Informatie
Geachte mevrouw, heer,
Bent u van plan om het groenonderhoud van uw bedrijfsterrein of tuin uit te
besteden? Dan is het belangrijk om te weten dat sinds een aantal jaren het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen door uw hovenier of groenvoorziener is verboden. Deze
brief legt u, als potentiele opdrachtgever, uit waarom dit verbod is ingesteld door de
Nederlandse overheid.
Bij gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (formeel gewasbeschermingsmiddelen)
op uw verharding of in ‘het groen’ kunnen deze af- en uitspoelen naar het gronden oppervlaktewater. De Nederlandse overheid heeft dit verbod ingesteld om de
waterkwaliteit en kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen.
Daarnaast maken drinkwaterbedrijven van grond- en oppervlaktewater, na controle
en met behulp van zuivering, drinkwater. Om te voorkomen dat er steeds meer
geïnvesteerd moet worden in zuivering, moeten drinkwaterbronnen beschermd worden
tegen verontreinigingen. Om nu en in de toekomst de bronnen van ons drinkwater
zo schoon mogelijk te kunnen houden is het van belang het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen te beperken. Ook waterschappen werken aan het schoonhouden
van ons water. Dit is goed voor mens, dier en plant.
U staat voor de keus met welke aannemer u zaken gaat doen. Weet dat uw hovenier/
groenvoorziener verplicht is om uw bedrijfsterrein of tuin te onderhouden zonder
gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Pesticidevrij werken is haalbaar
en betaalbaar. Het begint met een slim ontwerp en inrichting. Ook in bestaande tuinen
valt hier nog winst mee te behalen.
Voor meer informatie, vraag het aan uw groenvoorziener of hovenier. Watervriendelijke
tuintips staan op de achterzijde van deze brief en op www.onkruidvergaat.nl.
Op www.schoon-water.nl/forum kunt u uw vragen stellen. We hopen u voldoende
geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Joost Lommen
Projectleider OnkruidVergaat.nl
Namens Unie van Waterschapen, Vewin, ministerie IenW en Stichting NCO.

OnkruidVergaat.nl is een zogenoemd ‘webportal’, gericht op het delen van kennis over onkruidbestrijding en gewasbescherming zonder
pesticiden, zowel onder particulieren als onder professionals buiten de landbouw. OnkruidVergaat.nl is een idee van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. De redactie is in handen van het onafhankelijk adviesbureau CLM Onderzoek en Advies. Financiering is in handen
van Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), Stichting Niet-chemische Onkruidbestrijding (NCO)
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

watervriendelijke tuintips
							

voor op uw koelkast of prikbord!

Tips voor bedrijven en gemeenten
Laat of gaat uw terrein aanleggen, herinrichten of uw bestaande onderhouden?
Zo ja, lees dan deze tips:
¤¤ Zorg voor zo min mogelijk voegruimten.
¤¤ Let goed op welke prijzen u met elkaar vergelijkt. Zijn de prijzen van chemisch en
chemievrij beheer gebaseerd op bruto of netto oppervlak?
¤¤ Regel de aanbesteding met een beeldbestek. Dit voorkomt gedoe met aannemers
wanneer het onkruid sneller groeit dan voorzien. Met een frequentiebestek bent u
niet continu verzekerd van een schone stad.
¤¤ Een aanbesteding voor meerdere jaren is voordeliger en beter voor de kwaliteit.
¤¤ In geval van bruto-bestekgegevens horen in het bestek de weg/straatlengtes van
zowel asfalt- als elementwegen.
¤¤ Schrijf in het beeldbestek niet een lage kwaliteit (bijv. CROW niveau A of B) voor.
Wanneer de opdrachtnemer zich laat verleiden om met de kwaliteit ‘diep weg te
zakken’, duurt het lang voordat een redelijke kwaliteit weer is bereikt.
¤¤ Een duidelijk en volledig bestek levert u geld op.
“Wij beheren 8 ha met een heetwatermachine. Dit bevalt ons goed, zo nemen we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook past het goed bij onze vogel- en faunavisie.”
Noud Fransen (Commercieel Directeur Kempen Airport)

Tips voor burgers:
Laat of gaat u een tuin aanleggen of uw bestaande onderhouden? Zo ja, lees dan deze
tips:
¤¤ Koop en gebruik gereedschap dat onkruid verwijderen makkelijk maakt, zoals
schoffels, krabbers, borstels of branders.
¤¤ Veeg regelmatig uw verharding. Het opgeveegde zand kan niet meer als kiembed
dienen.
¤¤ Dichte beplanting, zoals bodembedekkers, verhindert het kiemen van onkruidzaad.
¤¤ Veel onkruiden zijn nuttig. Als bodembedekker voorkomen ze dat de grond
verdroogt. Onkruiden zijn waardplant voor vlinders en hommels, deze houden van
hun nectar.
¤¤ Voorkom plaaginsecten (luizen, emelten en slakken) door het stimuleren van
natuurlijke vijanden als vogels, spinnen, oorwormen, lieveheersbeestjes en egels.
¤¤ Plaats nestkasten, nectarrijke bloemen en creëer ‘wilde’ hoekjes.
“Bedek alle borders met bodembedekkers, waardoor je geen onkruid hoeft te verwijderen
omdat het er niet kan ontkiemen.” Tip van Willeke uit Bergen op Zoom

Colofon
Info:

www.onkruidvergaat.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/mogenhoveniers-gewasbeschermingsmiddelen-gebruiken-in-tuinen-van-particulieren
Vragen: www.schoon-water.nl/forum
E-mail:
info@schoonwater.nl
Telefoon: 0345-470758
Uitgave: CLM Onderzoek en Advies
Datum: Maart 2019

