GEWASBESCHERMING
Verbod op spuiten op
verharding

ondernemen met

cumela

Sinds 31 maart 2016 geldt er een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharde
oppervlakken (stenen, grind, schelpen). Dat verbod is sinds 1 november 2017 uitgebreid naar het professioneel gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen op onverharde oppervlakken buiten de landbouw.

Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat
er per 1 november 2017 een verbod geldt op
het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Daarop
blijven een aantal uitzonderingen bestaan en
eind oktober heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt in welke gevallen na 1 november het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen nog wel is toegestaan. Overigens blijft het voor particulieren
nog steeds toegestaan om wel met gewasbeschermingsmiddelen als Roundup hun straatje
en erf te spuiten.

Locaties
Er zijn nu acht typen locaties genoemd waar gericht professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog mogelijk is:
•	Locaties waar vanwege veilige exploitatie
van bedrijfsmatige activiteiten of inrichtingen het gebruik van open vuur of draaiende
motoren niet is toegestaan.
•	Het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën
van vliegtuigen, inclusief het gebied dat

Lijst specifieke toepassingen
Momenteel geldt nog voor een hele lijst van specifieke planten of dieren dat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is toegestaan als dit nodig wordt geacht voor de bescherming van mens, dier of milieu.
De uitzonderingsorganismen zijn:
•	
Duizendknoop: Japanse duizendknoop
(Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop
(Fallopia sachalinensis), bastaard duizendknoop
(Fallopia x bohemica), Afghaanse duizendknoop
(Persicaria wallichii) en kruisingen
•	
Ambrosia (Ambrosia species)

70

GRONDIG 9 2017

wordt gebruikt voor het laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen.
•	Spoor-, metro- en trambanen, voor zover het
betreft het ballastbed bestaande uit een laag
steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of inspectie- of schouwpaden gelegen
binnen de veiligheidszone.
•	Locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor defensiedoeleinden.
•	Locaties waar scherpe munitie of explosieven
in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.
•	Locaties waar een elektrische installatie voor
hoogspanning aanwezig is waarvan delen
niet of onvoldoende zijn beschermd tegen
directe of indirecte aanraking.
•	Recreatieterreinen en sportterreinen (zie onder Green Deals).
•	Boerenerven (deze worden dus niet tot de
bedrijfsterreinen gerekend).
•	Siertuinen (rosarium, arboretum) met betaalde toegang.
•	Voor het behandelen van stobben in, op of
langs weg- en waterbouwkundige constructies als door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.

Daarnaast is er een lijst van specifieke toepassingen waarvoor het gebruik wel blijft toegestaan (zie kader).

Invasieve exoten
Een derde uitzondering is het gebruik voor de
bestrijding van invasieve exoten. Dit zijn planten diersoorten van buiten de Europese Unie die
een bedreiging vormen voor de Europese flora
en fauna. Hierop staan bijvoorbeeld planten als
de reuzenberenklauw en waterplanten als de
grote waternavel, waterhyacint en grote waternavel. Een compleet overzicht van de invasieve
exoten die op de EU-lijst staan, is vinden op de
website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Quarantaine-organismen
Ook voor de bestrijding van quarantaine- of
quarantainewaardige organismen is de inzet
van chemische gewasbeschermingsmiddelen
toegestaan. Deze organismen vormen een bedreiging voor de exportstatus van landbouwproducten en uitgangsmateriaal (poot- en
plantgoed en bloemkwekerijproducten). Op

•	
Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea)
•	
Bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea)
•	
Buxusmot (Cydalima perspectalis)
•	
Fluweelboom/azijnboom (Rhus species)
•	
Hemelboom (Ailanthus altissima)
•	
Pontische rododendron (Rhododendron x
superponticum)

•	
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
•	
Eik (Quercus species) met uitzondering van
Quercus robur en Quercus petraea

•	
Esdoorn (Acer species) met uitzondering van Acer
campestre

•	
Witte abeel (Populus alba)
•	
Grauwe abeel (Populus x canescens)
•	
Zuurbes (Berberis species), niet zijnde
Berberis vulgaris

•	
Robinia (Robinia pseudoacacia)
•	
Rimpelroos (Rosa rugosa)
•	
Dwergmispel (Cotoneaster species)
met uitzondering van Cotoneaster
integerrimus
•	
Knolcyperus (Cyperus esculentus)
•	
Trosbosbes (Vaccinium corymbosum
en hybriden)

de Europese lijst staan ongeveer 250 quarantaine-organismen. Een voorbeeld uit de landbouw is bijvoorbeeld de Aziatische boktor. Een
compleet overzicht vindt u op de website van
de NVWA.

Vrijstelling artikel 38
De overheid heeft via artikel 38 in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden de
mogelijkheid gehouden om het gebruik van
een niet in Nederland toegelaten gewasbescherming toe te laten. Zo kan ze snel een middel toelaten om snel een nieuwe plaag of ziekte
te kunnen aanpakken.

Green Deals
Voor een aantal terreinen en sectoren zijn er afspraken gemaakt tussen overheid en bedrijfsleven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in zogeheten Green Deals. Daarbij is
de afspraak dat er binnen de looptijd van Green
Deals (vaak tot 2020) wordt gewerkt aan het
zoeken naar en introduceren van alternatieven
voor chemische gewasbescherming. Chemische gewasbescherming is binnen de ‘deals’
nog toegestaan tot 2020. Er is een Green Deal

afgesloten voor terreinen van recreatiebedrijven. Hieronder vallen bungalowterreinen, pretparken, groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens (behalve de aanlegsteigers
in of nabij het oppervlaktewater). Recreatiebedrijven mogen nog gewasbeschermingsmiddelen toepassen op zowel verharde als onverharde terreinen.
Ook voor sportvelden en golfbanen (alleen het
bespeelde gedeelte van de sportvelden) is een
Green Deal van kracht. In de Green Deal met de
sportsector is afgesproken dat de uitzondering
alleen geldt voor terreinen waar het nog niet
mogelijk is om zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de speelkwaliteit en
veiligheid van sporters te waarborgen. Het gaat
dan om de ruimte inclusief de beperkte zone
daaromheen die voor het beoefenen van de
sport nodig is. Het gaat dan om gras, kunstgras,
ongebonden verharding of kunststof. Tegelpaden rondom sportvelden, andere verhardingen en groenstroken op sportaccommodaties
vallen buiten deze definitie. Binnen deze green
deals werken sportbonden en aannemers samen aan het ontwikkelen en in praktijk brengen van alternatieven.

Welke middelen toepassen?
Gewasbeschermingsmiddelen met een laag
risico of biologische middelen hebben de voorkeur bij deze uitzonderingen. Ze mogen dan
niet zijn ingedeeld als gevaarlijk voor het aquatisch milieu of prioritaire stoffen bevatten.

Duidelijkheid
Met het publiceren van de uitzonderingen
komt er nu duidelijkheid voor alle resterende
gebruiksmogelijkheden buiten de landbouw.
Aan de besluitvorming is een lang traject van
overleg, discussie en uiteindelijk politieke besluitvorming voorafgegaan. De uitzonderingen
hebben echter niet de eeuwigheid. Letterlijk
staat er beschreven in de toelichting bij de regelgeving: “Streven is het aantal uitzonderingen
binnen enkele jaren zoveel mogelijk te verminderen. Doel is dus om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw de
komende jaren nog verder terug te brengen.”

TEKST: Maurice Steinbusch,
secretaris sectie Agrarisch loonwerk

advertentie

Maak van uw wiellader een motorgrader

Mekos dozerbladen: volautomatisch werkende profileer machines, voorzien van automatisering door
middel van laser techniek, total station of gps. De Mekos machines zijn uniek, sterk en duurzaam,
geschikt voor zand en korrelbanen. Werkbreedte tot 4 mtr.

(op getoonde producten zijn individueel patenten van toepassing)
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