatieve onkruid-

onkruid nodig, maar die bestrijding hoeft niet

bestrijdingapparatuur. Bij ontwerpers ontbreekt

overal even intensief te zijn. Alternatieve

het vaak aan kennis over de effecten van hun

technieken zijn effectief, maar ook duurder dan
de spuit. Het is voor veel gemeenten een
probleem om die alternatieve technieken zo
efficiënt mogelijk in te zetten.Vandaag de dag
worden nog veel verhardingen aangelegd
waarop chemische of dure mechanische
onkruidbestrijding nodig is. Om de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen te verminderen
kunnen ook ontwerpers 'een steentje bijdragen'.
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REDUCTIEPROGRAMMA

Si

In 1995-1996 is in de gemeente
Eindhoven een reductieprogramma
getest, om het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen duurzaam te verminderen. Dit heeft geleid
tot aanscherping van dat reductieprogramma aan de hand van talrijke
praktische ervaringen. Met dit
theoretisch kader en de praktijkervaringen kan een gemeente een
'plan op maat' ontwikkelen.

Korte schetsvan het reductieprogramma

Het reductieprogramma biedt een structuur
om een op maat gesneden plan van aanpak op
te stellen, voor het duurzaam terugdringen van
het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Het reductieprogramma is in 1994 ontwikkeld door het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO

•sa

in opdracht van de VEWIN (Sluijsmans 1994). Het
programma is gebaseerd op ervaringen van
verschillende gemeenten met het verminderen
van het gifgebruik op verhardingen.
Aan het reductieprogramma ligt het gangbare milieuprincipe ten grondslag, dat in eerste
instantie moet worden gezocht naar preventieve

m

maatregelen en in tweede instantie naar
curatieve maatregelen, waarbij het gebruik van
milieuschadelijke bestrijdingsmiddelen zoveel
mogelijk moet worden voorkomen.

Figu ur4
• ^î

Debasiselementeni an het reductieprogramma.

bestuursopdracht

i6

1
1

i

COMMUNICATIE
1r

gebi •uik

management

'

"1

Het reductieprogramma bestaat uit drie
sporen: ontwerp, beheer en communicatie
(figuur 4).
Het eerste spoor is het 'onkruid- of onderhoudsbewust' ontwerpen van het stedelijk
gebied. Bij de aanleg van nieuwe wijken of bij de
herinrichting van bestaande wijken liggen
hiervoor kansen. Door aangepaste ontwerpen
krijgt onkruid minder kans, waardoor ook de
afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen vermindert.
In het spoor beheer wordt nagegaan welke

passen is een leertraject nodig. Bij dit traject
voor kennisontwikkeling en besluitvorming zijn

onderhoudsmaatregelen, tegen zo laag mogelijke

diverse afdelingen en diensten, nutsbedrijven,

kosten en milieubelasting, voor de burger en

aannemers en bewoners betrokken.

beheerder gewenste resultaten opleveren. De

Om dit proces te managen kan in het begin-

burger zal onkruid niet overal in dezelfde mate

stadium een projectmatige aanpak tot snellere

accepteren. Daarvoor is het derde spoor

resultaten leiden.

communicatie met de burgers nodig. Deze

Een bestuursopdracht kan nodig zijn om een

communicatie kan ook leiden tot een grotere

breed draagvlak te creëren dat leidt tot een

acceptatie van onkruid en wellicht tot

overeenstemming tussen de gemeenteraad en

participatie bij het onderhoud van de straat.

het college van B&W.Daarmee versterkt het de

Integrale aanpak is complex

vastgestelde doelen te bereiken.

continuïteit van het traject dat nodig is om de
Om een beheersplan te maken ontbreekt het
meestal aan informatie over bijvoorbeeld de

Reductieprogramma in theorie

kosten-effectiviteit van verschillende onder-

(boven) en praktijk (onder)

houdstechnieken en de door de burgers

In de afgelopen twee jaren is het reductie-

gewenste onderhoudsresultaten. Ook bestaat er

programma getest in de gemeente Eindhoven.

een groot informatietekort over het ontwerpen

De ervaringen uit de praktijk hebben geleid tot

van onkruidwerende verhardingen. Om deze

een aanscherping van het programma. Dit

informatie te verzamelen en toe te kunnen

theoretisch kader voor het bestuurlijk traject,
het management en de sporen ontwerp, beheer
en communicatie is beschreven bovenaan de
pagina's.
Onderaan de pagina's staat de wijze waarop
de gemeente Eindhoven het programma heeft
ingevuld met de resultaten en de ervaringen.
Een plan 'op maat' kan worden uitgewerkt
door het theoretisch kader te volgen (bovenaan
debladzijde) en daarbij gebruik te maken van
de ervaringen van Eindhoven (onderaan de
bladzijde).

Een bestuursopdracht kan nodig zijn
om continuïteit bij de realisatie van
het reductieprogamma te verzekeren.
Per gemeente wordt dit instrument
anders gebruikt. Toch zijn er overeenkomsten te noemen. Elementen waaruit een bestuursopdracht tenminste
moet bestaan zijn bijvoorbeeld: een
doelstelling, de beoogde resultaten, het
traject om die resultaten te bereiken
en de kaders waarbinnen dit moet
worden gerealiseerd.
a.
O
LU

I

X

Wat is een

bestuursopdracht

Een bestuursopdracht kan worden beschouwd als een
inspanningsverplichting van het college van B&W, daarbij
gesteund door de gemeenteraad, om met passend beleid en
overeenkomstige maatregelen doelstellingen te realiseren die
voortkomen uit de door het bestuur vastgestelde
uitgangspunten en randvoorwaarden.
bestuursopdracht

leerproces

kennisontwikkeling

resulitaten

voorstellen, procedures, programma
van eisen, ontwerpstandaards,
onderhoudsmethoden, enz.
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figuur 5
Overzicht van het traject van het
opstellen van debestuursopdracht tot

op grond van uitgangspunten
en randvoorwaarden vaststellen
van doelen,resultaten, traject
voor kennisontwikkeling

aangepaste werkwijze
periodieke evaluatie

kan leiden tot bijstelling of
accoord voor aangepaste wijze
procedures, programma van
eisen, ontwerpstandaards,
onderhoudsmethoden, enz.

het gifvrij of-arm ontwerpen enbeheren.
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Begin 1995 heeft de gemeente
Eindhoven met deVEWIN een
convenant afgesloten voor het duurzaam terugdringen van het gebruik
van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en het
beëindigen van het gebruik van diuron
per 1januari 1997.De opdracht van
het bestuur aan de ambtelijke
organisatie was gebaseerd op dit
convenant en het reductieprogramma,
dat de VEWIN eerder had laten
ontwikkelen. De betrokkenheid van de
VEWIN heeft zeker een positieve
impuls gegeven aan de realisatie.

Convenant tussende VEWIN endegemeente Eindhoven

OVEREENKOMST
ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN

De ondergetekenden,
DeVereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven
in Nederland, hierna te noemen 'de VEWIN', te dezen
vertegenwoordigd door drs. G.J.van Nuland, (directeur N.V.
Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant) en
het College van Burgemeester & Wethouders van de
gemeente Eindhoven, hierna te noemen 'gemeente
Eindhoven', te dezen vertegenwoordigd door dhr.A.F.P.M.
Scherf (Wethouder van Financiën, Milieu, Organisatie,
Personeel en Sport van de gemeente Eindhoven).
overwegende,
- dat voor een belangrijk en toenemend deel van de drinkwatervoorziening in Nederland oppervlaktewater als
grondstof wordt gebruikt,

Waarom iseen bestuursopdracht

chemische bestrijding in plantsoenen, waardoor het gif-

'minder gif op verhardingen' zinvol

gebruik in enkele jaren drastisch daalde.

Een bestuursopdracht stimuleert de aandacht in de
organisatie voor het duurzaam verminderen van de toe-

Op verhardingen ligt dit anders. De daarvoor beschikbare

passing en daarmee de afhankelijkheid van chemische

mechanische onderhoudstechnieken zijn veel duurder in

onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen.

toepassing dan de gifspuit. Bovendien is het resultaat van die

Om noodzakelijke veranderingen in beheer- en ontwerpprocessen te kunnen realiseren is een langdurig traject nodig,
voor kennisontwikkeling en implementatie. De lijnen van dit

alternatieve technieken toch een groenere straat; minder
'schoon' dan de burgers tot dan toe gewend waren.
Het probleem is hoe die verhardingen schoon zijn te

traject lopen horizontaal en verticaal door diensten en

houden, met zo laag mogelijke kosten en op een voor de

afdelingen en hebben soms ook te maken met verschillende

burger acceptabel niveau. Belangrijk hierbij is een goede

beleidssectoren.

communicatie tussen beheerder en burgers en het uitvoerend

Een bestuursopdracht zorgt voor een duidelijk politiekbestuurlijk draagvlak en versterkt daardoor de continuïteit

personeel.
Ook het ontwerpen,van gifvrij te onderhouden

van het traject dat nodig is om de vastgestelde doelen te

verhardingen stuit dikwijls op problemen binnen de

bereiken.

ambtelijke organisatie. De animo om mee te werken aan
onderhoudsvriendelijke, onkruidwerende ontwerpen is in

Voor het duurzaam terugdringen van het gebruik van

het algemeen beperkt. De benodigde expertise is meestal

chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is niet altijd een

wel binnen de organisatie beschikbaar, maar ligt verspreid

bestuursopdracht nodig. Soms is het mogelijk om zo'n doel te

over verschillende diensten en afdelingen.

bereiken, zonder dat een onderhoudsresultaat noemens-

Een dergelijke verandering in werken impliceert een

waardig verandert of extra financiële middelen nodig zijn. Dit

daarvoor geschikte organisatie en (interne) communicatie.

was bijvoorbeeld het geval bij het verminderen van

Een bestuursopdracht zal dit proces stimuleren.

dat het oppervlaktewater wordt verontreinigd met

- dat gemeente Eindhoven voor het bestrijden van onkruid

onder meer bestrijdingsmiddelen waardoor het minder

op verhardingen gebruik maakt van chemische middelen

geschikt wordt als grondstof voor de drinkwater-

waaronder Diuron,

bereiding,
- dat gemeente Eindhoven bereid is onderdelen van het
dat uit onderzoek is gebleken dat gemeenten, als gevolg

reductieprogramma toe te passen waardoor het gebruik

van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op met

van Diuron en andere chemische middelen wordt

name verhardingen, een aanzienlijke bijdrage leveren

geminimaliseerd.

aan de totale belasting van het oppervlaktewater,
Komen het volgende overeen:
dat in het belang van de drinkwatervoorziening in
Nederland, het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen

1 Doelstellingen

op verhardingen teruggedrongen moet worden,
a Het gebruik van chemische middelen met behulp van
dat deVEWIN een reductieprogramma heeft laten
ontwikkelen, waarin praktijkrichtlijnen zijn opgenomen

het reductieprogramma duurzaam te minimaliseren.
b Het gebruik van Diuron ter bestrijding van onkruid op

voor het ontwerp en beheer van verhardingen, gericht

verhardingen per 1jan. 1995 met 90%te reduceren en

op het duurzaam minimaliseren van het gebruik van

volledig te beëindigen per 1januari 1997.

chemische onkruidbestrijdingmiddelen,
2 Uitvoering stappenplan
deVEWINbehoefte heeft aan een voorbeeldproject
om het positieve milieu-effect en de haalbaarheid van

Het reductieprogramma (als bijlage bijgevoegd) beschrijft

uitvoering van het reductieprogramma aan te tonen,

maatregelen, gericht op het minimaliseren van het gebruik

Elementen van eenbestuursopdracht

Iedere bestuursopdracht is maatwerk. Een bestuurs-

Voor het ontwerp: onkruidwerende verhardingen; in het
'programma van eisen' standaard opnemen dat ieder

opdracht bestaat tenminste uit:

ontwerp zonder chemische onkruidbestrijdingsmiddelen

1 Eénofmeerevalueerbaredoelstellingen passend in het

kan worden onderhouden.

collegeprogramma.
Bijvoorbeeld:
Duurzaam verminderen van het gebruik van chemische

3 Een beschrijving uan het traject en de methode om de doelen te
bereiken in termen van activiteiten.

onkruidbestrijdingsmiddelen. Het gebruik van stof x wordt
in 1997 gestopt. Het gebruik van stof y wordt in vijfjaar

4 Defeaderswaarbinnen dit zal morden gerealiseerd: organisatie-

tijd met 75procent verminderd. Alternatief ontwerp en

structuur (met verantwoordelijkheden en bevoegdheden),

onderhoud mag niet leiden tot een verhoging van de

middelen (personeel, materieel,financieel), tijdspad, gebied,

milieuverontreiniging.

evaluatieverplichtingen met rapportage enz.

De kwaliteit van het onderhoud dient te liggen op een
voor de burger acceptabel niveau en mag niet leiden tot
vermindering van de technische staat van een verharding.
Bij aanleg en herinrichting worden verhardingen aangelegd die met ingang van het jaar 2000 zonder gif en
tegen gemiddelde kosten zijn te onderhouden.
2 Debeoogde resultaten (kwantitatief en kiualitatie/).
Bijvoorbeeld:
Voor het beheer: een door burgers en beheerder
geaccepteerde schone straat, met minimale kosten en
milieubelasting.

van chemische bestrijdingsmiddelen, die onderverdeeld

c Communicatie met beivoners

zijn in drie hoofdgroepen:

- Ontwikkelen van een communicatie-concept

- ontwerp openbare ruimte (met name verhardingen),

- Uitvoering en evaluatie.

- onderhoud verhardingen,
- communicatie met bewoners.

3 Uitvoering en organisatie

De hierna beschreven elementen uit het reductieprogramma zijn of worden door de gemeente Eindhoven
in (proefprojecten uitgevoerd teneinde de doelstellingen
zoals die onder 1.zijn geformuleerd te verwezenlijken.

a Ten behoeve van de toepassing van het reductieprogramma wordt een projectorganisatie opgezet zoals
die is weergegeven in bijlage 1.
b De projectleiding is in handen van de gemeente

a Ontwerp openbare ruimte

Eindhoven.

Herprofilering bestaande en ontwerp nieuwe verhardingen:

De projectleiding formuleert de projectomschrijving in

- functionele ontwerpen gericht op minder verhardingen

samenwerking met de projectadviseur en legt deze voor

en intensiever gebruik;
- detailontwerpen gericht op stevigere constructies met
minder voegen.

aan de begeleidingscommissie.
De projectleider legt de nul-situatie vast en informeert
de begeleidingscommissie periodiek over de voortgang

b Onderhoud verhardingen

van de uitvoering van het reductieprogramma, over de

- Inventarisatie soort verhardingen

resultaten en de aan te brengen fasering.

- Inventarisatie gewenste straatbeeld

De projectleiding coördineert de werkzaamheden van de

- Keuze na te streven straatbeeld

werkgroepen.

- Uitvoering zonder gebruik van chemische middelen
- Evaluatie, onder andere met betrekking tot
werkgelegenheid, kosten en motivatie bewoners.
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c In de bestuurlijke begeleidingscommissie zijn

4 Financiële bepalingen

vertegenwoordigd:
- gemeente Eindhoven,

5 Publiciteit

- VEWIN,
- Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR),

De gemeente Eindhoven en deVEWINverplichten zich

- Ministerie LNV,IBN-DLO,

tot tijdig en vooraf maken van afspraken over de

- GroenRaad,

informatieverstrekking aan derden en over publiciteit

- Waterschap de Dommel.

met betrekking tot het project.

De begeleidingscommissie bespreekt de voortgang van
het project en oordeelt over de inhoudelijke aspecten. De

6 Wijzigingsbepalingen

verantwoordelijkheid voor de voortgang en uitvoering
van het project ligt bij Eindhoven.
d De uitvoering van het reductieprogamma wordt voorbereid en uitgewerkt in de respectievelijke werkgroepen:

Indien wettelijke bepalingen noodzaken tot aanpassing
van deze overeenkomst zullen partijen met elkaar in
overleg treden over de aan te brengen wijzigingen.

ontwerp, onderhoud en communicatie.
In de werkgroepen zijn ambtenaren van de gemeente

7 Tijdsduur overeenkomst

Eindhoven opgenomen.
e In opdracht van deVEWIN is IBN-DLO projectadviseur.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode

ƒ De gemeente Eindhoven is voorzitter van de

10-02-1995 tot 1-1-2000.

begeleidingscommissie. Het secretariaat van de
begeleidingscommissie wordt gevoerd door deVEWIN.
VEWIN,

Gemeente Eindhouen,

Het duurzaam terugdringen van het
gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen betekent een
aanpassing in de organisatie:
aanpassingen van routine bij het
ontwerpen en beheren, communiceren
met burgers en eigen personeel,
aanpassingen van budgetten enz.
Hieraan vooraf gaat een leertraject.
Een tijdelijke projectorganisatie is
hiervoor een doelmatige methode.

Waarom een projectorganisatie
Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren ervaren dat
het abrupt stoppen met gif niet mogelijk is.Tenslotte hebben
ontwerpers en technici jarenlang verhardingen ontworpen
zonder rekening te houden met niet-chemisch onderhoud.
Meestal is er een leertraject nodig om dat doel te
bereiken. Om in het ontwerp rekening te houden met een
gifvrij onderhoud is in dat traject informatie nodig van
beheerders. Beheerders hebben, vaak via communicatiedeskundigen, informatie nodig van burgers over het gewenste
onderhoudsresultaat. De beheerder moet ervaring opdoen
met de nieuwe technieken om na te gaan hoe dat onder-

a.
O

houdsresultaat is te bereiken.
Soms betekent het dat het proces van besluitvorming in
de gemeentelijke organisatie moet worden aangepast.

H

Projectmatig werken en de gemeentelijke organisatie
H
Z

Zoals er geen algemeen geldig concept voor het
structureren van organisaties bestaat, zo bestaat er ook geen

5

voor het vormgeven van projectmatig werken in relatie tot de
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De projectmatige aanpak door de
gemeente Eindhoven blijkt in de
praktijk goed werkbaar.
Belangrijke aspecten zijn: draagvlak bij
alle betrokkenen en een uitgekiende
planning. Het spoor ontwerp verliep
minder vlot dan verwacht, waarschijnlijk omdat bij aanvang de
basiscondities voor projectmatig
werken onvoldoende aanwezig waren.
De sporen beheer en communicatie
verliepen redelijk volgens de voorgenomen lijnen. Het zal wel nog enige
tijd duren voordat de nieuwe werkwijze volledig in de gemeentelijke
organisatie is opgenomen.

Projectorganisatie gemeente Eindhoven
De projectorganisatie bestaat uit een projectleider,
contactpersonen voor deelprojecten en uitvoerend personeel.
In Eindhoven is de projectleider bijgestaan door enkele
externe projectadviseurs. Het project is begeleid door een
begeleidingscommissie (figuur 6).
Figuur 6
Schematische weergave vandeprojectorganisatie in
degemeente Eindhoven.

Opdrachtgevers
Begeleidingscommissie
Projectleider
Projectadviseurs

Contactpersoon
werkgroep
Ontwerp

Contactpersoon
werkgroep
Beheer

Contactpersoon
werkgroep
Communicatie

gemeentelijke organisatie. Geen enkele vorm van project-

bewoners te leggen en om het onderhoudsresultaat af te

organisatie is volmaakt: iedere vorm heeft zijn voor- en

stemmen op de wensen van burgers.

nadelen (Wijnen 1988).
Wel is het de bedoeling dat een projectmatige werkwijze

Driesporenaanpak in drie deelprojecten

informatie oplevert over de eventueel noodzakelijke aan-

Uit de ervaringen in Eindhoven blijkt, dat de uitwerking

passingen in de gemeentelijke organisatie, waardoor deze op

van het project in drie deelprojecten de aansturing over-

termijn bij de onkruidbestrijding minder afhankelijk wordt

zichtelijk maakt. Een goede afstemming is nodig vanwege de

van chemische middelen.

relaties tussen die deelprojecten.

Om de driesporenaanpak via projectmatig werken in te

Het spoor communicatie met bewoners is nauw ver-

voeren zijn er enkele basiscondities:

bonden aan het spoor beheer. Door interne communicatie is

1 Eris behoefte aan het creëren van horizontale werk-

afstemming van de sporen ontwerp en beheer mogelijk. Voor

verbanden. Bijvoorbeeld: voor het aanleveren van

aansturing van het totale project is een projectleider nodig.

informatie over onderhoudsvriendelijke verhardingen is

Voor de aparte sporen zijn deelprojectleiders nodig.

het nodig beheerders te betrekken bij ontwerpprocessen.
De opzet van het project in Eindhoven zal niet overal goed

2 Werkprocessen kunnen als project worden opgezet.
Bijvoorbeeld: de beoogde resultaten moeten concreet en

werken.Voor de uitwerking van een projectorganisatie in de

meetbaar zijn.

eigen gemeente zijn de nodige boeken geschreven.

3 Van de leiding en medewerkers is acceptatie nodig om de
organisatie te veranderen ofte ontwikkelen, of tenminste

Een handig naslagwerk hiervoor is 'Projectmatig werken'
(Wijnen 1988).

om tijdens het project anders dan normaal met elkaar
samen te werken. Bijvoorbeeld: uit het leertraject kan
blijken dat het nodig is om regelmatig contacten met

De projectleiding is in handen van de gemeente Eindhoven

Bij het project betrokken functionarissen

Bij de realisatie van het project zijn personen betrokken

(Dienst Openbare Werken). De projectleider formuleert de
projectomschrijving in samenwerking met de projectadviseur

van de gemeente, de regionale milieudienst, het nutsbedrijf

en legt deze voor aan de begeleidingscommissie. De project-

en enkele aannemers.

leider legt de nul-situatie vast en informeert de begeleidingsBij de werkgroep Ontwerp zijn personen betrokken vanuit:

commissie periodiek over de voortgang van de uitvoering van
het reductieprogramma, over de resultaten en de aan te

stedebouwkundig ontwerp, verkeerskundig ontwerp, civiel-

brengen fasering. De projectleiding coördineert de werkzaam-

technisch ontwerp, groenontwerp, voorbereiding (bestek) en

heden van de werkgroepen.

realisatie aanleg, beheer van wegen en groen, beheer van

De projectleider stuurt drie werkgroepenaan die de

kabels en leidingen en milieu.

uitvoering van het reductieprogramma voorbereiden en

De volgende diensten hebben hieraan bijgedragen:

uitwerken. In deze werkgroepen zijn ambtenaren van de

-

Dienst Stadsontwikkeling: afdeling Ruimtelijke ordening,

-

Dienst Openbare Werken: afdeling Beheerzaken;

leider, de contactpersonen en de projectadviseurs vormen

-

Regionale Milieudienst Eindhoven;

gezamenlijk het projectteam. Dit team komt bijeen om de

- Nutsbedrijf Regio Eindhoven.

gemeente Eindhoven opgenomen. Per groep wordt een
contactpersoon aangewezen die verantwoordelijk is voor het

afdeling Verkeer;

organiseren van activiteiten van de werkgroep. De project-

activiteiten onderling op elkaar af te stemmen.
De projectadviseur begeleidt de organisatie en de
uitvoering van het stappenplan op organisatorische en
inhoudelijke aspecten. Dit gebeurt in overleg met de
projectleider en de begeleidingscommissie.

Ingenieursbureau, afdeling Uitvoeringzaken;

In de werkgroep Beheer zijn personen betrokken vanuit:

Om betrokkenen deelgenoot te maken van het op te

beheer van wegen en groen en uitvoering.

lossen probleem is een excursie georganiseerd naar een

Hiervoor zijn bijgedragen geleverd door:

waterwinningbedrijf. Daarnaast is een bijeenkomst

Dienst Openbare Werken: afdeling Beheerzaken,

georganiseerd met lezingen en is de onkruidproblematiek

afdeling Uitvoeringzaken;

in een kort daarvoor heringerichte wijk bekeken.

aannemers.
Het parallel laten lopen van het spoor ontwerp met de
In de werkgroep Communicatie zijn personen betrokken

andere twee sporen verliep moeizamer dan verwacht. Er is

vanuit: voorlichting, onderzoek en statistiek.

in de werkgroep Ontwerp veel aandacht geweest voor het

Hiervoor zijn bijdragen geleverd door:

ontwerpresultaat en veel minder voor het ontwerpproces.

Dienst Bestuursondersteuning: afdeling Voorlichting en

Meer aandacht voor de gevolgen van het project voor

Representatie;

eventuele wijzigingen in het ontwerpproces zou goed zijn.

Regionale Milieudienst Eindhoven.
De duur van het project is gesteld op twee jaar. In
Opmerkelijke ervaringen
In de aanvang van het project was het nodig de

Eindhoven blijkt dat deze periode voor een aantal aspecten
te kort is. Met de ervaring van Eindhoven zullen andere

betrokkenen deelgenoot te maken van 'het probleem'.

gemeenten tijdwinst kunnen boeken, maar waarschijnlijk is

Binnen de werkgroep Ontwerp werd onkruid door enkelen

ook bij hen meer tijd nodig om de nieuwe werkwijzen op te

beschouwd als een probleem van de beheerder en bovendien

nemen in de gemeentelijke organisatie.

als een tamelijk onbelangrijk aspect ten opzichte van alle
andere zaken waarbij in het ontwerp rekening wordt
gehouden.
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Onkruidgroei op verhardingen ontstaat
door aanwezigheid van een vochtig en
voedselrijk milieu, dat wil zeggen in
voegen en in vuil zand op een
verharding. Hoe meer voegen en hoe
breder deze zijn en hoe meer zand en
vuil op een verharding ligt, des te
groter is de kans op onkruidgroei.
Intensief berijden en betreden remt de
ontwikkeling van onkruiden. In
Nederland liggen veel verhardingen
die weinig of niet (meer) worden
gebruikt. Vaak blijven deze
verhardingen in stand en worden ze
ook nog onderhouden.

Het ontwerp bepaalt de voorwaarden voor de
ontwikkeling van de kruidlaag, het beheer en het gebruik.
Onkruidgroei is in belangrijke mate te voorkomen door
toepassing van verhardingsmaterialen zonder voegen of
gebruik van elementen die strak zijn gestraat. De ontwerper
én de stratenmaker bepalen dus de kwaliteit van het
resultaat.
Weinig ontwerpers houden bij aanleg en herinrichting
rekening met een gifvrij onderhoud, zo blijkt uit een onlangs
gehouden enquête onder 75 gemeenten in Nederland
(Guldemond 1996).De oorzaken daarvoor zijn divers:
onwetendheid over de milieubelastende effecten van het

I

onderhoud en onderhoudsproblemen in het algemeen,
alsmede de complexe organisatie voor het aanpassen van
gangbare ontwerpen spelen hierbij een rol. Het gaat daarbij

<

om veranderingen in de gangbare ontwerpprocessen, waarbij
verschillende ontwerp- en onderhoudsdiciplines betrokken

5

<

zijn, die ieder met het ontwerp eigen doelen willen bereiken.
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Voordat het project in de gemeente
Eindhoven startte, werd in het ontwerp
van verhardingen niet doelbewust
rekening gehouden met een gifvrij
onderhoud. Ook na twee jaar 'ervaring'
blijft voortdurende aandacht voor dit
onderwerp nodig.
Aanvankelijk bestond er bij de ontwerpers enige aarzeling voor het
'onkruidprobleem'. Tijdens een workshop
voor de verschillende ontwerpers en
beheerders werkzaam bij de gemeente, de
regionale milieudienst en de nutsbedrijven, ontstond hiervoor meer begrip.
Volop ideeën voor ontwerpaanpassingen
werden geventileerd. De deelnemers aan
de workshop kwamen tot de conclusie
dat er aanpassingen nodig waren van de
tot dan toe gebruikte standaard-ontwerpen, de organisatie van het ontwerpproces, het systeem voor beoordeling van
de kwaliteit van de aanleg en ten slotte
zou een nog op te zetten innovatieteam
vernieuwingen kunnen introduceren.

Op dit moment is het de bedoeling om een overlegstructuur op te zetten waarbinnen verschillende ontwerp- en
beheerdisciplines, die verband houden met de openbare
ruimte, een stem hebben. Dit (innovatie)team dient een
structuur op te zetten die ertoe moet leiden dat gemeentebreed eenduidige, voorgeschreven richtlijnen, procedures en
werkwijzen moeten komen voor de inrichting en het beheer
van de openbare ruimte.
Het kostte meer moeite om 'alle neuzen in dezelfde
richting te krijgen' dan bij de start van het project was
verwacht. Er is daarom nog even geduld nodig om het
resultaat van al deze acties op straat te kunnen zien.
Ontwerpen bekeken door verschillende disciplines
Als start voor het ontwikkelen van milieuvriendelijke
ontwerpalternatieven is in oktober 1995 een workshop voor
ontwerpers en beheerders georganiseerd, die werkzaam zijn
bij de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst Openbare
Werken van de gemeente Eindhoven, de Milieudienst Regio
Eindhoven en het Nutsbedrijf Regio Eindhoven.

Figuur 7

Aanpassing

ontwerp en aanleg

In de ontwerp- en aanlegfase van ver-

Overzicht van conceptenvoor aanpassing van ontwerp en

hardingen zijn er diverse mogelijkheden om

aanleg in verschillende planontwikkelingsfasen.

rekening te houden met een gifvrij onderhoud
(figuur 7).
DETAILLERING:

PLANONTWIKKELING

Onder/unctioneel plannen wordt verstaan:

CONCEPT:

het vaststellen van de functionele uitgangs-

FASE:

grof

functioneel plan

punten. Resultaat zijn gegevens die verband

combineren van functies

houden met de toekomstige functies van het te
programmeren

randvoorwaardemgifvrij onder-

realiseren ontwerp. Steeds meer gemeenten

houd, technisch en financieel

geven verharde oppervlakten een rol in het

haalbare aanleg en beheer

beheer van waterkwaliteit: scheiden van schone
en vuile waterstromen en het langer vast

functioneel ontwerp

houden van schoon water. Het zal duidelijk zijn

verhouding groen/grijs:
intensief berijden en betreden

dat onkruidbestrijding met gif daar niet in past.
Wellicht zullen ontwerpers hierdoor worden

detailontwerp

bestek

constructie-/materiaalkeuze:

uitgedaagd om in hun ontwerp, meer dan

minimum aan voegen;

voorheen, rekening te houden met een gifvrij

stevig verband enz.

onderhoud.

vastleggen kwaliteitseisen

Onder programmerenwordt verstaan: het
vaststellen van eisen waaraan een ontwerp zal

fijn

aanleg/oplevering

kwaliteitscontrole

moeten voldoen. Het technisch programma van
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De groepjes, die uit verschillende disciplines bestonden,
zijn de wijk Vonderkwartier ingestuurd. 'Alsje bewust om je
heen kijkt, ontdek je probleemgebieden, waar onkruid staat,
vanzelf' aldus de organisator van de workshop H. Blank.
De probleemgebieden in de wijk werden bestudeerd
vanuit de volgende invalshoeken:
aanwezigheid van potentiële voedingsbodems

Op smalle, intensief belopen

voor onkruid;

trottoirs zal minder snel

kosten van de aanleg;

onkruid groeien dan op

toegankelijkheid voor het onderhoud;
kosten van het onderhoud.
De deelnemers aan de workshop ontdekten dat bij te
brede stoepen veel onkruid opschiet buiten het looppad.
Ook plaatsen waar je niet kunt vegen, zoals tussen meterkastje en muur zijn onkruidgevoelig. Rondom paaltjes,
waarvoor zomaar een gat in de bestrating is uitgehakt en
op parkeerhavens is eveneens veel onkruid te zien.
Ontwerpalternatieven zijn daarna uitgewerkt voor de
thema's:
zelfde ontwerp, andere details, andere materialen
en/of toepassingen;
andere ontwerpverhoudingen groen/grijs.

brede trottoirs.

eisen is in het algemeen omvangrijk en extra eisen zullen
niet met open armen worden ontvangen. Motivatie van
betrokkenen is in deze fase van belang.

Waar moet eenontwerp aan voldoen

Een goed ontwerp zal naast esthetische eisen altijd aan
enkele of meerdere van de volgende eisen moeten voldoen.
Het moet :

Onderfunctioneel ontwerp wordt verstaan: het geven van

Functioneel zijn, dus in bepaalde behoeften voorzien.

oplossingen in termen van verhoudingen groen/grijs, maten,

Niet of nauwelijks gebruikte elementverhardingen raken

combineren van functies enz. Onder detail ontwerp wordt

snel begroeid met onkruid.

verstaan: het geven van oplossingen in termen van vormen,

De planbedoelingen duidelijk overdragen met richtlijnen

maten, materiaalkeuze enz. Hiervoor zijn diverse ontwerp-

of -beelden. Hierbij wordt vanuit het ontwerp aangegeven

hulpmiddelen beschikbaar, zoals een checklist voor de

waar enig onkruid acceptabel is en waar niet, dus wat de

beoordeling van een 'goed ontwerp', boeken met standaard-

ontwerper zich uiteindelijk als beeld voorstelt.

ontwerpen en -materialen, ontwerpvoorbeelden enz.

Voldoende duidelijkheid geven over de uitvoering van
aanleg en onderhoud. Het ontwerp is mede bepalend voor

In de fase van aanleg/opleuering wordt het ontwerp in de

de kwaliteit van de aanleg en de in te zetten onderhouds-

praktijk gerealiseerd. Hierbij is van belang dat de vooraf

technieken.

vastgestelde kwaliteitseisen voor aanleg ook daadwerkelijk

Voldoende informatie verschaffen voor het opstellen van

worden gerealiseerd.

een begroting. Het gaat daarbij niet alleen om de kosten
van de aanleg, maar ook van het onderhoud in de daarop
volgende jaren.
Voldoende waarborgen bevatten voor de continuïteit.
Wortels van bomen en struiken, maar ook van meerjarige
gras- en onkruidpollen kunnen schade toebrengen aan
een verharding waardoor de gebruiks- en technische
kwaliteit negatief wordt beïnvloed.

'Men kan beter paaltjes met ander voetstuk
kiezen. Bij bochten in de stoep ontstaan er
groeiplaatsen voor onkruid tussen de ruw geknipte
stoeptegels. Hier zou je speciale boogstukken
moeten gebruiken. Bovendien trekken gladde
betonklinkers minder onkruid aan dan grilliger
gevormde gebakken klinkers. Herinrichting van
wijken, bijvoorbeeld als ook de riolering wordt
vervangen, is een goed moment om voor minder
verharding (en dus minder onkruid) en meer
openbaar groen te kiezen.'
De workshop resulteerde in een reeks van
mogelijke ontweroplossingen (schetsen) en aanbevelingen voor de aanleg van trottoirs, goten,
verkeersgeleiders, fietsklemmen, waterafsluiters,
enz.

Eén goot inhet midden van
de wegis gemakkelijkte
reinigen.

Gebruik van beschikbare materialen mogelijk maken.
Niet te duur zijn qua aanleg en onderhoud. Wanneer voor

Ontwerpproces
Het ontwerpproces is dat wat zich afspeelt in en om de

het onderhoud onvoldoende middelen beschikbaar zijn

vormgever of technicus gedurende het ontwerpen. Het

kan door achterstallig onderhoud de kwaliteit negatief

plannen van het ontwerpproces is in het algemeen

uitpakken.

gecompliceerd. Van functioneel plannen tot en met aanleg

Gerealiseerd kunnen worden met de beschikbare

worden vele besluiten genomen. Hier is een groot aantal

materialen en technieken voor bestraten, in de juiste

actoren bij betrokken: ontwerpers vanuit stedebouw, civiele

tijdsvolgorde. De logistiek van het straatwerk is van

techniek, verkeer, groene ruimte; de bestekmaker, beheerders

belang voor de kwaliteit van het resultaat. Wanneer na

van wegen en groen, de opzichter aanleg, de stratenmaker en

aanleg de bestrating moet worden opgebroken ten

niet in de laatste plaats de exploitanten van kabels en

behoeve van kabels en leidingen of het plaatsen van

leidingen (de ondergrondse infrastructuur). De eisen met

palen, neemt in het algemeen de stevigheid van de

betrekking tot de ondergrondse infrastuctuur zijn vaak

constructie af en worden voegen en cunet gemengd met

medebepalend voor de materiaalkeuze van de verhardingen.

voedselrijk zand. De kans op onkruidgroei wordt daarmee

In de meeste stedelijke gebieden ligt een dicht ondergronds

groter.

netwerk voor gas, electriciteit, telefoon, kabeltelevisie,

Om het detailontwerp te toetsen op het voorkomen van

verwarming, brandstoffen, chemicaliën, enz.

verkeersregelapparatuur, drinkwater, rioolwater, stadsonkruid kan de checklist in tabel 4 als hulpmiddel worden
gebruikt.

De betrokken actoren worden geconfronteerd met
aspecten van communicatie- en coördinatie, kwaliteitszorg,
informatieverwerking, creativiteit en besluitvorming.
Duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden,
(beslis)bevoegdheden en regievoering is van belang voor een
goed resultaat.
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het beperken van de verharde oppervlakte
het toepassen van milieuvriendelijke verhardingconstructies en -materialen, in relatie tot de functies en
het gebruik dan wel het onderhoud.
Ten slotte was het de bedoeling om ervaring op te doen
met de toepassing van milieuvriendelijke ontwerpen in de
gemeentelijke organisatie.
Op verkeersgeleiders zijn
onkruidentevoorkomen

De schijnbare onbeduidendheid van 'het onkruid-

doorvoegentussen klinkers

probleem' heeft er in eerste instantie toe geleid dat er weinig

te vullenmet eenmengsel

animo was voor het structureel doorvoeren van ontwerp-

vanzand en epoxy

aanpassingen. Het werd afgedaan als een typisch beheers-

(voorgrond).

probleem. Om het probleem niet onnodig 'op te blazen' is
geprobeerd aansluiting te zoeken bij lopende projecten: bij
het uitwerken van de 'Stedebouwkundige visie Eindhoven' en
het 'Handboek standaardbestratingen'.

Integraal ontwerpen
Het voorbeeldproject had als doel ervaring op te doen met
de manier waarop in beslissingsprocessen het duurzaam

Na twee jaar ervaring blijkt dat het 'integraal ontwerpen',
waarbij rekening wordt gehouden met een gifvrij onderhoud

verminderen van het gebruik van gif integraal gerealiseerd

een lastig aan te sturen proces is, waarvoor blijkbaar meer

kan worden. Daarbij werden ook de kosten van een dergelijke

tijd nodig is. Projectleider B. Tooren: 'Essentieel is dat de

operatie vastgesteld. Specifieker betekent dit, dat de

verantwoordelijkheden van alle betrokkenen in het

mogelijkheden zouden worden uitgezocht van:

ontwerpproces helder zijn. Het moet duidelijk zijn wie

Het gifvrij onderhouden van verhardingen wordt nog vaak
beschouwd als een probleem van de beheerder. De ontwerper

alternatieven voor bestaande ontwerpen. Deze alternatieven
zijn recent in boekvorm en gedigitaliseerd uitgegeven door

voelt zich niet of nauwelijks aangesproken door het

het C.R.O.W. (zie hoofstuk Informatie): 'Praktijkvoorbeelden

probleem. Wellicht dat de motivatie van ontwerpers kan

voor onkruidwerende constructies van elementverhardingen'

worden gestimuleerd door verhardingen ook een functie te

(C.R.O.W.1997).

geven in het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van de
stad.
Hulpmiddelen bij het ontwerpen
Ontwerphulpmiddelen kunnen bijdragen aan beter en
efficiënter ontwerpen. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld
standaard ontwerpen (al dan niet gedigitaliseerd), materialenboeken, checklists, enz.
Om een beter ontwerp te maken kan de in tabel 4
genoemde checklist voor het voorkomen of verminderen van
onkruid behulpzaam zijn. Samengevat komen de principes
neer op: minder voegen, in een stevig verband, toegankelijk
voor het onderhoud, zo min mogelijk openbreken, intensief
betreden en een juiste beplantingkeuze.
Deze checklist is tot stand gekomen naar aanleiding van
bijeenkomsten met stedebouwkundigen, groenontwerpers,
verkeerskundigen, civieltechnici en weg- en groenbeheerders
in Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten werd gezocht naar

bevoegd is om bijvoorbeeld een detailontwerp af te keuren,
wanneer een milieuvriendelijk onderhoud van dat ontwerp
niet mogelijk is of wanneer het onderhoud veel te duur is'.
Het is de bedoeling om een overlegstructuur op te zetten
waarbinnen verschillende disciplines met betrekking tot de
openbare ruimte een stem hebben. Dit (innovatie)team dient
een structuur op te zetten die ertoe moet leiden dat er
gemeentebreed eenduidige, dwingende richtlijnen,

Het dichten van voegen

procedures en werkwijzen voor de inrichting en het beheer

rondom palenvoorkomt

van de openbare ruimte moeten komen. Erwordt dus niet
alleen gekeken naar onkruid, maar ook naar andere beheeren inrichtingaspecten zoals afwatering, verkeersveiligheid en
sociale veiligheid. Door de problemen in een breder kader te
plaatsen is de bereidheid vaak groter om er ook structureel
iets aan te doen (Tooren 1997).
Een van de acties van het innovatieteam zal gericht zijn
op het 'programma van eisen' voor de inrichting van de
openbare ruimte. Om duurzaam het gebruik van gif te
verminderen is het nodig dat een 'gifvrij onderhoud' een
vast onderdeel wordt van het programma van eisen voor
het ontwerp.

onkruid.

Tabel4
Checklist voor beoordeling vanfunctionele endetailontwerpen van

* elementverhardingen met een fijnporeuze 'tweecomponenten voegvulling';

verhardingen op het voorkómen of verminderen van onkruid.

* maatvaste, sluitende elementen met rechte kanten;
1 Profielbreedte afgestemd op intensieve betreding en

* rondom palen/masten/putten/nutskasten en in bochten
voegen dichtkitten of passtukken plaatsen (trapezium

door gerichte sturing van het gebruik.

tegels, ringtegels);

Bijuoorbeeld:
* loopgedeelte smal houden of maken.

* minder obstakels door het combineren van palen en
masten (meer borden aan een paal), hogere trottoirbanden in plaats van afzetpaaltjes;

2 Ondergrondse infrastructuur zodanig uitvoeren dat er zo
min mogelijk latere opbrekingen hoeven plaats te vinden.
Bijuoorbeeld:

* zeezand in cunet en voeg;
* schoon voedselarm funderingmateriaal bij

* kabels en leidingen in speciale leidinggoten.
3 Toepassen van materialen met minder open ruimten
of voedingsbodems.
Bijuoorbeeld:
* grotere elementen met minder voegen danwei een
gesloten verharding;

herprofilering gebruiken in plaats van vervuild zand.
4 Stevig verband van de constructie afgestemd op het
beoogde gebruik, waardoor voegen als gevolg van dat
gebruik niet breder worden.
Bijuoorbeeld:
* robuuste constructies;
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Handboek als hulpmiddel

Om beter en efficiënter te ontwerpen heeft de gemeente

Coed

straatwerk

Kwaliteitseisen voor aanleg en herstraten heeft de

Eindhoven besloten om in 1997 een 'Integraal handboek

gemeente Eindhoven thans vastgelegd in een RAW-

openbare ruimte' op te stellen, waarin standaardontwerpen

moederbestek. Dit zijn de 'Standaard RAW-bepalingen' (1995)

en -materialen een plaats krijgen. Veel van de daarvoor

aangevuld met extra eisen van de gemeente.

benodigde expertise is in de organisatie aanwezig, alleen niet

De conclusie van de betrokkenen bij de eerder genoemde

altijd op de juiste plaats. In het handboek wordt deze

workshop was, dat een dergelijk instrument zeer geschikt is

expertise systematisch bij elkaar gebracht.Verwacht wordt

om heldere afspraken te maken met de stratenmaker voor

dat de activiteiten om te komen tot dit handboek ook zullen

het afleveren van goed, onkruidwerend straatwerk.

leiden tot meer begrip en afstemming van het werk.
De stratenmaker bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit
van de aanleg, door de juiste materialen te gebruiken, in een
strak verband met minimale voegen en met schoon,
voedselarm zand in het cunet en in de voegen. Afspraken
over deze kwaliteit kunnen met behulp van de Standaard
RAW-bepalingen (1995) worden vastgelegd. Dit systeem wordt
thans in de gemeente Eindhoven gebruikt.

* zware opsluitbanden, die voldoende diep reiken;

aan de bestrating te voorkomen, en ontstaat geen over-

* asfalt fietspad als opsluiting tegen beklinkerde rijbaan;

hang waardoor verhardingen gedeeltelijk ongebruikt

* grote zeskantige tegel;

blijven?

* stevige fundering;
* elementen in stevig cunet (gestabiliseerd zand, zand-

Bijvoorbeeld:
* boomsoortenkeuze waarbij rekening is gehouden met

cement, grind, puin) straten;

bodemvruchtbaarheid, bewortelingsmogelijkheid
of -ruimte, stabiliteit (wind), bodemverdichting,

5 Een constructie met zo min mogelijk opstaande randen of

vochtvoorziening, strooizoutbelasting, overige
'karaktereigenschappen' van de boom

hoeken en gaten, die onderhoudbaar en goed bereikbaar is.

(bewortelingsgedrag enz.);

Bijvoorbeeld:
* goot in midden rijbaan (wanneer aan beide zijden wordt
geparkeerd);

* gebruik van anti-worteldoek of kantplanken bij gras;
* publieks- en onderhoudsvriendelijke heesters langs

* ronde banden langs parkeervakken;

voet- en fietspaden (geen overgroeiend levend

* objecten toegankelijk voor onderhoudsvoertuigen

prikkeldraad);

(deze moeten tussen palen doorkunnen).

* geen beplanting kiezen die te groot voor een bepaald
profiel zal uitgroeien en dus voortdurend door snoei

6 Keuze van beplantingen in of naast verhardingen.

moet worden 'bedwongen'.

Worden maatregelen genomen om schade door wortels
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Door(witte) rechthoekigeklinkers ineen 'bocht' testraten
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ontstaan bredevoegen. Het goedknippen vanelementen of

-

het gebuikvanspeciale bochttegelsvoorkomt onkruidgroei.
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De aanleg
In de aanlegfase wordt het ontwerp in de praktijk
gerealiseerd. De ontwerper bepaalt in belangrijke mate hóe de

controleert. In de huidige Standaard RAW-bepalingen 1995
zijn deze kwaliteitseisen opgenomen en is het een kwestie
van opnemen van deze eisen in bestekken.

aanleg gebeurt. De stratenmaker bepaalt dât het ook conform
dat plan gebeurt.
Vaak raakt een bestrating al kort na de aanleg begroeid
met onkruid. De stratenmaker kan dit verhinderen of

Samenvatting
In het ontwerpproces worden verschillende keuzes
gemaakt die effect hebben op de groei van onkruid. De

beperken door:

ontwerpaanpassingen komen neer op de volgende principes:

1 Devoorgeschreven materialen daadwerkelijk te gebruiken.

minder voegen, in een stevig verband, toegankelijk voor het

In de praktijk worden bij de aanleg tientallen verschil-

onderhoud, zo min mogelijk openbreken, intensief betreden

lende materialen gebruikt. Door het ontbreken van een

en een juiste beplantingkeuze. In Eindhoven blijkt het

goede logistiek komen niet altijd de voorgeschreven

'integraal ontwerpen' een lastig aan te sturen proces waar-

materialen op dejuiste plaats terecht. Controle door de

voor meer tijd nodig is.

opdrachtgever laat ook vaak te wensen over.
2 Schraal, voedselarm zand in cunet en voegen te gebrui-

Ontwerphulpmiddelen zoals standaardontwerpen,
materialenboeken, checklists enz. kunnen bijdragen aan beter

ken. Afvoer van 'vervuild' zand levert vaak extra werk op

en efficiënter ontwerpen. De gemeente Eindhoven werkt nu

dat niet altijd begroot is of waar geen tijd voor is.

aan het 'Integraal handboek openbare ruimte' waarin

'Smokkelen' is makkelijk, maar levert later nadelen op.

standaardontwerpen en -materialen een plaats krijgen.

3 Verhardingelementen strak en stevig tegen elkaar te
leggen.
4 Bij het knippen van elementen de voegbreedte te mini-

De stratenmaker bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit
van de aanleg, door de juiste materialen te gebruiken, in een
strak verband met minimale voegen en met schoon, voedsel-

maliseren of een voegmiddel te gebruiken.

arm zand in het cunet en in de voegen. Afspraken over deze

Het is van belang dat een opdrachtgever hierover expliciet

bepalingen' (1995) worden vastgelegd. Dit systeem wordt

kwaliteit kunnen met behulp van de 'Standaard RAWafspraken maakt met de stratenmaker en het resultaat

thans in de gemeenten Eindhoven gebruikt.

Doorverzakkingen onstaat opden duuronkruidgroei. Ditis door
goedstraatwerk, met eenstevige constructie te voorkomen.
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Eerst de organisatie

Als uitwerking van het in hoofdstuk 5 besproken
management, wordt voor het feitelijke beheer een procedure
opgezet. Deze procedure zet de nodige handelingen in de
goede volgorde, geeft aan welke concrete stappen er worden
gezet en wie bij de activiteiten zijn betrokken.
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Het gaat bij de onkruidbestrijding om het behoud
van de kwaliteit in de openbare ruimte en vooral
wat de burgers aanvaardbaar vinden.
Bewonersparticipatie en integraal wijkbeheer zijn
tot de dagelijkse gang van zaken gaan behoren,
dus het samen optrekken behoeft voor de meeste
beheerders geen onoverkomelijk probleem te
zijn.Voor de beheerder aan de slag gaat moet
echter wel duidelijk zijn welke technieken of
regimes hem ten dienste staan en welk beslag ze
op de middelen leggen.
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In de tijd van het schijnbaar zo
gemakkelijk spuiten om de verharding
vrij van onkruid te houden, bracht het
dagelijks beheer niet veel problemen
met zich mee. Nu veel gemeenten zich
milieubewuster gaan gedragen, vraagt
het bestrijden van onkruid in de straat
een meer intensieve aanpak.
Er is reeds veel bereikt op het gebied
van gerichte technieken en minder
kostbare methoden. Het blijkt echter
dat bijna elke soort verharding en elke
situatie zijn eigen aanpak nodig heeft.
Omdat bestrijden zonder gif zeker de
eerste tijd nog een relatief kostbare
aangelegenheid blijft en de
gemeentelijke middelen altijd beperkt
zijn, is het stellen van prioriteiten een
eerste noodzaak.
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Hoofdstuk
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Het gebrek aan kennis over doelmatige
toepassing van de verschillende
methoden van onkruidbestrijding
stond lange tijd een doeltreffende en
kostenbewuste bestrijding van onkruid
op gemeentelijke verhardingen in de
weg. Mede daarom zijn in 1995 en 1996
in Eindhoven proeven opgezet die een
antwoord moeten geven op de
volgende vragen:
- Wat zijn de gewenste kwaliteiten bij
het onkruidbeheer op
verhardingen?
- Welke werkpakketten kunnen deze
kwaliteiten tot stand brengen?
- Wat zijn de kosten van deze
werkpakketten?
- Op welke wijze zijn deze kosten in
de hand te houden?

De bewoners geven het aan

De grondslag van de gebruikskwaliteit is de mate waarin
de bewoners de onkruidgroei aanvaardbaar vinden. Om daar
achter te komen, zijn duidelijke beelden gemaakt van de
mate waarin de verharding begroeid kan zijn. Deze beelden
zijn voorgelegd aan de bewoners. De bezetting met onkruid is
ingedeeld in vier klassen (zie tabel 5).

Figuur8
Overzicht van de maatregelen en de betrokken actoren vooreen doelgerichte onkruidbestrijding.
MAATREGELEN

Devoorbereiding

Deopzet van
hetbeheer

Hetwerk

ACTOREN

AInventariseren hoeveelheid
en soort verhardingen

beheerder

B Inventariseren kwaliteit
- naar gebruik
- technisch
- beeldbepalend

bestuurder ontwerper
beheerder gebruiker

C Kiezen beheermaatregelen
\
DBegroten kosten maatregelen
\
E Confronteren begrote kosten
met beschikbare middelen

bestuurder beheerder
uitvoerder gebruiker
beheerder

F Bijstellen beheerregime
- beeldkwaliteit
- beheermaatregelen
- aanpassen middelen
en/of prioriteiten stellen

bestuurder
beheerder
(gebruiker)

GUitvoeren van de onkruidenbestrijding

beheerder uitvoerder

HEvaluatie en bijstellen

beheerder (bestuurder)

Tabel5

beheerder

Bij een inventarisatie in oktober 1995 bleek

Classificatie onkruidengroei op verhardingen

het algemene beeld in de woonstraten klasse 2
te zijn. Slechts in één geval betrof het klasse 1

KLASSE OMSCHRIJVING ONKRUIDBEGROEIING

AANWEZIGE ONKRUIDEN

1

geen

geen

2

gering

en in een ander geval klasse 3.Het goede beeld
is waarschijnlijk mede tot stand gekomen door
de droge zomer in dat jaar. Uit de uitkomsten
van de in dezelfde tijd gehouden enquêtes

hier en daar enige

bleek dat er een relatie bestaat tussen de mate

begroeiing voegen; geen

van hinder die de bewoners ervaren van de

pollen

onkruidengroei en de kwaliteitsklasse van de
verharding. Naarmate de klasse hoger is blijkt

3

matig

begroeiing voegen; enkele
pollen

de hinder toe te nemen.
De meeste hinder bleken de bewoners te
hebben van onkruid op de trottoirs, bij bomen,

4

zwaar tot zeer zwaar

zwaar: veel begroeiing en

langs de perceelsgrenzen en in de goten. De

pollen

meerderheid vond een matige onkruidgroei

zeer zwaar: verharding niet

(klasse 3) niet meer aanvaardbaar. Een geringe

meer zichtbaar; ook houtige

groei (klasse 2)is voor de meeste bewoners

gewassen

acceptabel.

Door de soms grote afwijkingen in organisatie en werkwijze bij de verschillende gemeenten, is het mogelijk dat men

A Inventariseren soort verhardingen
De meeste gemeenten beschikken over een inventarisatie

varianten op de procedure moet maken. De belangrijkste

van de verhardingen in de openbare ruimte. De beheerder

doelen blijven echter overeind:

moet daarbij tenminste informatie hebben over de verdeling

het vaststellen van de te beheren oppervlakte en de

naar de functie, de gebruikte materialen en de onderhouds-

kwaliteitsniveaus;

toestand van de verhardingen. Door koppeling aan een

het bepalen van de voor de gemeente geschikte

geautomatiseerd beheersysteem is het mogelijk om kaarten

beheerregimes aan de hand van de confrontatie van de

te maken voor de planning en de begroting van de onkruid-

begrootte kosten om de beoogde kwaliteit te bereiken met

bestrijding. Mutaties kunnen daarop gemakkelijk worden

de beschikbare middelen;

aangegeven. De inventarisatie kan worden verfijnd door een

het steeds evalueren en bijstellen van de gemaakte

classificatie naar de gewenste kwaliteit en naar de beheer-

kwaliteits- en beheerkeuzes en de beschikbare middelen.

eenheden.Vervolgens kan de beheerder bijvoorbeeld
obstakels en de toegankelijkheid voor machines aangeven.

De

Het is aan te bevelen zo'n verfijning pas aan te brengen als

voorbereiding

Zeker bij het omschakelen van chemische bestrijding van

bekend is voor welk soort beheerregime wordt gekozen.

onkruid naar een doelgericht en milieuvriendelijk beheer, is
een gedegen voorbereiding nodig. De beheerder moet weten
welke oppervlakte van verharding verzorgd moet worden en

B Inventariserenfevjaliteit
Het vastleggen van de kwaliteit is de grondslag voor een

welke kwaliteit de bewoners, het bestuur en het beheer-

consistent beheer. Door een koppeling van de gewenste

apparaat voor ogen staat.Voor de duidelijkheid is in de

kwaliteit met de te verzorgen oppervlakte wordt inzicht

beschrijving de volgorde aangehouden van het overzicht in

verkregen in de benodigde capaciteit en worden de gevolgen

figuur 8.

van keuzes en eventuele bijstellingen voor het beleid
zichtbaar gemaakt. Het beoogde kwaliteitsniveau komt voort

Foto's van deaande
bewoners voorgelegde
kwaliteitsklassen.

Klasse r. geen onkruid.

Klasse 2:geringe onkruidgroei (Foto:J. Lammers).

Klasse 4: zware onkruidgroei.

Klasse 3: matige onkruidgroei (Foto:J. Lammers).

uit het overleg tussen de beheerder en de gebruiker, zonodig

beeldkwaliteit

in een vroeg stadium vastgelegd door een besluit van het

De wensen van de bewoners ten aanzien van een schone
straat geven het optimale beeld van de verharding aan.

bestuur.

Omdat landelijke gegevens vooralsnog ontbreken, moet

Er zijn drie kwaliteiten waar de beheerder rekening

een enquête inzicht geven in de opvattingen van de

mee moet houden:
gebruiksfeuialiteit

bewoners.

Het beheer moet zodanig zijn dat de verharding geschikt

Om gericht te kunnen vragen en een handvat te krijgen

blijft voor zijn functie en dat er geen gevaar voor de

voor het feitelijke beheer, kan men de verhardingen

gebruikers kan ontstaan. De groei van onkruid mag niet

onderscheiden in: locatie (hoofdwegen, woonwijk, winkel-

ten koste gaan van de begaan- of berijdbaarheid, een

centrum, bedrijventerrein), functie (rijbaan, parkeervak,

goede waterafvoer (goten), de stroefheid van het wegdek

goot, fietspad, trottoir) en materiaalsoort (gesloten-, open-

en de markering van de weg.

en halfverharding).

technische kwaliteit
Het basisniveau van de gebruikskwaliteit en de technische

Voor het behoud van de technische kwaliteit mag geen
achterstand in het onderhoud ontstaan door verzakking

kwaliteit wordt dus vastgesteld door de ontwerper en de

of het opdrukken van wortels, ingroei aan de zijkanten en

beheerder: wat is nodig om de verharding te laten

aanmerkelijke vervuiling door stof of zand. Regelmatig

functioneren en duurzaam in stand te houden. De beeld-

vegen (schoon de winter in) en herstel van

kwaliteit wordt door de gebruikers aangegeven: welk beeld

beschadigingen bevorderen de technische levensduur van

is gewenst of nog aanvaardbaar en hoe stelt de burger zijn

de verharding.Wanneer men hierin te kort schiet, leidt dit

prioriteiten.

straks tot hogere kosten aan herstel.

Op basis van deze gegevens, de technische
eisen en de bevindingen met de verschillende

Tabel 6
Voorgesteld kwaliteitssysteemvoor woonstraten ')

beheermaatregelen werd een kwaliteitssysteem
ontwikkeld. Dit werd zo goed mogelijk ingepast

ONDERDEEL

KLASSE

BIJZONDERHEDEN

in het reeds bestaande beheersysteem van de

trottoir

2

Eventueel op trottoirs met obstakels

gemeente Eindhoven. In deze gemeente is een

(bomen, lantaarnpalen) een onder-

functionele indeling gemaakt met een

scheid maken tussen loop- en

onderscheid in winkelstraten, woonstraten,

obstakelgedeelte. Het obstakelgedeelte

verkeerswegen, industriestraten enz. Binnen

van het trottoir in klasse 3indelen.2>

deze voorzieningen is geïnventariseerd welke

goot

oppervlakten aan trottoirs, rijwegen,

rijbaan

parkeervakken en dergelijke aanwezig zijn.

parkeervakken
fietspaden/ventwegen 3

Per onderdeel van het straatprofiel werd een

Vooral vanwege de waterafvoer

streefbeeld bepaald en zo kon het nieuwe
beheerregime worden vastgesteld.

*) Kwaliteitsklasse 1komt bijvoorbeeld voor in winkelstraten of
representatieve pleinen met sierbestrating. Wil men deze vrij houden
van onkruid, dan moet in de eerste plaats worden uitgegaan van een
gesloten verharding met zo min mogelijk voegen. Men kan ook in het
uiterste geval gericht en curatief met een chemisch middel spuiten.
De meeste winkelstraten zullen bij intensief belopen nauwelijks
plantengroei laten zien.
2

> Om arbeidstechnische redenen is het niet altijd uitvoerbaar om bij

de uitvoering een scherpe scheiding te maken (zie werkpakketten).

De opzet van het beheer
Nadat een principiële keuze is gemaakt om geheel of

is goed werkbaar op half gesloten, vlakliggende
verhardingen met geringe tot zware begroeiing.

althans zo veel mogelijk af te zien van chemische middelen,

Na de behandeling is vrijwel geen onkruid meer over.

moet worden afgewogen welke andere middelen in

Borstelen is het meest effectief bij vochtig weer.

aanmerking komen. Het is niet gemakkelijk om bij de huidige

Branden: thermische methode, waarbij de bovengrondse

kennis en ervaringen direct een pakket maatregelen te

delen worden vernietigd. Branden is geschikt voor elke

bepalen dat toegesneden is op de eigen situatie en

stenen verharding of halfverharding, ook bij ongelijk

effectiviteit paart aan lage kosten en een geringe

terrein en geringe onkruidbegroeiing. Na de behandeling

milieubelasting.

blijven resten van onkruid achter.
Handmatig bestrijden: schoffelen en krabben zijn alleen

C Kiezen van beheermaatregelen

geschikt voor het bijwerken van kleine oppervlakten of

Het gaat hierbij in hoofdzaak om de volgende activiteiten:

rond obstakels. Het is arbeidsintensief en om ergono-

1 Bepalen preuentieue maatregelen

mische redenen af te raden. In het verlengde van deze

Hiertoe behoren de wijze van verharding, het opvullen

methode ligt het gebruik van een bosmaaier. Dit apparaat

van voegen, het herstraten en het verwijderen van

komt alleen in aanmerking bij een zeer zware begroeiing.

obstakels. Het zwaartepunt ligt bij de in hoofdstuk 6

Chemische bestrijding: op grond van de doelstelling alleen

besproken ontwerp- en inrichtingsaspecten.

in beperkte mate toepassen als andere methoden niet
effectief zijn. In dat geval moet de beheerder kiezen voor

2 Inuentariseren curatieuemaatregelen

een geringe en nauwkeurig gedoseerde toepassing van

Het gaat hier om een aantal methoden van werken die

middelen met geringe milieubelasting. Er zijn tegen-

veelal gecombineerd worden uitgevoerd:

woordig werktuigen die selectief spuiten (Select-spray) of

Borstelen: mechanische methode, waarbij de boven-

een heel lage dosering afgeven.

grondse plantendelen worden verwijderd. Deze methode

Ervaringen met de regimes
In de jaren 1995 en 1996 zijn in vier buurten van
Eindhoven proeven genomen met verschillende beheer-

Debranderiseffectiefbij
geringe onkruidgroei.

regimes op de in tabel 6 genoemde onderdelen van de
verharding. Er is een relatie gelegd tussen de gewenste
beelden en de maatregelen die ervoor moeten worden
uitgekozen.
De maatregelen branden, borstelen en spuiten met
glyfosaat bleken voldoende om de onkruidbegroeiing te
verwijderen of sterk te verminderen:
Borstelen is ook bij zeer vervuilde situaties een goede
maatregel.
Branden is niet effectief bij sterke polvorming.
Spuiten met glyfosaat doodt ook de ondergrondse delen.
Bij spuiten en branden worden zand en vuil niet
verwijderd.
Maaien met de bosmaaier geeft geen beter resultaat dan
borstelen. De kosten zijn hoger en bovendien blijkt de
snijdraad op de verharding heel snel te slijten.
In 1995 nam door de droge en warme zomer de
onkruidbegroeiing vanaf juli uit zichzelf af.

Deborstelmachine borstelt
onkruiden vuilweg.

Desnijdraad van debosmaaierslijt
snelopeen verharding.

Kiezen uoor optimale combinaties uan techniefeen
Tot een goed beheer hoort het kiezen van het juiste tijdstip van uitvoering en het in de goede volgorde
combineren van de handelingen. Het is er op gericht om
met zo min mogelijk inspanning en tegen zo laag
mogelijke kosten een optimaal effect te bereiken.
Het is maatwerk, afhankelijk van de onkruidbegroeiing
in de uitgangssituatie, de gewenste beeldkwaliteit en de
ontwikkeling van het seizoen. In dit opzicht is het werk te
vergelijken met gladheidsbestrijding of sneeuwruimen,

Vegen van degoot.

waarbij men ook heel flexibel te werk moet gaan. Zo
Vegen en blad blazen: te beschouwen als preventief

kunnen borstelen en branden het beste van juni tot aan

onderhoud, dan wel als voorbehandeling voor een grotere

de winter worden uitgevoerd. Grote borstelmachines en

effectiviteit bij het branden en als nabehandeling bij

branders kunnen door obstakels niet overal komen,

bijvoorbeeld borstelen om het vrijgekomen materiaal te

daarom moet op een deel van de oppervlakte een andere

verwijderen. In een ideale situatie wordt de onkruid-

methode worden toegepast. Wendbaarheid, zijdelings

behandeling afgesteld op het gangbare veegregime,

kunnen werken en goed zicht op het werk bevorderen in

waarbij de kosten niet tot de onkruidbestrijding worden

hoge mate de productiviteit van de machine en degene

gerekend.

die de machine bedient. Het tijdstip en het aantal keren

Andere methoden: deze zijn of worden nog steeds

dat er gewerkt wordt, wordt door ervaring bepaald en is

beproefd, bijvoorbeeld bevriezen of heetwater-

vooral afhankelijk van het weer.

behandeling. Tot nu toe hebben ze geen voordelen boven

Bij een droge zomer is de frequentie beduidend lager, in

de eerder genoemde behandelingen.

een regenrijk groeiseizoen zijn meer behandelingen nodig.

3»

Branden en spuiten met glyfosaat geeft

moeten verlopen, hoe op klachten wordt gereageerd en dat

tijdelijk een slecht beeld doordat het afgestorven

een zorgvuldige en veilige uitvoering bij het werk voorop

onkruid blijft staan. Na branden en borstelen

staat.

vindt hergroei in een wat mindere mate plaats
dan na branden en spuiten.
Verder bleek dat bij volledig spuiten van de

Tabel 7
Werkpakkettenuit de verschillende beheermaatregelen (1996)

oppervlakte geen egale verspreiding van het
middel werd verkregen, terwijl bij wind de drift

BUURT

PERIODE EN ONDERDE EL

van de spuitvloeistof niet onaanzienlijk was. Bij

zomer

gebruik van de gericht doserende 'Mankar' wordt

goot + trottoir 1

nazor ner
goot

goot + trottoir

najaar

vegen

borstelen, maaien

glyfosaat nauwkeuriger over de verharding
verdeeld, hierdoor verbruikt men bij volledig

't Ven

2

spuiten vier keer zo veel middel als bij een
gedoseerde toepassing!

Bennekel

De uitvoering is door regelmatige inspecties
gevolgd. Het opgezette kwaliteitssysteem bleek

vegen, geluidswagen >

vegen, geluidswagen

borstelen, vegen

vegen

geluidswagen
Gijzenrooi

daarbij een bruikbaar middel, dat ook van nut
kan zijn als de onkruidbestrijding wordt

borstelen, maaien

branden, maaien

vegen

vegen
Hanevoet

branden, geluidswagen

borstelen, vegen
geluidswagen

vegen

branden, vegen

uitbesteed. Uiteraard zal ook een aannemer zich
moeten conformeren aan de gewenste

•ïArbeidstechnisch is h e t vaak niet zinvol o m

kwaliteitsklassen en flexibel moeten werken. In

g e s c h e i d e n te b e h a n d e l e n .

de voorschriften moet men onder meer

2

opnemen hoe de contacten met de bewoners

verwijderen.

>Geluidswagen ingezet o m tijdig de

goot e n trottoir

g e p a r k e e r d e auto's te laten

4 Zonodig opzetten van proe/locaties

gekozen, worden de verschillende werkpakketten samen-

Voor een duidelijk inzicht in de voor de eigen gemeente

gesteld. De werkpakketten worden ingezet om de

geschikte werkmethoden en combinatietechnieken, is het

gewenste beeldkwaliteit tot stand te brengen. De

aan te raden om wat proeflocaties op buurtniveau op te

betrokkenen moeten daarbij inschatten welk regime ook

zetten. Deze proeflocaties dienen tevens om het juiste

op langere termijn het beoogde effect bereikt.

materieel te kiezen, het personeel op te leiden en de
kosten voor de toekomst te bepalen. De bereikte

6 Toetsen milieu-ef/ecten

resultaten zijn heel geschikt om de reactie van de

Het is duidelijk dat een ongelimiteerde bestrijding van

bevolking te toetsen en het bestuur een beeld te geven

onkruid door het gebruik van chemische middelen een

van de effectiviteit en de kosten van het beheer. Het

slechte invloed heeft op het milieu. Andere methoden

spreekt vanzelf dat de handelingen en de resultaten

hebben echter ook grotere of kleinere bezwaren, zoals

nauwkeurig worden gevolgd en worden vastgelegd voor

uitlaatgassen, lawaai, smeermiddelen, slijtage of een

de toekomst.

ongunstig energiegebruik.
Oplossingen om de milieubelasting tegen redelijke kosten

5 Overzicht maken van maatregelen en kwaliteitsniveau per

terug te dringen moeten worden gezocht in (Boer&

beheereenheid

Trimbos 1997):

Behalve door de effectiviteit van de verschillende tech-

een drastische vermindering van het gebruik van

nieken en hun combinaties, wordt het beheerregime

chemische middelen;

bepaald door de kosten en de effecten voor het milieu.

een selectief en zuinig gebruik indien toch chemische

Elke beheereenheid (rijweg, goot, trottoir) vraagt een

middelen worden ingezet;

eigen aanpak. De kenmerken van de locatie (wegprofiel,

een verhoging van de productiviteit van de niet-

obstakels) zijn hierbij van grote invloed.

chemische maatregelen.

Wanneer de verschillende werkbare varianten zijn

Geleidelijk komt er apparatuur op de markt
die een grotere effectiviteit (bijvoorbeeld betere

Tabel8
Resultaten opde trottoirs(•7996), in procentenvan de oppervlakte

wendbaarheid van de machine en goede
uitzwenkbaarheid van de opgebouwde

BUURT

AANWEZIGHEID VAN BEGROEIING

(gemiddelde van mei-nouember)

geen

gering

matig

zwaar tot zeer zwaar

'tVen

20

74

5

1

Bennekel

20

77

3

0

Gijzenrooi

23

74

3

0

Hanevoet

24

74

2

0

apparatuur) paart aan een nauwkeurige
werkwijze.
De werkpakketten en hun effectiviteit
Na ervaring te hebben opgedaan met de
effecten van de verschillende beheermaatregelen, werden voor vier buurten ('tVen,
Bennekel, Gijzenrooi en Hanevoet) werkpakketten van de verschillende handelingen
samengesteld (tabel 7).Op deze manier was
het mogelijk van de vier meest aansprekende
pakketten eenheidsprijzen te krijgen.

Bij de uitvoering werd onderscheid gemaakt tussen de loopzone
E//ectiuiteit
Alle werkpakketten leverden voor de trottoirs

(klasse 2) en de obstakelzone (klasse 3).Dit leidt echter tot verschillende
arbeidsgangen, wat het werk onpraktisch en minder efficiënt maakt.

een vrijwel schone tot gering begroeide

Vooral bij wendbare en zijdelings werkende apparatuur hoeft die scheiding

verharding op (tabel 8).

niet gemaakt te worden.

D Begroten kosten maatregelen

7 Gegevensbeheerregime invoerenin deinventarisatie
Nadat duidelijk is hoe de verschillende beheereenheden

Na het vaststellen van de te gebruiken werkmethoden

en locaties het beste bewerkt kunnen worden, kan het

en -middelen worden de kosten per werkpakket en voor het

databestand worden verfijnd. Dit kan leiden tot een

totale areaal aan verhardingen uitgerekend:

nadere verdeling en uitbreiding van het basisbestand om

op basis van machine- en manuurkosten (inclusief

het operationeel te maken voor de gewenste bestrijding

afschrijving, toezicht en overhead) wordt de prijs per m 2

van onkruid. Ondanks de automatisering is een

voor de verschillende beheerregimes bepaald;

inventarisatie een arbeidsintensieve aangelegenheid. Dit

aan de hand van een actuele inventarisatie en de gekozen

geldt in elk geval als er uitvoerige opnamen in het veld

kwaliteiten wordt het totaal van de kosten voor de

moeten worden gemaakt. Het basisbestand moet

onkruidbestrijding vastgesteld.

werkbaar en bereikbaar zijn en later optredende mutaties
E Confronteren begrote kosten met beschikbare middelen

moeten ook werkelijk ingevoerd worden.

Op basis van de gewenste kwaliteiten, de gekozen
werkmethoden en de daaraan verbonden kosten, kan men

De middelen zijn beperkt
Ondanks de politieke wil om de openbare ruimte een

een vergelijking maken met de aanwezige geldmiddelen, het

voldoende kwaliteit te geven en om daarbij het milieu zo veel

personeel (eigen of ingehuurd personeel) en het materieel.

mogelijk te ontzien, wordt een dergelijk streven niet direct in

Daarvoor moet duidelijk zijn welke middelen specifiek voor

klinkende munt omgezet. Gemeenten waren vaak gewend

de onkruidbestrijding bestemd zijn en of ze op het moment

aan een relatief lage inspanning op dit terrein en menige

van toepassing voor dit doel inzetbaar zijn.

gemeente heeft de afgelopen jaren zijn lopende begroting op
een minimaal niveau moeten brengen.

Het effect in de goten bleek minder goed te

Tabel 9

zijn (tabel 9).

Resultaten 'm degoten (1996] in procenten vande oppervlakte

Gemiddeld 20procent van de goten blijkt
BUURT

AANWEZIGHEID VAN BEGROEIING (gemiddelde van mei-nouember)

geen

gering

matig

z w a a r tot zeer z w a a r

matig tot sterk begroeid te zijn, wat in sommige
perioden oploopt tot 44 procent. Deze hoge
begroeiingspercentages ontstaan doordat niet

't Ven

35

48

10

7

alle auto's uit de goten verwijderd zijn. Met
behulp van een geluidswagen werd bereikt dat

Bennekel

22

60

11

7

circa 90 procent van de auto's door de bewoners
werd verplaatst. De achterblijvende auto's

Gijzenrooi

27

50

13

10

zorgen echter plaatselijk voor problemen bij de
onkruidbestrijding. Alleen vegen heeft

Hanevoet

32

44

18

6

nauwelijks effect op de groei van onkruid. Extra
borstelen in de zomerperiode blijkt nodig te zijn.
Het spreekt vanzelf dat de weersomstandigheden een grote rol spelen. De zomer van 1995
was uitzonderlijk warm en droog, die van 1996
kan meer als een 'normale' zomer worden
beschouwd. Het weer is van invloed geweest op
de resultaten. In dit opzicht is een proefperiode
van twee jaar te kort om een volledig beeld te
krijgen.

F Bijstellen beheerregime

Vaak ontkomt men er niet aan om prioriteiten te stellen,

Wanneer blijkt dat de beschikbare middelen niet toe-

met een voorkeur voor de maatregelen die de veiligheid

reikend zijn, staan verschillende wegen open om het in eerste

bevorderen en de basiskwaliteit in stand houden. Verder kan

instantie gekozen regime bij te stellen. In dat geval kan men

men denken aan het handhaven van belangrijke punten in de

denken aan het aanpassen van:

beeldkwaliteit die de bewoners aanspreken en het kiezen voor

De gewenste kwaliteit. Beperkte wijzigingen in het

methoden die met een minimum aan middelen een hoge

voorgenomen beeld kunnen worden doorgevoerd,

effectiviteit hebben. Het gaat in vele gevallen om 90 procent

bijvoorbeeld door het stellen van prioriteiten tijdens de

van de oppervlakte en niet om de laatste 10 procent!

uitvoering, mits ze niet significant ten koste gaan van de

Meestal houdt een bijstelling het wijzigen in van de drie

met de bewoners overeengekomen kwaliteit.

onderdelen kwaliteit, maatregelen en middelen. Leidt het

De beheermaatregelen. De nadruk valt daarbij op de keuze

totaal echter tot een afweging tussen een vergroting van de

voor meer efficiente werkwijzen, betere combinaties in de

middelen tegenover een aanzienlijke vermindering van de

werkpakketten of (goedkoper) uitbesteden van werkzaam-

kwaliteit, dan is zeker een bestuursuitspraak nodig, mogelijk

heden. Door de reguliere werkzaamheden als straatvegen

verbonden met een hernieuwd overleg met de bewoners.

of bladruimen te combineren met het verwijderen van
onkruid, ontstaat geen dubbel werk en worden de kosten

Op de uitvoering komt het aan

reëel toegerekend.

Bij een zorgvuldige voorbereiding en goed opgezette

De benodigde middelen. Uitbreiding van bedrijfsmiddelen

organisatie hoeft de eigenlijke uitvoering van de onkruid-

en personeel leiden tot hogere kosten. Om meer geld-

bestrijding na verloop van tijd geen bijzondere problemen met

middelen te verkrijgen zal men bij het bestuur een

zich mee te brengen. Het kan enige tijd duren voor de juiste

onderbouwde begrotingswijziging moeten indienen,

machines zijn gevonden en de goede werkpakketten zijn

gekoppeld aan de beeldkwaliteit die met het bestuur

samengesteld. Zoals bij al het werken langs de openbare weg

en/of de bewoners was afgesproken.

moet men steeds alert zijn op de reactie van de bewoners.

Een ander aspect is het karakter van de buurt waarin
werd gewerkt (tabel 10).
Tabel 10
Karakter van de proeflocaties

BUURT

'tVen

AARD VAN DE VERHARDING

gebakken klinkers,

OVERIGE BIJZONDERHEDEN

veel geparkeerde auto's

betegelde trottoirs
Bennekel

idem

Gijzenrooi

nieuwbouw, schone uitgangs- relatief smalle trottoirs,
situatie, betonklinkers,

idem

minder geparkeerde auto's

betegelde trottoirs
Hanevoet

betonklinkers, betegelde trottoirs,
soms asfaltbeton-verharding

Locaties met een meer open verharding en met meer
op straat geparkeerde auto's of locaties in oudere buurten,
vragen veel meer inzet en een aangepast beheerregime.

G Uitvoeren van de onkruidbestrijding

Bij het uitgeven van werkpakketten of zelfs de hele

Naast de algemene opzet (zie "Voorbereiding') zijn er

onkruidbestrijding hoort een duidelijke omschrijving van
de gewenste kwaliteit en de daaraan verbonden

nog enkele aspecten die de aandacht vragen:
Dea/stemming in het werk. Mensen en materieel moeten

verantwoordelijkheid.

doordacht worden ingezet.

Debewonersparticipatie. De burgers zijn al vroeg bij het

Men dient in te spelen op het verloop van de seizoenen,

bepalen van de beeldkwaliteit ingeschakeld. Tijdens het

op de variatie van de locaties, het weer, de daadwerkelijke

werk moet hun betrokkenheid voortdurend in stand

groei van onkruid en de bijzondere eigenschappen van

worden gehouden. De buurtbewoners worden tijdig

het ingezette materieel.Verder moeten er opleidingen

geïnformeerd over de aanvang en het verloop van het

en instructies zijn voor het personeel. Ook moet de

werk. Er zijn bijvoorbeeld geluidswagens nodig om hen op

beheerder oog hebben voor innovatie.Tot de begeleiding

te roepen geparkeerde auto's weg te zetten.

van de uitvoerende krachten horen zaken als de instructie

Het tegemoet komen aan terechte klachten moet hoge

van nieuwe arbeidsmethoden, het stimuleren van

prioriteit hebben, zonodig kan daarvoor een speciale ploeg

kwaliteit bij de uitvoering, het zoveel mogelijk voorkomen

worden ingezet. Als er sprake is van wijkbeheer vormt het

van overlast voor het publiek en het betrachten van

gesprek over het verwijderen van onkruid een onderdeel

de veiligheid. Het kader moet ingesteld zijn op het

van het overleg over het wel en wee van de wijk.

afstemmen van werkzaamheden als groot onderhoud en

Zelfwerkzaamheid van de bewoners is vanuit het

revisie die door verschillende diensten worden behartigd.

beheerstandpunt te beschouwen als een

Deuitbesteding. Er dient een goede balans te zijn tussen de

kwaliteitsverbetering en dient vooral om de

hoeveelheid werk in eigen beheer en dat wat wordt

betrokkenheid te verhogen. Een goede voorlichting moet

uitgegeven aan derden. Zo komt voor uitbesteding vooral

voorkomen dat er onoordeelkundig met schadelijke

het werk in aanmerking dat de inzet van gespecialiseerde

middelen wordt gewerkt. Zelfwerkzaamheid hoeft niet te

apparatuur of van daarvoor opgeleide vakkrachten vraagt.

leiden tot belangrijke besparingen in de uitvoering.Voor

Eenindruk van de kosten

Tabel 11
branden en spuiten perbehandeling (1995)
Kosten van onkruid borstelen,
exclusiefBTWen overhead

De berekende kosten van borstelen, branden
en spuiten met glyfosaat zijn in tabel 11
weergegeven.

ONDERDEEL

BORSTELEN

BRANDEN

SPUITEN

(Nimos) *

(Hoaf 100)

(glyfosaat)

(cent)

(cent)

(cent)

De kosten zijn berekend aan de hand van
de waargenomen basistijd, aangevuld met de
algemene tijd en op basis van de kostennorm

2

8-16

2

rijbaan (m )
goot (m1)

trottoir (m )

en van Groenwerk (Spijker e.a. 1995).

5-8

7-9

4-18 "

5-9

4-5

4-7

6-7

4-6

trottoirband (m )

12

-

-

bijzonder grote verschillen op te merken. Bij een

halfverharding (m2)

-

5-7

5-10

ongunstige situatie kan een bepaalde methode

-

12-16

echter hoge kosten met zich mee brengen.

1

2

verkeersheuvel (m )
* type machine
** de grote verschillen in
taaiheid van de onkruiden

kosten worden veroorzaakt door wisselende

Tussen de handelingen op zich zelf zijn geen

een breed draagvlak en een duurzame betrokkenheid is

dergelijke, leiden ook bij een goede onderbouwing telkens tot

het noodzakelijk dat bewonersparticipatie wordt

afwijkingen van de voorgenomen inzet. Het zwaartepunt ligt

gestimuleerd. Het zelf schoonmaken van de straat heeft

daarbij in de proefperiode, al vinden er in latere jaren door

de beste kans van slagen als het een onderdeel vormt van

het toepassen van nieuwe technieken ook bijstellingen plaats.

een totaalprogramma voor verbetering van de kwaliteit in

En dan zijn er nog fluctuaties in de beschikbare geldmiddelen

de woonomgeving (Vet 1997).

of het ontstaan van nieuwe of gewijzigde locaties.

Dewerkgelegenheid.Het effect op het aantal mensen dat

Het zal altijd enige jaren duren voor de burgers zich op de

wordt ingezet is afhankelijk van de organisatie en de

nieuwe beeldkwaliteit hebben ingesteld. Door regelmatige

arbeidsbezetting zoals die voor en na het instellen van

contacten met de bewoners of het houden van aanvullende

een ander beheerregime bestond. Het is duidelijk dat voor

enquêtes kan de nagestreefde beeldkwaliteit worden

een doelmatige en milieuvriendelijke inzet gekwalificeerd

aangepast. Belangrijke wijzigingen worden vastgelegd in een

personeel nodig is. Ongeschoolde krachten kunnen niet

evaluatierapport, de procedure van de aanpassing komt

zonder opleiding en begeleiding bij het werk ingezet

overeen met de onder Fbesproken bijstelling van het

worden.

beheerregime.

Het is erg belangrijk dat persoonlijke beschermingsmiddelen daadwerkelijk gebruikt worden.

Samenvatting
Voor een moderne bestrijding van onkruid op

H Evalueren en bijstellen

verhardingen moet een goed onderbouwd systeem worden

Gedurende de gehele looptijd van het werkplan, zowel bij

opgezet. Een aantal voorwaarden kan onaanvaardbare extra

de voorbereiding als de uitvoering, wordt de doeltreffendheid

kosten voorkomen:

van het beheer en de inzet van middelen nauwkeurig

het maken van duidelijke afspraken met bestuur

geregistreerd. De invloed van de jaarlijkse uitgangssituatie,

en bewoners over de mate waarin onkruidgroei

het weer, onvolkomenheden bij de inzet van machines en

aanvaardbaar is;

In 1996 is een vergelijking gemaakt tussen het verbruik

Tabel 12
Verbruik vanchemische bestrijdingsmiddelen enkosten

van chemische bestrijdingsmiddelen en de kosten van vier

van viertoedieningstechnieken

toedieningstechnieken (zie tabel 12).

TECHNIEK

spuiten minder bestrijdingsmiddelen verbruikt worden en

Daaruit blijkt dat er bij geconcentreerd en selectief
VERBRUIK

KOSTEN

dat er minder kosten worden gemaakt.

SPUITMIDDEL

(l/ha)

2

(ct/m )

Bij geconcentreerd spuiten moeten de ARBO-aspecten op
het bedienend personeel nog nader worden onderzocht.
Prijsverschillen worden pas duidelijk als men de totaal-

handspuit (aannemer A)

10,2

16*

handspuit (aannemer B)

6,6

7*

pakketten van de handelingen, die nodig zijn om een

geconcentreerd spuiten (Mankar) 2,7

6*

bepaalde locatie schoon te krijgen, met elkaar vergelijkt.

selectief spuiten (Selectspray)

3**

0,45

ter vergelijking:
branden (Ecoflame)

5

branden (Hoaf)

9

borstelen

10

* Werkelijk begroeide oppervlakte.
** Begroeide en onbegroeide oppervlakte samen.

het vastleggen van het kwaliteitsniveau waarop het
beheer gericht is;
het inzetten van beheerregimes die bestaan uit pakketten
van combinaties van de meest doeltreffende maatregelen,
afhankelijk van weersomstandigheden, locaties,
onderdelen van de verharding en de beoogde kwaliteit
met een regelmatige kwaliteitsinspectie;
het letten op milieuvriendelijkheid en lage kosten van de
regimes;
het evalueren en bijstellen van het gekozen beheer op
grond van ervaringen en nieuwe uitvoeringstechnieken.
Op grond van ervaringen in de proeflocaties in Eindhoven
blijkt een doeltreffende en betaalbare aanpak van het
bestrijden van onkruid mogelijk. Een proefperiode van twee
jaar is echter te kort om voldoende inzicht te hebben in de
uiteenlopende situaties en omstandigheden die zich bij het
beheer voor kunnen doen.
Het is aan te bevelen dat er een landelijk geldend
kwaliteitssysteem voor onkruidgroei op verhardingen komt.
Daarnaast moet de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid
van de machines verder worden verhoogd.

Doorde beweegbare draagarmvan de Ecoflame isdeproductiviteit hoog.

In tabel 13worden de verschillende

Tabel 13
Kostenpakketten van beheermaatregelenper m2

technieken van de vooral in 1996 doorgevoerde

perjaar

pakketten met elkaar vergeleken.
BUURT

WERKPAKKET 0

ONKRUID-

GELUIDS- VEGEN

BESTRIJDING

WAGEN

(Ct)

(Ct)

TOTAAL

Andermaal blijkt dat bij een vergelijkbare
(Ct)

(Ct)

kwaliteit de buurten met een ongunstige
uitgangspositie (type verharding, veel auto's) in

't V e n

2x borstelen loopzone

19

5

13

37

Bij de werkpakketten blijkt met name het

2x maaien obstakelzone

maaien van de obstakelzone met de bosmaaier

+ ix vegen goot
Bennekel

lx borstelen + ix vegen 12

3

9

24

ix branden Hoaf

24

6

19

49

flexibiliteit van de beweegbare draagarm

loopzone

beduidend productiever dan de achter de trekker

+ ix vegen

opgehangen HOAF-brander.

ix maaien obstakelzone
+ lx vegen goot
ix borstelen loopzone + goot
Hanevoet

erg duur te zijn. Het borstelen blijkt effectief te
zijn. De Ecoflame-brander is door de grote

ix vegen goot loopzone
Gijzenrooi

het beheer ongeveer twee keer zoveel kosten als
de meer gunstige locaties.

+ 2x vegen loopzone

2x branden Ecoflame

10

3

9

22

4

'3

33

lx vegen goot
ix vegen
Gemiddeld

16

45

Er moet echter worden gesteld dat gezien de korte periode

In de periode 1995-1996 is het verbruik van amitrol/diuron

waarin het onderzoek is gedaan, geen absolute betekenis aan

drastisch teruggebracht (met 95procent vergeleken met 1994).

de cijfers kan worden toegekend.

In 1996 is diuron alleen nog gebruikt op kruispunten, midden-

In Eindhoven wordt het budget voor onkruidbestrijding

geleiders en verkeersheuvels van de hoofdverkeerswegen.

voor 1998vier keer zo hoog geraamd als in 1995.Binnen zo'n

Glyfosaat is in 1996 gebruikt bij twee toepassingen.

budget is het gewenste kwaliteitsbeeld met minimale

De goten van de hoofdverkeerswegen zijn selectief

toepassing van chemische middelen te bereiken. Zoals reeds

gespoten met het apparaat Select-spray.

opgemerkt zal een koppeling aan de bestaande veeg-rondes

Op basis van klachtenmeldingen zijn voetpaden en

of het opruimen van blad leiden tot een verlaging van de

stoepen ter plekke behandeld met de handspuit.

kosten.

Een reductie van het gebruik van glyfosaat kan worden
bereikt door het invoeren van een niet-chemisch beheer in

Tabel 14 geeft een overzicht van de gebruikte hoeveelheid
bestrijdingsmiddelen door de gemeente Eindhoven in de

meer buurten en door het vervangen van de handspuit door

afgelopen jaren.

geautomatiseerd spuiten.

Tabel 14
Gebruikchemischebestrijdingsmiddelen op verhardingen doordegemeente Eindhoven in deperiode 1990-1996.

BESTRIJDINGSMIDDEL WERKZAME STOF (MERKNAAM)

GEBRUIK (KG WERKZAME STOF)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

0

0

1154

754

780

69

36

amitrol/diuron/minerale olie/simazin (Nu-Sol)

350

712

0

0

0

0

0

glufosinaat-ammonium (Finale)

173

29

32

8

0

0

0

glyfosaat (Roundup)

0

0

0

0

0

191

329

organische vetzuren (Topgun)

0

0

0

0

0

-0

0

amitrol/diuron (Olmex)
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De communicatie rond het terugdringen
van gifgebruik binnen gemeenten kent
meerdere aspecten en is complexer dan
het op het eerste gezicht lijkt. Belangrijk
is om het gebied systematisch te
verkennen en de verschillende
doelgroepen en doelstellingen in kaart te
brengen en vervolgens de juiste
communicatiemethoden en middelen te
selecteren. Communicatie rond dit thema
is niet eenvoudig omdat de vervuiling van
oppervlaktewater bij inwoners niet echt
tot de verbeelding spreekt. Het is het een
probleem van de overheid als beheerder
van de openbare ruimte. In de
navolgende paragrafen wordt een inzicht
gegeven in het samenstellen van een
systematisch en verantwoord
communicatieplan.

Projectmatige aanpak en communicatie

Wanneer de milieuvriendelijke bestrijding van onkruid
projectmatig wordt aangepakt, is het van belang om binnen
de diverse fasen van het project de verschillende doelgroepen
en doelstellingen duidelijk te formuleren. Het zal helder zijn
dat met name in de initiatief-fase, de definitie-fase, de
ontwerpfase en de voorbereidingsfase, de communicatie
vooral gericht is op de interne organisatie. In de realisatie- en
nazorgfase zal de communicatie meer extern gericht zijn.
Tabel 15 geeft hier een inzicht in.
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Het Diuronproject is in Eindhoven met
veel enthousiasme ontvangen. Al snel
werd duidelijk dat communicatie 'het
smeermiddel' zou zijn van het hele
project. Niet alleen moest de hele
organisatie ingelicht worden over de
achtergronden en doelstellingen van het
project.
Ook moesten inwoners goed
geïnformeerd worden over een drietal
onderwerpen:

Een vierde communicatiedoelstelling was het
imago van Eindhoven als 'milieustad' te
verbeteren.
Zowel de interne- als externe communicatie zou
een hele klus worden. De beheerders van de stad
(Dienst Openbare Werken) nodigden al in
de ontwerpfase communicatiedeskundigen uit.
Deze waren afkomstig van de hoofdafdeling
Voorlichting van de gemeente Eindhoven en de
afdeling Milieucommunicatie van de Milieudienst
Regio Eindhoven.

1 Het hoe en waarom van het project.
Inhoud fan het project

2 De methodieken die toegepast zouden
worden bij het beheer.

Het project werd 'getrokken' door de verantwoordelijken
van de afdeling Uitvoeringszaken en Beheerzaken en het
project Wijkbeheer. In de ontwerpfase werden deskundigen

3 Het (mogelijk) veranderende straatbeeld
dat groener zou kunnen zijn.

van de afdeling Stadsontwikkeling en de Milieudienst Regio
Eindhoven betrokken bij het project. Het belang van het
project wordt hieronder weergegeven door de wethouder
Milieuzaken, de heer A.F.P.M.Scherf.

Tabel 15
Projectmatige aanpak van de communicatie

Denken

FASEN

N I E U W E AANPAK

OUDE AANPAK

Initiatief

Geen gifgebruik bij

Gifgebruik bij beheer

Vakdienst/afdeling

het beheren van de

openbare ruimte • geen

(Openbare werken)

DOELGROEPEN

openbare ruimte om

integraal overleg tussen

Wethouder

vervuiling oppervlakte-

vakdiensten/vakafdelin-

VEWIN

water te voorkomen

gen over ander beheer
en andere vormen van
stadsinrichting

Definitie

* Vooronderzoek

* Systematische

Vakdienst/afdeling

mogelijkheden

onkruidverdelging

(Openbare werken)

* Methodiek bepalen

middels bijvoorbeeld

VEWIN

* Programma opstellen

diuron

Andere vakdiensten
(Stadsontwikkeling/
Ruimtelijke Ordening/
Milieuzaken)
Wethouder

'We willen alles op alles zetten om het gebruik van de

te betalen?' Kijk, wij kunnen alles regelen in deze wereld,

chemische onkruiddoder diuron vanaf 1997 te beëindigen',

althans heel veel, maar het kost geld.' Het mooiste zou een

zegt de Eindhovense milieuwethouder A.F.P.M.Scherf.

milieuvriendelijk, snel afbreekbaar middel zijn, maar dat

'Dat zal best lukken. Ditjaar gebruiken we nog maar een

bestaat nog niet. Behalve plantaardige groeihormonen:

tiende van de vroegere hoeveelheid diuron. Alleen nog in

effectief, maar peperduur. De beste tactiek is het onkruid

goten, waar onkruid tot problemen met de afwatering kan

geen kans te geven op plaatsen waar het ongewenst is.

leiden.' De eerste proeven met onkruidbestrijding door

Scherf:'Bij onderhoud in de stad moetje zorgen, dat het

branden en borstelen verliepen voortreffelijk, reden om er

groen niet meer naar boven kan komen. Dus stoeptegels

ook in andere stadswijken mee aan de slag te gaan.

dichter tegen elkaar aanleggen en onkruidwerende
materialen kiezen.' Eindhovense stedebouwkundigen zijn

'Het enige waar we echt mee zitten zijn de kosten', zegt

hard op zoek naar onkruidwerende ontwerpen met minder

Scherf. 'Methoden als branden en borstelen zijn duur.Wil je

overbodige verharding. In de nieuw te bouwen wijk

dat in de hele stad effectief doen, dan praat je over anderhalf

Meerhoven krijgt dit aspect veel aandacht.

tot twee miljoen gulden per jaar. In de oude situatie waren

'In de oude stad ligt het minder eenvoudig,je kunt niet

we maar 300.000 gulden kwijt.' Men kan besparen door de

zomaar het stedebouwkundig ontwerp herzien', aldus Scherf.

frequentie van de behandelingen te verminderen en de stad

'Wèl kunnen we aanhaken bij bestaande maatregelen, bijv.

wat te laten 'vergroenen' waar dat geen overlast bezorgt.

als men het wegdek toch al opbreekt om de riolering te ver-

Scherf: 'Goten moet je bijhouden en voetpaden ook, anders

vangen. Daar gaat echter veel tijd overheen.Voor onze riole-

worden ze glad bij regen.We willen nu onze burgers de vraag

ring hebben we een tienjarenplan. Dan praatje nog maar over

voorleggen: 'Wat vindt u ervan als uw stad iets groener

een derde van alle verharding, en wel over de straten, waar

wordt? En als u dit niet wilt, bent u dan bereid daarvoor meer

niet zo bar veel onkruid voorkomt, behalve op klinkerwegen.'

Denken

DOELGROEPEN

FASEN

N I E U W E AANPAK

OUDE AANPAK

Ontwerp

* Voorlopig voorstel om

* Onkruidverdelging op

B&.W

tot beheer van de

basis van rapportage

Wethouder

verharde openbare

wijkopzichters of op

Raadsleden

ruimte te komen

basis van jaarplanningen

Vakdiensten

* Vakdiensten/

(bijvoorbeeld elke twee

Communicatie-adviseur

vakafdelingen betrekken

jaar onkruidbestrijding

bij het ontwerp

middels gif)

* Methodiek testen

* Gifspuiten als enige

Vakdienst

* Beleving openbare

keuze

Andere vakdiensten

ruimte door bewoners in

* Geen communicatie

Communicatie-afdeling

Voorbereiden

kaart brengen

met bewoners over

Afdeling Onderzoek

* Communicatie aan

beheer

en Statistiek

doelgroepen voor-

* Beperkt overleg met

B&W

bereiden

milieugroepen

Raadscommissie

* Interne doelgroepen

Milieu-overleg

zoveel mogelijk
betrekken bij de
voorbereiding
* Milieugroepen
betrekken bij het proces

Opstellen van het

communicatieplan

Omdat contacten met het publiek belangrijk zijn, is een

nemen is hij de hele dag bezig andere gemeenten voor te
lichten', zegt Scherf. 'Het is natuurlijk niet louter een tech-

communicatieplan opgesteld. Met enquêtes wordt gevraagd

nisch probleem, maar ook een management- en communi-

hoe burgers tegen het groen in de stad aankijken. Scherf: 'Je

catieprobleem. Het gaat erom elkaar te overtuigen dat dit

merkt dat het begrip voor onze aanpak duidelijk toeneemt.

voor het milieu de beste aanpak is.'

Die geluiden hoor ik ook op straat. Daarbij speelt mee, dat de
gemeenteraad uitgebreid over het voorbeeldproject heeft
gepraat. De media hebben er veel aandacht aan besteed en de

Ervaringen van andere gemeenten en een bewonersenquête

Bij de start van het project is gebruik gemaakt van

milieubeweging staat er achter.' 'Jongeren kijken er iets wel-

ervaringen in andere steden. Hierbij viel op dat er vaak

willender tegenaan dan ouderen, die banger zijn bij gladheid

gekozen was voor een beperkte mix aan media en dat de

te vallen. Burgers hebben ook een stuk eigen verantwoorde-

communicatie vrij algemeen gericht was en niet zozeer

lijkheid. Mensen mogen best hun eigen stoep schoonvegen.

doelgroepgericht. Als start van het project is geprobeerd

Ik krab thuis ook netjes die richels schoon, zodat iedereen

een beeld te krijgen van de beleving van het straatbeeld

daar makkelijk over kan lopen', aldus de gemeentebestuurder.

bij bewoners en daarnaast is gekeken op welke wijze andere

Voor de ambtenaren, die het plan moeten uitvoeren, is het
wel wennen.

vakdiensten een bijdrage zouden kunnen leveren aan het
project. Onder bewoners is een enquête gehouden met
betrekking tot dit straatbeeld en voor de vakdiensten is

Scherf: 'Natuurlijk zijn ambtenaren ook gewone mensen

een workshop georganiseerd.

en privé zullen ze er best uiteenlopende meningen op
nahouden. Maar dit besluit is door de raad genomen en
ons ambtelijk apparaat is uitermate loyaal.'

Wat vinden de Eindhovenaren zelf van de manier waarop
de verharding in hun stad tegenwoordig wordt schoon-

Vooral de projectmatige aanpak van Eindhoven trekt grote

gehouden? Om daar achter te komen hield de gemeente in

belangstelling. 'Als we onze projectleider niet in bescherming

oktober 1995 een enquête. Zo'n 1400 bewoners kregen een

Doen

FASEN

N I E U W E AANPAK

OUDE AANPAK

Realisatie

* Methodiek uitvoeren

* Gifspuiten

Gemeenteraad

* Communicatie

* Bewoners niet

Pers

uitvoeren

inlichten over het beheer

Bewoners

van de wijk

Uitvoerende

* Klachtenafhandeling

medewerkers

DOELGROEPEN

middels klachten-

Medewerkers

nummer of naar

klachtenlijn

aanleiding van brieven of
ingezonden mededelingen dagbladen

Onderhouden

Nazorg

* Communicatie effecten

* Beheervorm

B&W

naar doelgroepen

continueren

Gemeenteraad

* Evaluatie-onderzoek

* Communicatie

Onderzoek en Statistiek

naar beleving openbare

rond onderwerp

Communicatie-afdeling

ruimte bewoners

beperken

Bewoners

* Klachten of vragen
doelgroepen goed
afhandelen

vragenformulier thuisgestuurd, waarop een respons volgde

gezamenlijk het Vonderkwartier in op zoek naar onkruid.

van 57 procent.Van de respondenten is 66 procent zich

'Alsje bewust om je heen kijkt, ontdek je de probleem-

bewust van kruidengroei in de eigen straat. 11procent vindt

plekken, waar onkruid staat, vanzelf, vertelt Hilde Blank, die

die erg hinderlijk, 20 procent hinderlijk en 8 procent een

de workshop organiseerde. Zij is coördinator stedebouw bij de

beetje hinderlijk. Op de openbare verharding ondervindt 39

afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eindhoven.

procent van de ondervraagden enige hinder van kruidengroei,

Haar filosofie is, datje onkruid geen kans moet geven op

vooral op de stoep, bij bomen, op de grens van perceel en

plekken waar je het niet wilt hebben. 'Meestal gaan mensen

woning en in de goot.

pas tot onkruidbestrijding over als het onkruid de grond uit

Ook werd het oordeel van bewoners gevraagd over de
aanvaardbaarheid van geringe tot matige kruidengroei op

schiet, maar dan ben je te laat!' stelt Blank.
Goede ontwerpen en materialen kunnen veel onkruid

een achttal foto's.Voor 34 procent van de respondenten

voorkomen. 'Ook de sfeer in een wijk is belangrijk' onder-

bleek geringe kruidengroei al onacceptabel, en 71 procent

streept Hilde Blank. 'Je gaat de kinderhoofdjes in een oude

wees matige kruidengroei af.

stadswijk niet door betonklinkers vervangen alleen vanwege

Een telefonische enquête onder 660bewoners wijst uit dat

de onkruidpreventie.' Herinrichting van wijken, bijvoorbeeld

onkruidgroei als vierde scoort op de top-tien van ergernissen,

als ook de riolering wordt vervangen, is een goed moment om

na hondenpoep, zwerfvuil en losliggende tegels.

voor minder verharding (en dus minder onkruid) en meer
openbaar groen te kiezen.

Betrokkenen binnen de gemeente
Stedebouwkundige Hilde Blank geeft hieronder weer hoe
de workshop voor ambtenaren van vakdiensten ervaren werd.

Verrassend noemt Hilde Blank haar de ontdekking dat de
gemeente genoeg kennis in huis heeft, alleen niet altijd op de
juiste plekken. Blank: 'Daarom maken we nu een handboek

In oktober 1995 trok een groep Eindhovense ambtenaren,
van ontwerpers tot uitvoerders, tijdens een workshop

voor de openbare ruimte, een draaiboek om alle Eindhovense
wijken er verzorgd uit te laten zien. Ook komt er een

Tabel16
Systematische aanpak

Systematische aanpak

Tegenwoordig worden communicatieadviseurs en voorlichters al tijdens de

AANPAK

ONDERZOEK

ontwerpfase betrokken bij projecten om de

Beginsituatie

Hoe wordt het beheer op dit moment uitgevoerd en welke

communicatie rond bepaalde onderwerpen

mensen zijn hierbij betrokken?

goed te organiseren. Het belang van goede

Doelstelling

Welke doelstelling moet met het beheer bereikt worden?

communicatie wordt aljaren onderschreven

Inventarisatie

Welke interne en externe doelgroepen zijn betrokken bij het

door gemeenten. De dagelijkse praktijk leert

van doelgroepen

proces en welke rol hebben zij binnen het proces?

echter dat de communicatie-adviseur van een

Inhoud

Welke informatie moet gecommuniceerd worden om de

gemeente vaak in de laatste fase 'branden'

betrokkenheid te vergroten en de doelstelling van het

mag blussen en adhoc de communicatie mag

beheer uit te dragen?

verzorgen. Om dit te voorkomen en een goed

Welke communicatiemethoden komen in aanmerking in de

Methodiefe

communicatieplan op te stellen, zodat

diverse fasen van het proces en bij de uitvoering van het beheer?

communicatie ook bijdraagt aan het slagen

Planning en

Hoe wordt het project uitgevoerd en hoe vindt de planning van

van het project, is het nodig te komen tot een

begroting

de communicatieonderdelen plaats? Welke kosten zijn gemoeid

systematische aanpak. In tabel 16wordt dit
kort in beeld gebracht.

met het communicatieplan?
Organisatie

Wie is verantwoordelijk voor de diverse onderdelen van de
communicatie? Wie is verantwoordelijk voor de planning? Hoe
worden calamiteiten opgelost? Hoe wordt de klachtenafhandeling georganiseerd?

Evaluatie

Hoe worden de effecten van communicatie gemeten? Hoe
wordt vastgesteld of de communicatiedoelen bereikt zijn? Hoe
vindt terugkoppeling van het resultaat plaats naar de diverse
interne- en externe doelgroepen?

50

innovatieteam als vraagbaak voor onkruidbestrijding,
materiaalkeuze, enzovoorts. Al met al een inspirerend
project.'

In kaart brengen van de netwerken

Teneinde te komen tot een goed communicatievoorstel
zijn de diverse netwerken binnen- en buiten de organisatie
goed in kaart gebracht. Door de tijdsdruk is extern gekozen

Naast de workshop werden alle ambtenaren van de

voor:

gemeente Eindhoven geïnformeerd via een aantal artikelen in

1 Massamediale aanpak voor de totale bevolking.

het personeelsmagazine 'Eigen Wijzer'. Dit magazine wordt

2 Een wijkgerichte aanpak via het project Wijkbeheer.

door ambtenaren goed gewaardeerd en was hierdoor zeer

3 Een persoonlijke aanpak via de brievenbus.

geschikt intern verder te werken aan draagvlak.
Wanneer er meer tijd beschikbaar was geweest zouden
Voor de ambtenaren van de vakdiensten en raadsleden is

intermediaire kaders zoals wijkverenigingen, de GGD's en

als vervolg van de workshop een excursie georganiseerd naar

andere wijkgerichte organisaties meer bij het project

de waterwinbedrijven in Eindhoven en de Biesbosch. Deze

betrokken zijn geweest en een duidelijke rol gekregen hebben

excursie is bijzonder positief gewaardeerd. Temeer omdat het

binnen het communicatieplan. Ook het 'experimentele

mogelijk was de toch wat abstracte problematiek van de

karakter' van het project heeft de projectleiders hiervan

waterwinbedrijven zichtbaar te maken.

weerhouden. In een latere fase zullen intermediaire kaders
een nadrukkelijke rol met betrekking tot communicatie met
de doelgroepen krijgen. In 1996 is als voorbereiding hierop
contact gezocht met wijkverenigingen. Wijkverenigingen
vonden het wel een thema als aanvulling op de algemene
jaarvergaderingen, maar niet als thema voor een
buitengewone bijeenkomst omdat men geen grote opkomst
verwachtte.

Draagvlak creëren binnen de organisatie
Om draagvlak te verwerven binnen de organisatie is het
van groot belang de diverse geledingen in een vroeg stadium

uitgevoerd was.Audiovisueel materiaal ondersteunde het
verhaal van diverse sprekers. In de middags werd in
verschillende groepen gediscussieerd welke oplossingen voor

te betrekken bij de nieuwe plannen (zie ook 'Projectmatige

concrete stadvernieuwingsprojecten haalbaar zouden zijn.

aanpak communicatie'). Het is raadzaam om externe des-

Aan het eind van de dag was het net of het nieuwe project al

kundigen te betrekken bij het verwerven van draagvlak. Zij

jaren draaide. Het draagvlak bij de interne organisatie was

zijn vaak deskundiger op dit terrein en kunnen voorlichting

grotendeels al bereikt!

geven op welke wijze andere gemeenten het onkruidbeheer
hebben aangepakt. Presentaties van video-tapes, een excursie
naar een gemeente waar milieuvriendelijk onkruidbeheer

Netwerken in kaart brengen
Ten einde een goed communicatieplan te kunnen maken,

wordt toegepast en waar bij Stadsontwikkeling en Ruimtelijke

is het verstandig om eerst vooronderzoek te doen. Welke

Ordening rekening wordt gehouden met dit onkruidbeheer,

overlegvormen bestaan er binnen de organisatie; welke

workshops met deskundigen en vakdiensten, behoren tot de

overlegvormen bestaan er met externe doelgroepen? Welke

mogelijkheden om aan dit draagvlak te werken.

intermediaire kaders zijn er en welke rol kunnen zij vervullen
binnen het proces? Binnen projecten als wijkbeheer en

Case:

sociale vernieuwing kunnen de intermediaire kaders zorg

De initiatiefnemer van het project Onkruidbestrijding

dragen voor kleinschalige doelgroepgerichte communicatie.

zonder gif was ervan overtuigd dat hij niet de enige motor

Het is belangrijk dat het thema bij de partners binnen de

van het project mocht zijn. Bij zijn afwezigheid zou het

netwerken structureel op de agenda wordt geplaatst als

project falen. Om de slaagkans zo groot mogelijk te maken,

aandachtspunt. Wanneer de netwerken in kaart gebracht zijn,

organiseerde hij een workshop van een dag voor sleutel-

kan de informatie eenvoudig via de netwerken verspreid

figuren van de vakdiensten. De workshop bestond 's ochtends

worden.Voorbeelden zijn: het hoe en waarom van het project;

uit voorlichting over de manier waarop het project elders

het moment van uitvoeren van het project; de calamiteiten-

Externe en interne communicatiedoelstellingen
De gemeente Eindhoven heeft gekozen voor de volgende
communicatiedoelstellingen:

Intern
Intern is gekozen voor:
1 Het goed informeren van collega's en collega vakdiensten
over de nieuwe beheersvorm.

Extern
1 De gehele bevolking op de hoogte stellen van het veranderende beleid met betrekking tot onkruidbestrijding.
2 De wijken waar al met het nieuwe beheer gestart werd,

2 Het inspireren van collega's om bij stadsontwerp en
stadsvernieuwingen en/of renovaties rekening te houden
met de randvoorwaarden die gesteld worden aan het
nieuwe beheer.

informeren over:

3 Draagvlak creëren voor de nieuwe beheersvorm.

a Het hoe en waarom van het project.

4 Permanente informatie-uitwisseling plaats laten vinden

b Welke werktuigen men op straat mocht verwachten en
wat de werking hiervan is.
c De participatie die verwacht werd in de vorm van
'het tijdelijk verwijderen van auto's uit de straat'.
3 Bewonersparticipatie bewerkstelligen door mensen ook te
motiveren om geen gif meer te gebruiken op het eigen erf.
Afgesproken was om in eerste instantie de nadruk te
leggen op de eerste twee doelstellingen.
In een grote stad als Eindhoven is het gifgebruik door
bewoners een gevoelig en niet eenvoudig onderwerp.
Afgesproken werd om deze doelstelling zijdelings aan te
kaarten en hier later op terug te komen wanneer de hele stad
volgens de nieuwe methode beheerd zou worden.

via de projectgroep.

afhandeling; de voortgang en de resultaten

Figuur9

van het project.

Netwerk binneneen bepaalde wijk

In figuur 9 wordt een voorbeeld gegeven
van een netwerk binnen in wijk en in
figuur 10 is een voorbeeld van een

wijkbewoners*

netwerk binnen de organisatie te zien.

* Wijkbewoners

netwerker
politie

huisartsen

wijkopbouwwerker

raadsleden
woonachtig
in de wijk

overleg
wijkbeheer
(maandelijks)

actieve leden
milieuorganisaties
binnen
een wijk

Buurtvereniging
Werkgroep groenbeheer
Wijkvereniging
Jaarvergadering wijkvereniging

GGD
(wijkgezondheidszorg)

Wijkblad wijkvereniging

onderwijsinstituten
contacten
met de
lokale pers

V/ijkgebouw

De communicatiestrategie in Eindhoven
In de voorafgaande tekst zijn al onderdelen van de
strategie de revue gepasseerd. Deze onderdelen zijn te vinden
in tabel 19.

Tabel 19
Communicatiestrategie in Eindhoven

DOELGROEP

WeOwuder

DOELSTELLING

STRATEGIE

MEDIA

Goed informeren en

* Goed informeren en laten

* Workshops en excursie

belangrijke 'trekker' laten

partiperen binnen het

* Persbijeenkomsten

zijn van het project

project

* Artikelen in Eindhoven

* De communicatie naar

dichterbij / Eindhoven

de bewoners toe zoveel

dichterbij Actueel/ Eigen

mogelijk via de wethouder

Wijzer/VEWIN Nieuws-

laten plaats vinden

brief/Externe Workshops

*De communicatie naar
andere gemeenten zoveel
mogelijk via de wethouder
laten plaats vinden

Figuur to

Heldere communicatiedoelstellingen
Het is belangrijk de doelstellingen van het

Netwerk binnen de organisatie

project in kaart te brengen! Wil de gemeente aan
haar bewoners communiceren dat zij voortaan
geen gif meer gebruikt ten gunste van het milieu

college
van B&W

en dat zij voortaan alleen nog maar onkruid
afdeling/dienst
stadsontwikkeling

wethouder

borstelt en brandt? Wil de gemeente een
voorbeeldfunctie vervullen en ook bewoners
oproepen om voortaan geen gif meer te
gebruiken op het eigen erf? De eerste doelstelling is eenvoudig te behalen. De laatste

afdeling/dienst
uitvoeringszaken
en beheerszaken

gemeenteraad

doelstelling is complexer. Hierbij rijst dan ook
meteen de vraag of deze twee doelstellingen
gelijktijdig gecommuniceerd moeten worden
ofjuist fasegewijs.
Wanneer de algemene doelstellingen en de

afdeling/dienst
ruimtelijke
ordening

afdeling
communicatie
voorlichting

communicatiedoelstellingen per doelgroep zijn
geformuleerd, kan overgegaan worden tot het
bepalen van de communicatiestrategie en de
mediakeuze.

afdeling/dienst
openbare werken
gemeentewerken

afdeling/dienst
milieuzaken

DOELGROEP

DOELSTELLING

STRATEGIE

Raadsleden

Draagvlak creëren voor

*Verantwoordelijk

*Excursie

maken voor een milieu-

*Voorlichtingsbijeenkomst

de nieuwe beheervorm

MEDIA

vriendelijker beheer van
de stad

Collega's uakdiensten

Draagvlak creëren voor

*Via deelname aan project-

* Projectgroepbijeen-

de nieuwe beheervorm

groep betrekken bij het

komsten

Partner maken

project en verantwoordelijk

*Workshops

binnen het project

maken voor het slagen van

*Excursies

Verantwoordelijk maken

het project

* NieuwsbriefVEWIN

voor het nieuwe beleid

* Door gezamenlijke

* Landelijke workshop

randvoorwaarden te

Zwolle

benoemen te komen tot

* Interne media

een nieuw beleid met

zoals Eigenwijzer

betrekking tot ruimtelijke
ordening en stadsinrichting

Case:
Een kleine gemeente had al eens eerder een onkruid-

gif gebruikte. Na het eerste projectjaar bleek dat 65
procent van de wijkbewoners voortaan geen gif meer

project uitgevoerd. Hierbij konden wijkbewoners gratis een

gebruikte en bovendien wist 74 procent wist te verklaren

voegenkrabber en een folder afhalen in het wijkcentrum. In

waarom de gemeente met het project gestart was.

totaal werden 400voegenkrabbers verstrekt, maar de effecten

Door de boodschap te vereenvoudigen en te continueren

waren minimaal ondanks alle oproepen van de gemeente. Na

via interviews in het dagblad werd de slaagkans vergroot.

een onderzoek van de afdeling Onderzoek en Statistiek bleek
dat mensen de gratis voegenkrabber louter als 'een cadeautje'
van de gemeente zagen. Zij dachten er niet over om actief

Communicatiestrategie
Het zal snel duidelijk zijn dat elke doelgroep op een eigen

verharde gedeelten in de wijk schoon te houden, want via de

unieke manier benaderd dient te worden. Een gemeenteraad

gemeentelijke belastingen betaalden zij hier al voor!

wordt anders benaderd dan bewoners van de wijk of uitvoerende medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de

Bij een vervolgproject werden de doelstellingen van het

uitvoering van het werk. Per doelgroep wordt een communi-

project bijgesteld:

catiedoelstelling geformuleerd. Hierna wordt bekeken op

1 De gemeente zou voortaan de verharde gedeelten door

welke wijze deze doelstellingen zo goed mogelijk kunnen

middel van branden en borstelen onkruidvrij houden.
2 Bewoners werd opgeroepen voortaan hun eigen erf

worden bereikt. De methode waarmee deze doelstellingen
worden bereikt is dus de strategie. Hierbij worden de doelgroepen niet individueel bekeken maar als een totale groep.

onkruidvrij te houden.
3 Erwerd helder uitgelegd waarom de terugdringing van gif

De totale mix van methoden moet leiden tot het vooraf

bij onkruidbestrijding zo belangrijk was. In overleg met

gestelde doel van het project. In tabel 17wordt dit weer-

het lokale dagblad werd wekelijks een interview geplaatst

gegeven.

van een bekende bewoner waarin deze uitlegde waarom
hij of zij achter het project stond. Uit een O-meting bleek
dat voor het project 45 procent van de wijkbewoners geen

DOELGROEP

DOELSTELLING

Uitvoerende medewerkers

Draagvlak creëren

*Verantwoordelijk maken

* Excursie waterwin-

Kundig maken als

voor het slagen van het

bedrijven

'voorlichters' naar

project

* Instructie op 'de werk-

STRATEGIE

wijkbewoners

MEDIA

vloer' door aannemer
en wijkopzichter

Wijkbewoners

Draagvlak creëren

*Middels een diverse

*Freepublicity

Goed informeren

mediamix betrekken

*1/1 pagina advertentie

Aanzetten tot eigen

bij de doelstellingen

*Artikelen wijkbladen

milieuvriendelijk gedrag

van het project

* 'Groene informatiekrant'
* Klachten/Informatielijn
*Mupi-reclame
* Kabelkrant/Teletekst
* Geluidswagen

Tabel17

Communicatiestrategie
DOELGROEP

DOELSTELLING

STRATEGIE

MEDIA

Wethouder

*Positieve houding creëren

*Wethouder goed

* Schriftelijke

met betrekking tot het

schriftelijk informeren

documentatie

project

*Wethouder deel laten

*Speciale bijeenkomst

*Wethouder moet belang-

nemen aan speciale

thema

rijke motor worden binnen

bijeenkomst voorstanders

*Speciaal georganiseerde

het proces om het project

van het project

excursie naar gemeente

tot stand te brengen

*Wethouder deel laten

waar al een ander beheer

nemen aan discussie met

wordt toegepast

vakdiensten

*Workshop met vak-

*Wethouder wijzen op

diensten

kansen voor imago van
de gemeente

Kosten van communicatie meebegroot
Teneinde een goede spreiding van de communicatieboodschappen en een goede planning van de diverse media

Kabelkrant en Teletekst als actuele media om aan te
geven in welke straten op een bepaald moment geborsteld
en/of gebrand wordt.Via de teletekst is het tevens

te verkrijgen is een communicatieplan opgesteld. Het budget

mogelijk om nog aanvullende informatie te geven rond

is meebegroot in de totale kosten van het project. Hierdoor

het project.

was het mogelijk om meerdere media in te zetten.

Klachtenlijn en Infolijn. Deze lijnen zijn 24 uur per

Het geheel is campagne-matig opgezet en bevat dezelfde

dag bereikbaar om klachten en informatievragen af

beeldelementen en dezelfde 'headings' en 'pay-offs' waardoor

te handelen. In Eindhoven zijn deze lijnen bekend

het geheel heel herkenbaar is en de verschillende typen

en worden dan ook veelvuldig geraadpleegd.

boodschappen met elkaar in verband kunnen worden

Internet en Intranet. Deze nu nog nieuwe media

gebracht.

kunnen op termijn een belangrijke rol vervullen in
de communicatie van en naar bewoners toe.

Voor projecten elders in het land wordt ook aanbevolen

Geluidswagen. In Eindhoven is gekozen om een

om de kosten voor communicatie in de projectbegroting mee

geluidswagen in de wijk rond te laten rijden. Deze

te nemen en te kiezen voor een campagne-matige aanpak.

kondigde aan dat geborsteld en/of gebrand werd en
dat de inwoners gevraagd werd hun auto tijdelijk

Middelen
In het hoofdstuk Communicatiestrategie in Eindhoven
is al een beeld gegeven van de middelenkeuze. Het geheel is
zeer gevarieerd. Hierdoor is de slaagkans groter dat de boodschap ook werkelijk door de bewoners 'ontvangen en
begrepen' wordt. Binnen het hele proces is er een aantal
media die concrete interactie met inwoners mogelijk maakt:

elders te parkeren. Deze geluidswagen is voor velen
een herinnering aan de Groene Krant die huis-aan-huis
verspreid werd.

DOELGROEP

DOELSTELLING

STRATEGIE

MEDIA

Raadsleden

*Positieve houding

*Middels goede

* Powerpointpresentatie

creëren met betrekking tot

voorlichting wijzen op

in de raad of aan de

het project

positieve gevolgen project

raadscommissie

*Voorstanders maken

*Middels speciale bijeen-

*Speciale bijeenkomst

van het project

komst partner maken

thema

binnen het project

*Speciaal georganiseerde

*Intermediair maken

excursie naar gemeente

naar bevolking

waar al een ander beheer
wordt toegepast
*Korte interviews met
raadsleden op gemeentepagina h.a.h.-blad

Collega's uafediensten

*Positieve houding creëren

*Goede voorlichting

*Voorlichtingsbijeenkomst

Ruimtelijke Ordening/Stads-

met betrekking tot het

*Goede afstemming tussen

*Workshop met externe

ontwikkeling/Milieu zaken etc.

project

vakdiensten

deskundigen

*Onderdelen project

*Vakdiensten laten komen

*Gezamenlijke nota met

structureel laten

met goede oplossingen

aanbevelingen

meenemen als rand-

* Aanspreekpunt per

voorwaarde bij het

vakdienst vaststellen

opzetten van projecten

*Regelmatig overleg tussen

van andere vakdiensten

vakdiensten organiseren
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De toekomst

groene
9
KRANT

Eindhoven zal binnen enkele jaren helemaal stoppen met
het gebruik van chemische middelen. Dit proces zal begeleid
worden met een grote variatie aan communicatiemiddelen.
Tijdens dit proces zullen de intermediaire kaders een
nadrukkelijke rol krijgen. Tijdens de afgelopen twee jaar is
dit nog niet het geval geweest.Tot 1998 zal de aandacht voor
reductie van chemische middelen door inwoners nog op de

ONKRUIDBESTRIJDING
ZONDER GIF I N U W
WIJK
:eEindhoven«artdezeweek inuwwijkmet

tweede plaats staan. Dit houdt in dat het wel genoemd en

eenanderevormvanonkruidbestrijding ingotenenop
stoepen. Totvoor kort werdendeverhardegedeeltenvan

gevisualiseerd wordt, maar dat de meeste aandacht voorlopig

uwwijkjaarlijksmet het bestrijdingsmiddel Olmexbespoten. Ditmiddei staatgarant voor eenkeurigschone

nog gaat naar de veranderingen die op straat plaats vinden

Indit middelzitDiuron. Helaasko

(andere apparatuur en mogelijk een ander straatbeeld).

enz.lterecht. Ditwater wordtgebruikt voordebereiding

Erwordt verondersteld dat bewoners in 1998 aan de nieuwe

nieteenvoudigenkostbaar. Omdezeredenheeftde

beheersvorm gewend zijn en dat dit het juiste moment is

stoppenmetchemischeonkruidbestrijding.

schadelijkestot inhet oppervlaktewater (beken,rivieren,
vandrinkwater. Hetwater moet gezuiverdworden,datis
gemeente Eindhovenbeslotenbii

om positief gedrag van inwoners te bevorderen.
UW WIJK IS NU
AL AAN DE BEURT c

In het kader van de voorbereidingen van het communi-

Ditjaarzijnzevenwijkenaangewezenwaar zonder

catiebeleid in 1998 is alvast onderzoek gedaan naar het

chemicaliënonkruid wordt

gebruik van chemische middelen door bewoners. Uit dit

met brandersweggebrand.

onderzoek blijkt dat een campagne gericht op het gedrag

geborsteldworden. Debestrijding vindt plaatswanneer

•grijzer'worden. Inhetbegin

het onkruideralstaat. Datbetekent dat ineerste instantie

vragenhiervoor u begrip!

bestreden. Onkruidwordt
Daarnaast zalhetonkruidmet eenborstelmachineweg-

van inwoners zeker kans van slagen heeft.
Eindhoven een beetje groener!

DOELGROEP

Uitvoerende medewerkers

DOELSTELLING

STRATEGIE

MEDIA

* Draagvlak creëren voor

* Goede informatie

*Voorlichtings- en

een andere vormvan

* Goed opde hoogte

demonstratiemiddag

onderhoud

houden van destappendie

* Pakket met informatie

* Positieve houding creëren

genomen worden

per medewerker

* Moeten instaat zijnom

* Zodra zaken gepubliceerd

wijkbewoners te woord

worden de informatie

te staan

direct doorspelen aan de
medewerkers

Intermediaire kaders

*Positieve houding creëren

* Goede informatie-

* Deelname aan

(wijkbeheerders/opbouw-

* Moeten in staat zijnhun

voorziening

speciale workshop

werkers/netwerkers

cliënten goed te informeren

* Goed opde hoogte

*Set informatiemateriaal

politie/GGD/milieu-

* Moeten instaat zijnhun

houden vande stappen

ter beschikking stellen

organisaties)

cliënten enthousiast te

die genomen worden

* Publicaties vroegtijdig

maken voor de nieuwe

*Zorgen datresponsevia

ter beschikking stellen

methoden

de cliënten bij projectleider

* Responsesheet ter

terecht komt

beschikking stellenom
maandelijks reacties
cliënten terug te koppelen
naar de projectleider

Tabel 20isniet volledig uitgewerkt enmoet worden gezien alseen'case'.

Tabel20
Communicatieplan

FASE PROJECT

DOELGROEP

DOELSTELLING

ACTIVITEIT

FINANCIËN

BETROKKENEN

UITVOERING

Initiatief/ase

Eigen

Draagvlak

Informatie-

ƒ 1.000,-

VEWIN

Initiatief-

afdeling/

krijgen voor

bijeenkomst

Verantwoor-

nemer

vakdienst

het idee

samenmet

delijken eigen

hetVEWIN

vakdienst/
afdeling
Afdeling Communicatie/
Voorlichting

DOELGROEP

DOELSTELLING

STRATEGIE

MEDIA

Bewoners

* Positieve houding creëren

*Goede informatie-

*Informatie op maat

* Partners maken binnen

voorziening

(massamediaal en/of

het project

* Nul- en effectmeting

op maat)

* Motiveren om zelf ook

beleving buurtomgeving

* Deel laten nemen aan

geen gif meer te gebruiken

onderzoek en resultaten

* Participatie onderhoud

terugkoppelen

inbedden in andere acties

*Wijzen op rol inter-

zoals bijvoorbeeld

mediaire kaders

wijkbeheer/sociale

*Motiveren om klachten of

vernieuwing

vragen te stellen op infonummer
*Opwijkdagen bestuur/
politiek/wijkbewoners
actief voorlichting geven
*Campagne gericht op
het terugdringen van
gif door inwoners
* Buurtinfo-avond
*Internet-site
* Kabelkrantpagina's
*Teletekstinformatie

FASE PROJECT

DOELGROEP

DOELSTELLING

ACTIVITEIT

FINANCIËN

BETROKKENEN

UITVOERING

Dejïnitie/ase

Eigen

Omschrijven

Kansen/

ƒ 10.000,-

VEWIN

Projectleider

afdeling/vak-

aan welke

bedreigingen

Gemeenten

dienst

eisen/rand-

in kaart

die al een

voorwaarden

brengen/

dergelijk

het project

technische

project

moet voldoen

specificaties/

hebben

voorlopige

verzorgd

begroting in

Afdeling

overleg met

financiën

collega's en
op basis van
ervaringen
vorige
projecten

straat of een groot parkeerterrein verhuisd moeten worden.

Communicatieplan met planning en begroting
Een goed communicatieplan maakt het voor de project-

De afdeling Voorlichting staat voor de keuze hoe de

leider inzichtelijk welke stappen genomen worden binnen de

wijkbewoners benaderd moeten worden. Moet dit via een op

verschillende fasen van het project. De planning geeft inzicht

naam gestelde mailing, een huis-aan-huisfolder, een artikel

in de tijd, de betrokkenen, de verantwoordelijken en de

in het huis-aan-huisblad of misschien door in de wijk aan te

benodigde financiën. Een goed plan vormt een brug tussen

bellen wanneer een straat autovrijgemaakt moet worden? Bij

plan en doelgroepen. Hoe een goed plan samengesteld kan

de selectie moet rekening gehouden worden met het feit dat

worden is te zien in praktijkstad Eindhoven (tabel 20).

het bereik met een eenmalige activiteit niet groot zal zijn.

Een dergelijke tabel kan opgemaakt worden binnen de diverse
tekstverwerkingspakketten, maar ook met plannings-

In dit geval koos de voorlichter voor de mix in tabel 18.

pakketten zoals MS.Project en Superproject of MSExcel.

De voorlichter koos hierbij een mix waarbij hij de volgende
doelstellingen voor ogen had:

Middelenkeuze

1 Gemeentebreed bewoners voorlichten over de achter-

Bij de voorlichting moet per doelgroep bekeken worden

gronden van het project.

welke middelen het meest effectief zijn. Bovendien moet

2 Per wijk mensen voorlichten over de praktische uitvoering

gekeken worden of deze middelen gelijktijdig ingezet worden

en welke inspanning van de wijkbewoners gevraagd wordt.

ofjuist fasegewijs. Aan de hand van een aantal voorbeelden

3 Per woning mensen helder uitgebreider informeren over

zal dit duidelijk gemaakt worden.

het project en met goed fotomateriaal mensen laten zien
hoe het onderhoud in zijn werk gaat.

Voorbeeld: In zes proefwijken wordt de laatste week van

4 Een positieve sfeer creëren rond het project.

juni begonnen met borstelen en branden. Om goed te kunnen

5 Mensen attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid

borstelen moeten straten zoveel mogelijk autovrij gemaakt

voor hun gifgebruik op het eigen erf en hun motiveren zelf

worden. Dit betekent dat auto's tijdelijk naar een andere

ook geen gif meer te gebruiken.

FASE PROJECT

Ontwerpfase

Voorbereidingsfase

DOELGROEP

DOELSTELLING

ACTIVITEIT

FINANCIËN

BETROKKENEN

UITVOERING

Andere

Andere

Workshop om

ƒ 2.500,-

VEWIN

Projectleider

vakdiensten/

vakdiensten/

te komen tot:

afdelingen

afdelingen

voorlopig

(Ruimtelijke

betrekken bij

ontwerp

Ordening/

het ontwerp

Technische

Stadsont-

en hun

eisen

wikkeling/

partner

Bestek

Stadsbeheer/

maken

Milieudienst

binnen het

etc.)

project

Bestuur

Wethouder/

Voorlichtings-

ƒ 1.500,-

VEWIN

Projectleider

gemeenteraad

bijeenkomst

Eigen

betrekken bij

voor

vakdienst/

het project

gemeente-

afdeling

raadscommissie

Tabel 18
Middelenmix

DOELGROEP

ACTIVITEIT

Bewoners

Persbijeenkomst

MAART

DOELSTELLING

Pers informeren en via free-publicity

APRIL

MEI

JUNI

30

voorpublicatie bewerkstelligen
Artikel eigen

De totale bevolking informeren over het

tweemaandelijks

hoe en waarom van het project

28

magazine gemeente
Artikelen wijkbladen

Via wijkbladen informatie verstrekken over de

15

praktische uitvoering van het project
H.a.h.-krant

18

Vrijdag/zaterdag voorafgaande aan de borstel/
brandweken opvallende krant h.a.h. verspreiden
met tot de verbeelding sprekende afbeeldingen
met kort en helder welke inspanningen

H.a.h.-weekblad

15

1/1 pagina een week voorafgaande aan de weken
waarin borstelen/branden wordt uitgevoerd met in
het kort verwoord wat de doel van het project is en
welke inspanning van wijkbewoners verwacht wordt

Geluidswagen

20

Geluidswagen voorafgaande aan de borstelmachine
die vraagt of mensen hun wagen tijdelijk verplaatsen
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FASE PROJECT

DOELGROEP

DOELSTELLING

ACTIVITEIT

FINANCIËN

Uituoerings/ase

Wijkbewoners

Wijkbewoners

Persoonlijk

ƒ 5.000,-

actief
informeren

BETROKKENEN

UITVOERING

Projectleider

Afdeling

h.a.h.-mailing

Afdeling

Voorlichting/

Infobus

Voorlichting/

Communi-

Communi-

catie

catie
Nazorgfase

Wijkbewoners

Terug-

Effect-

koppelen

onderzoek

ƒ 15.000,-

resultaten
beheer

Projectleider

Uitvoerende

Afdeling

onderzoeker

Onderzoek en
Statistiek/
onderzoekbureau/
stagiaire
hogeschool/
universiteit

noot: elke fase kent uiteraard diverse doelgroepen en per doelgroep soms diverse activiteiten.
Bovenstaand schema is slechts een voorbeeld hoe een overzichtelijk communicatieplan gemaakt kan worden.

Hoofdstuk 9

EEN BLIK IN
DE T O E K O M S T
Het voorbeeldproject in Eindhoven
heeft veel waardevolle kennis
opgeleverd waar andere gemeenten
h u n voordeel mee kunnen doen.
Toch kan er nog meer gebeuren om
het gebruik van chemische
onkruidbestrij dingsmiddelen
duurzaam te verminderen. Integraal
waterbeheer krijgt in gemeenten
steeds meer aandacht. Een grotere
samenwerking tussen gemeente en
waterschappen ligt voor de hand.
Dit kan een extra stimulans zijn om
het gebruik van gif te beperken.
Naast gemeenten gebruiken ook
particuliere instellingen, bedrijven en
huishoudens chemische
bestrijdingsmiddelen. Acties in
die richting kunnen voor het milieu
veel 'winst' opleveren.
De technieken voor niet-chemische
onkruidbestrijding kunnen op veel
punten worden verbeterd.
Het stimuleren van dergelijke
innovaties vraagt wel om bundeling
van krachten.
Integratie van handelingen die nodig
zijn voor een schone straat bespaart
kosten. Over de kwaliteiteisen van
het onderhoud zullen landelijke
afspraken nodig zijn.
Ten slotte zal door monitoring
moeten worden nagegaan in hoeverre
deze acties leiden tot een verdere
vermindering van het gifgebruik in de
toekomst.

Reductieprogramma in Eindhoven

De afgelopen twee jaar hebben duidelijk
gemaakt dat het reductieprogramma veel kennis
oplevert over de wijze waarop duurzaam het
gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is te verminderen. Dit programma
schept een uitstekend kader voor een grotendeels gifvrij beheer.Voor de gemeente
Eindhoven is het echter nog de vraag of ze
volledig zal stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De kosten om de laatste 'druppel' gif
uit te bannen zullen waarschijnlijk onevenredig
stijgen in vergelijking met het resultaat dat
wordt nagestreefd.
Iedere gemeente is uniek. De aanpak van de
gemeente Eindhoven zal niet overal tot dezelfde
resultaten leiden. Het reductieprogramma is
echter wel een goede leidraad voor andere
gemeenten bij het invoeren van alternatieve
onkruidbestrijding.
Integraal waterbeheer: eenstimulans voor
minder chemische bestrijdingsmiddelen

Gemeenten zijn formeel niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wel speelt open water in het
stedelijk gebied een steeds belangrijkere rol bij
de beoordeling van de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en in
plantsoenen is daarop van invloed. Dit geldt ook
voor rioleringsbeheer en oeverinrichting. Het
voeren van een nieuw beleid met betrekking tot
onkruid past uitstekend binnen activiteiten
gericht op integraal waterbeheer. Daarbij ligt
samenwerking met de waterbeheerder (kwaliteit
en kwantiteit) voor de hand.
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Innovatie onkruidbestrijdingstechnieken
In de afgelopen decennia is onkruidbestrijdingsapparatuur sterk verbeterd. Een
recent voorbeeld is de Selectspray, een spuitapparaat dat met een 'electronisch oog' onkruid
signaleert en alleen daar spuit waar het nodig is.
Deze techniek levert een aanzienlijke besparing
op het verbruik van chemische bestrijdingsmiddelen (Sluijsmans 1996).Verdere verbeteringen zijn mogelijk door een soortgelijke sensortechniek te koppelen aan niet-chemische
technieken voor onkruidbestrijding. Voor een
dergelijke innovatie is hoogwaardige technologie
nodig. Dat gaat meestal gepaard met hoge
ontwikkelingskosten.
Door bundeling van krachten, van beherende
en uitvoerende organisaties, zijn dergelijke
innovaties te stimuleren.

Minder gif bij bedrijven, instellingen
en huishoudens
Uit onderzoek is gebleken dat naast
gemeenten ook veel bedrijven, instellingen en
huishoudens de gifspuit hanteren. Nadat een

Landelijke afspraken over onderhoudskwaliteit
Om de kwaliteit van het onderhoud vast te
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gemeente zelf het goede voorbeeld heeft
gegeven door bijvoorbeeld met behulp van het

leggen is in het project een kwaliteitssysteem

reductieprogramma het gebruik van chemische

opgesteld. Dit systeem bestaat uit concrete

middelen verregaand terug te dringen of zelfs

straatbeelden met onkruid. De kwaliteiten

volledig te beëindigen kunnen anderen in de

verschillen in aard en omvang van het onkruid.

gemeente gewezen worden op het belang van

De Stichting Nederland Schoon heeft een
soortgelijke systematiek ontwikkeld voor

minder chemische middelen.
Bedrijven en instellingen vragen daarbij om

zwerfvuil op straat. Het komt de efficiëntie van

een andere benadering dan de huishoudens.

het werk ten goede wanneer alle handelingen

Bedrijven kunnen rechtstreeks, via onder-

die nodig zijn voor een schone straat op elkaar

nemersverenigingen of via de Kamers van

worden afgestemd. Dit betekent dus ook een

Koophandel benaderd worden. Zij kunnen

integratie van beide kwaliteitssystemen.

aangesproken worden op hun maatschappelijke

Daarmee moet het mogelijk zijn om

verantwoordelijkheid. Huishoudens kunnen

aannemers aan te sturen op een te realiseren

benaderd worden in het kader van de reguliere

beeldkwaliteit die correspondeert met 'een

gemeentelijke voorlichtingsactiviteiten.

schone straat'. Ook biedt deze aanpak goede
aanknopingspunten voor het invoeren van

Monitoring gebruik bestrijdingsmiddelen

bewonersparticipatie.

op verhardingen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op
verhardingen draagt bij aan de verontreiniging
van het oppervlaktewater en vormt daardoor
een bedreiging voor de drinkwatervoorziening.
Het is van belang de ontwikkelingen te volgen.
Daarvoor dient, bij voorkeur door aan te sluiten
bij reeds bestaande periodieke onderzoeken,
gericht informatie te worden verzameld over het
gebruik van middelen (soorten en hoeveelheden)
door de verschillende partijen. Dit kan wellicht
binnen het kader van het Actieprogramma
diffuse bronnen, dat recent is aangeboden aan
de Minister van Verkeer en Waterstaat.

INFORMATIE
Milieu-effecten chemische bestrijdingsmiddelen
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Postbus 9102,6700AA Wageningen;
telefoon 0317 -496 911
KIWA
Postbus 70, 2280AB Rijswijk;
telefoon 070 -395 3535
Rijksinstituut uoor Integraal Zoetwaterbeheer
en Afvalwaterbehandeling (RÏZA)

Technieken voor niet-chemisch onderhoud

Postbus 17,8200AA Lelystad;

Onderzoek

telefoon 0320 - 270 411

Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut uoor
Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)

Vereniging uan Exploitanten van

Postbus 23,6700AA Wageningen;

Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)

telefoon 0317 -477 700

Postbus 70,2280AB Rijswijk;
telefoon 070 - 395 3535

Instituut uoor Milieu- & Agritechniek
(IMAG-DLO)
Postbus 43,6700AA Wageningen;

Onderhoudsvriendelijke verhardingontwerpen

telefoon 0317 -476 300

Stichting Centrum uoor Regelgeuing en Onderzoek
in de Grond-,Water- en Wegenbouw en de

Onderwijs

Verkeerstechniek (C.R.O.W)

Innouatie- en Praktijk Centrum Groene Ruimte

Postbus 37,6710 BA Ede;

(IPC-GR)

telefoon 0318 - 620 410

Postbus 393,6800AJ Arnhem;
telefoon 026 - 3550 100

Instituut uoor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Postbus 23,6700AA Wageningen;

DeKleineAarde

telefoon 0317 -477 700

Postbus 151,5280AD Boxtel;
telefoon 0411 - 684 921

Voorlichting aan bedrijven en burgers
Stichting Natuuruerrijking
Opperduit 362,2941AR Lekkerkerk;
telefoon 0180 - 663 053
Vereniging van Houeniers en Groenuoorzieners (VHG)
Postbus 85,3980 CB Bunnik;
telefoon 030 - 6595 650
Vlinderstichting
Postbus 506,6700AM Wageningen;
telefoon 0317 -424 224
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