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onkruid duurzaam en 3x efficiënter 
bestrijden met de WeedSteam®

HETE LUCHT  

STOOM
INFRAROOD

kijk op www.jeanheybroek.com
voor een overzicht van ons leveringsprogramma

Jean Heybroek BV, tel. 030 - 639 46 11      

onkruid 
1-2-3 weg!

De WeedSteam is de snelle en ef� ciënte oplossing voor effectief 

en duurzaam onkruidbeheer. De 1-2-3 combinatie van zeer hete 

lucht, infrarode straling en stoom pakt ongewenste vegetatie 

grondig aan. Na enkele dagen is het behandelde onkruid 

verdord! Bel nu Jean Heybroek en overtuig u van de 

unieke kwaliteiten van de WeedSteam! 

veilig systeem

milieuvriendelijk 

duurzaam resultaat

lage exploitatiekosten

minimaal onderhoud

maximale prestaties

onkruidweek
van hetweekvanhetonkruid.nl

weekvanhetonkruid.nl
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Big data. Supermarkten die miljoenen transacties per dag verwerken, doen er hun voordeel mee. Maar ook in aan onkruidbeheer 

verwante sectoren als gladheidsbestrijding en afvalinzameling doet de verwerking en analyse van databestanden al opgang. Hoe zit dat in 

het onkruidbeheer? 

Big green data in groenbeheer14
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Controlled circulation: Dit betekent dat alle profes-

sionals in de groene sector recht hebben op een 

gratis abonnement. Niet werkzaam in de groene 

sector 91,- per jaar. De abonnementsperiode 

loopt van 1 januari tot en met 31 december van 

ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks auto-

matisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke 

wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand 

aan de nieuwe abonnementsperiode in ons bezit 

is.

ISSN: 2352-4634

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien 

van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk 

voorbehouden. Deze berusten bij NWST NeWSTories BV 

c.q. de betreffende auteur. Niets uit deze uitgave mag 

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan 

ook. Dit vakblad wordt tevens elektronisch opgeslagen 

en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de 
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De bodem is niet in zicht. 
We zitten al op de bodem
 

Grofweg de helft van de onkruidbe-

heerders is nog bezig met de omslag 

naar niet-chemisch. Naar schatting 

driekwart denkt na over integraal 

beheer, een kwart is er al mee begon-

nen. En bijna allemaal schuiven ze 

met het budget om alle bezuinigingen 

het hoofd te bieden, zo leert een 

rondgang langs onkruidbeheerders in 

vijftien gemeenten. Eén troost: met 

onkruid vergaat de wereld niet.

Straatje schoonpoetsen!

Het leven voor groenbeheerders zou 

een stuk makkelijker zijn, als 1) de 

budgetten zouden vervijfvoudigen, 

2) het verbod op Roundup uitgesteld 

werd, 3) burgers onkruid mooi zou-

den vinden, 4) onkruidbeheerders 

een veto kregen bij de inrichting van 

de openbare ruimte en 5) alle ove-

rige tekorten voor rekening zouden 

komen van rioolbeheer. Maar hoe 

reëel is het om dat te verwachten? 

We vroegen het enkele experts.

60

28 en verder
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‘Mijn broer en ik zijn vakidioten, ja’

De echte oplossing is groen-grijs. Door budgetten samen te voegen 

en die te combineren met nieuwe heetwatertechnieken, werkt 

groenaannemingsbedrijf Punt aan een totaalconcept voor onkruid-

bestrijding in stads- en gemeentewijken. Betaalbaar, ultraduurzaam 

en sociaal tegelijk, claimt Punt. ‘Out of the box denken kan alleen 

maar als je alles tegelijk bekijkt.’ 

rd.

Dit heeft de stad een paar 
miljoen opgeleverd
 

Harrie van Winsen, stadsdeelmanager van de gemeente 

Arnhem, praat er niet omheen. Natuurlijk heeft de beslis-

sing om integraal te gaan beheren en de zaken in de bin-

nenstad helemaal in handen van Sight te leggen financieel 

fors opgeleverd. Maar er is meer. ‘Als je mij in 2003 had 

verteld dat we met zo’n klein budget in 2015 nog zo 

veel zouden realiseren, had ik het niet geloofd’, zegt Van 

Winsen. Als stadsdeelmanager is hij in Arnhem verant-

woordelijk voor de deelgebieden centrum en noordoost. 

56

20

48

inhoud

De echte groenkenner combineert en 
denkt vooruit

Al meer dan 50% van de totaaloppervlakte elementver-

harding wordt momenteel chemievrij beheerd. ‘Daar zijn 

we trots op’, zegt Bert van Loon. De voorzitter van de 

stichting NCO over de lobby voor en de kosten van niet-

chemische onkruidbestrijding, en de rol van de media 

daarin. 

onkruid
week

van het
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Sight maait gazons 

met tablet
Vanaf komend groeiseizoen gaat Sight 

Landscaping als eerste groenvoorziener innova-

tieve technologie inzetten om het maaien van 

gazons te ondersteunen. Hiervoor is in samen-

werking met het bedrijf Jewel uit Wageningen 

een applicatie ontwikkeld.

In de maaimachine wordt een tablet bevestigd 

waarop de machinist de gazons kan zien die 

gemaaid moeten worden. Hij wordt langs alle te 

maaien gazons genavigeerd, via de meest effi-

ciënte route. De algoritmen die hiervoor nodig 

zijn, worden door Jewel ook toegepast in de 

gladheidsbestrijding en straatreiniging.

Een groot voordeel van deze innovatie is, dat er 

ook bij ziekte of vakantie van machinisten altijd 

een vervanger te vinden is die de werkzaamhe-

den kan overnemen zonder dat deze gebiedsbe-

kendheid heeft. Daarmee kan de kwaliteit van 

het werk door Sight veel beter geborgd worden. 

Ook verwacht Sight dat hiermee een bijdrage kan 

worden geleverd aan het terugdringen van de 

CO2-uitstoot. Doordat routes efficiënter worden 

gereden, worden minder fossiele brandstoffen 

verbruikt. De innovatieve technologie wordt 

dit jaar door Sight ingezet in de gemeenten 

Amersfoort, Arnhem en Wijchen.

Nieuw middel in 

strijd tegen onkruid
Bayer presenteert Pistol Flex, een nieuw middel in 

de strijd tegen onkruid. Het gaat om een herbi-

cide waarmee een breed spectrum aan onkruiden 

bestreden kan worden. Het middel is onlangs 

officieel goedgekeurd door het Ctgb. Pistol Flex 

is een middel voor professioneel gebruik op 

open verhardingen in het openbaar groen, op 

permanent onbeteeld terrein en in particuliere 

tuinen. Het middel kan gebruikt worden voor 

de opkomst van onkruiden tot aan het vierde 

bladstadium en heeft een langdurige werking; 

bij één toegestane toepassing per jaar is het mid-

del het beste toe te passen tussen maart en juni. 

Afhankelijk van de onkruidsoort heeft het een 

nawerking van minimaal vier maanden. Pistol Flex 

werkt op basis van de bestanddelen diflufenican 

en Iodosulfuron. Het middel is ook geschikt voor 

toepassing in droge omstandigheden. De actieve 

stof diflufenican is hydrofoob

en wordt na een periode van neerslag opnieuw 

geactiveerd.

Amsterdam vriende-

lijker voor bijen
Terwijl het wereldwijd slecht gaat met de bij, is 

in Amsterdam het aantal soorten wilde bijen met 

20% gestegen, van 51 verschillende soorten in 

2000 naar 61 soorten in 2014. De stand van 

de wilde bij is een goede graadmeter voor de 

ecologische rijkdom van Amsterdam. Dit heeft 

wethouder Groen, Abdeluheb Choho, gezegd op 

een symposium over bijen en vlinders, waar de 

gemeente Amsterdam de resultaten presenteert 

van de lopende onderzoeken in de stad. De afge-

lopen tien jaar is het Amsterdamse groen anders 

ingericht en beheerd. Op verschillende plaatsen 

in de stad zijn wildebloementuinen aangelegd, de 

Amsterdamse Ecologische Structuur is ecologisch 

beheerd, er wordt door de gemeente geen gif 

meer gebruikt in het openbare groen en er zijn 

specifiek voor de bijen in de stad projecten uit-

gevoerd en gestart. Het blijkt nu dat de bij daar 

flink van profiteert. 

Uit onderzoek dat in 2014 is gestart, blijkt dat 

er circa 650 bijenkasten zijn, verspreid over 

de stad. Zo staan er bijenkasten op daken van 

bewoners, hotels, kantoren en bedrijven en in 

volkstuinen, speciale bijenparken en de stadspar-

ken. Daarnaast is gekeken waar in de openbare 

ruimte de belangrijkste bomen voor de bij staan. 

De toegenomen biodiversiteit in Amsterdam is 

waardevol voor de bewoners. De beleving van 

het groen in de stad krijgt voor veel mensen een 

extra dimensie als er veel verschillende soorten 

dieren en planten te vinden zijn. Een groeiend 

aantal Amsterdammers lijkt daarin geïnteres-

seerd, gezien de enorme opkomst van activiteiten 

als wildplukken in de stad of excursies met een 

stadsecoloog. De structuur van de stad, met 

veel afwisseling van soorten groen, verschillende 

typen bebouwing, waterstructuren en een diver-

siteit aan microklimaten, maakt dat een grote 

diversiteit aan flora en fauna is ontstaan.

Wedstrijd voor 

klimaatinnovaties
Climate-KIC nodigt studenten, start-ups, onder-

zoekers, ondernemers en werknemers die dro-

men van hun eigen onderneming uit om hun 

cleantech-idee aan te melden bij de laagdrempe-

lige business-competitie ClimateLaunchpad. De 

deelnemers met de beste ideeën krijgen de kans 

om hun plan verder te ontwikkelen. Alle ideeën 

worden beoordeeld op hun impact op klimaatver-

andering, het businessperspectief en het enthou-

siasme waarmee het idee is gepresenteerd. De 

meest veelbelovende ideeën stromen door naar 

Climate-KIC Accelerator, waar ze verder kunnen 

worden ontwikkeld. 

De innovatieve ideeën worden gedurende een 

business-bootcamp van twee dagen concreter. In 

een serie van zeer gerichte coachingsessies zetten 

de deelnemers hun idee om naar een business-

plan. Zij worden getraind in het pitchen van hun 

Nieuws

Bijenhotel op de Zuidas.
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plan tijdens de nationale finale. Een professionele 

jury beoordeelt de plannen en kiest hieruit drie 

winnaars. Deze drie nationale finalisten doen mee 

aan de Europese finale in september. Zij mogen 

hun idee pitchen voor toegang tot Climate-KIC 

Accelerator. Dit jaar vindt de finale in Nederland 

plaats. De acht beste business-innovaties krij-

gen in ieder geval toegang tot Climate-KIC 

Accelerator om het plan tot een succesvolle 

business te ontwikkelen. De drie beste ideeën 

ontvangen een geldprijs. Pim Janssen, runner-up 

van de competitie in 2014 en medeoprichter van 

Desolenator over ClimateLaunchpad: ‘Als start-

up een competitie winnen is één ding, maar het 

winnen van ClimateLaunchpad is iets heel anders. 

Het geeft je een daadwerkelijke kans om je 

start-up te transformeren in een zeer succesvolle 

onderneming, met alle ondersteuning die je je 

maar kunt bedenken.’

Hissink & Zn. 

presenteert de 

SP 5008
Hissink & Zn. presenteert de nieuwe SP 5008, 

de grote broer van de Antonio Carraro SP 4400 

werktuigdrager. In veel opzichten is de nieuwe 

werktuigdrager gelijk aan de SP 4400. Toch is 

er een belangrijk verschil: de motor. De Antonio 

Carraro SP 5008 is voorzien van een Yanmar 

4-cilinder motor met 46 pk. Dat is bijna 10 pk 

meer dan de SP 4400. Deze motor van de SP 

5008 zorgt ervoor dat de trekker beter geschikt 

is voor het zware werk. Hierdoor wordt de 

inzetbaarheid vergroot. Ook zal de bestuurder 

ervaren dat het stiller is geworden in de cabine. 

De werktuigdrager is voorzien van een dege-

lijke driepunts-hefinrichting met een 540- en 

1000-toerige aftakas. Hoewel de machine meer 

vermogen heeft gekregen, is de lengte met 

slechts 8 cm toegenomen; de compacte bouw en 

wendbaarheid zijn gebleven. De nieuwe SP 5008 

is daarmee uitstekend geschikt voor onder andere 

onkruidbestrijding, maaiwerkzaamheden, glad-

heidsbestrijding en snoeiwerkzaamheden.

Kampen gaat 

onkruid bestrijden 

met heet water
De gemeente Kampen gaat vanaf dit jaar de hele 

gemeente onkruidvrij houden met behulp van 

een Wave Sensor Series op een Holder C250-

werktuigdrager. De machine zal geleverd worden 

door Bruntink & Velco. De Wave Sensor-methode 

is een effectieve en energiezuinige methode voor 

niet-chemische onkruidbestrijding. De methode 

bestrijdt alle soorten onkruid, algen en mos met 

behulp van heet water van 98 graden. De Wave 

Sensor Series waarmee de gemeente Kampen 

gaat werken, is het paradepaardje van Wave. 

Met behulp van sensor-gestuurde gepatenteerde 

technologie wordt alleen heet water gesproeid 

op plekken waar onkruid staat. Hierdoor kan de 

laagste kostprijs per vierkante meter gerealiseerd 

worden. De gemeente Kampen heeft inmiddels 

al een jaar ervaring met de methode én met 

Bruntink & Velco. Afgelopen jaar heeft zij, naast 

het gebruik van chemische onkruidbestrijding, 

het bijwerk uitgevoerd met een Wave Mid Series. 

Door de ervaring met deze methode is men over-

tuigd geraakt van de effectieve en efficiënte wer-

king van heet water. Met de Wave Sensor Series 

in combinatie met de Holder-werktuigdrager kan 

de hele gemeente Kampen beheerd worden. De 

Holder-werktuigdrager kan voor meerdere toe-

passingen worden gebruikt en is multi-inzetbaar 

voor overige werkzaamheden, zoals een winter-

dienst.

Van de Haar Groep 

breidt uit
De Van de Haar Groep heeft deze week een 

contract gesloten met Wave-dealer Bruntink & 

Velco uit Voorst voor de levering van een aantal 

nieuwe Wave-machines: de Wave Sensor Series 

2.0, Mid Series en de nieuwe Mini Series. In 

de afgelopen maanden heeft de Van de Haar 

Groep diverse nieuwe opdrachten aangeno-

men en bestaande opdrachten verlengd voor 

het efficiënt en milieuvriendelijk bestrijden van 

onkruid op verhardingen. Daardoor was het 

noodzakelijk om de vloot verder uit te brei-

den van zes naar zeven Wave Sensor Series. 

De Van de Haar Groep groeit verder samen 

met de expertise van Bruntink & Velco, welke 

verantwoordelijk is voor service en onderhoud 

van de Holder-werktuigdrager met de Wave 

Sensor Series 2.0. De Wave-methode maakt 

gebruik van de vele positieve eigenschappen 

van water (géén stoom; dit stijgt immers op). 

Heet water van ongeveer 98 °C in combinatie 

met de sensortechniek resulteert in een ener-

giezuinige onkruidbestrijdingsmethode met een 

hoge capaciteit tegen de laagste kostprijs per 

m2. Door de grote energieoverdracht van heet 

water volstaat een lage behandelfrequentie 

van maximaal vier beurten per jaar. Door de 

dieptewerking van heet water is de Wave-

methode zeer efficiënt en kan met relatief 

weinig behandelingen het hele jaar door een 

schoon en egaal straatbeeld worden bereikt. De 

duurzame machines werken veilig en schadevrij 

en zijn geschikt voor (half)verhardingen binnen 

vele toepassingsgebieden, van woonwijken 

tot industrieterreinen. Deze methode is ook 

geschikt voor onderhoud aan onder andere 

boomspiegels, speelterreinen, sportparken, 

begraafplaatsen, vliegvelden en havengebieden. 

Behalve voor het verwijderen van onkruid zijn 

de machines ook te gebruiken voor reinigings-

werkzaamheden.
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Krinkels naar MVO 

Prestatieladder 4
Krinkels heeft het certificaat MVO Prestatieladder 

niveau 4 in ontvangst genomen. Niveau 4 wordt 

toegekend aan bedrijven waar transparantie en 

ketenverantwoordelijkheid een onderdeel van 

het beleid vormen. Volgens algemeen directeur 

Jan Clement is het certificaat een beloning voor 

de maatschappelijke betrokkenheid van het 

bedrijf: ‘MVO is een integraal onderdeel van onze 

bedrijfsvoering en loopt daar als een rode draad 

doorheen. Het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zit inmiddels in onze genen en we 

zijn dan ook blij met het behalen van dit certifi-

caat.’ De MVO Prestatieladder heeft vijf niveaus 

en dient als objectieve meetlat voor de prestaties 

van bedrijven wat betreft MVO. De toekenning 

van niveau 4 betekent dat ook klanten en leve-

ranciers actief betrokken worden bij het MVO-

beleid.

Duurzaamste 

Hovenier en Tuin
Het Groenbedrijf is tijdens TuinIdee in Den Bosch 

uitgeroepen tot Duurzaamste Hovenier van 2014. 

De tweede plaats werd toegekend aan Joost van 

der Spek van Manon Verdes. Leven op Daken 

kreeg een eervolle vermelding. Gienus Reurink 

van Snoek Hoveniers won met de Kobus-tuin 

in Exloo de prijs voor Duurzaamste Tuin. Het 

Groenbedrijf, dat veel werkt met mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, werkt op meer-

dere manieren aan duurzaamheid. Zo zet het in 

op materiaal(her)gebruik en hanteert het een 

groot aantal certificeringen. Daarnaast rijden de 

auto's van het bedrijf op groen aardgas, zijn er 

bedrijfsfietsen beschikbaar en wordt er zonne-

energie opgewekt. Het bedrijf beschikt over ergo-

coaches en voor medewerkers zijn er in-house 

cursussen en opleidingstrajecten beschikbaar. 

Gienus Reurink won de prijs voor Duurzaamste 

Tuin. Snoek Hoveniers is de organisatie achter 

de Duurzaamste Tuin van 2014. De Kobus-tuin 

in Exloo voldoet aan alle criteria ten aanzien van 

duurzaamheid en heeft daarnaast een mooi ont-

werp. In samenspraak met de bewoners is een 

vertaalslag gemaakt van de bestaande tuin naar 

een duurzame tuin, met hergebruik van gebak-

ken klinkers en stoeptegels en de bestaande 

beplanting.

Groene obstakels 

in Herwijnen 
De gemeente Lingewaal heeft in Herwijnen 

drie plantenbakken laten plaatsen om de 

snelheid van automobilisten te temperen. In 

het centrum van Herwijnen wordt, ondanks 

de snelheidsrestrictie van 30 km/u, vaak met 

60 km/u gereden. De gemeente Lingewaal 

heeft daarom drie plantenbakken laten plaat-

sen. Ze koos voor deze optie omdat de plan-

tenbakken niet alleen de veiligheid verbete-

ren, maar ook het centrum groen aankleden. 

Greenmax leverde EPS/Polyurea-bakken. Deze 

zijn vervaardigd uit polystyreen en afgewerkt 

met een polyurea-coating. Deze coating biedt 

een langdurige bescherming tegen weers-

invloeden en omgevingsfactoren. Omdat de 

bakken verplaatsbaar moeten zijn, zijn er 

lepelgaten gemaakt. Daarnaast zijn op de 

hoeken reflectoren geplaatst, zodat de bak-

ken ook 's nachts opvallen.

Nieuws



Nilfisk Outdoor Division

3 in 1 All Year 
Operation

Cost Saving

www.nilfisk-outdoor.nl

Op maat gemaakte 
kwaliteitsgereedschap-
pen voor ieder seizoen
Innovatie en kwaliteit vormen de basis voor 
onze professionele, duurzame en aan- en 
afkoppelbare gereedschappen. Machine en ge-
reedschap vormen een geheel voor uitstekende 
prestaties bij de meest veelzijdige taken.

Bekijk de City Ranger 3500 of Park Ranger 2150 - neem contact op voor 
informatie over het volledige Outdoor programma.

Groter of juist kleiner ? Vindt uw juiste machine in 
onze Outdoor range !

Professionele en handige werktuigen optimaliseren de inzet
· Veeg-zuigcombinatie met een veegbreedte tot 2200mm
· Onkruidborstel te gebruiken met of zonder direct opzuigen
· Ook in te zetten voor winterdienst of gazononderhoud
· Ook thermische onkruidbestrijding mogelijk

Krachtige veelzijdigheid voor 
efficient wijkonderhoud

Eén machine  

voor alle onder-

houdstaken

Onkruidbeheer, vegen, groenwerkzaamheden 
en winterdienst met slechts één machine

De veegcontainer van 
500 liter inhoud wordt 
gebruikt voor normaal 
straatvegen en/of voor 
borstelen met opvang

Knikgestuurd - zeer kleine draaicirkel en 
ideaal voor krappe ruimtes

Comfortabel - stille, geveerde cabine 
voor optimaal chauffeurscomfort

Snelwisselsysteem, binnen 1 minuut is 
de machine aan te passen - snelste  
wisselsysteem ter wereld

Eenvoudige en duidelijke bediening

Dé ideale machine voor gebiedsonderhoud.  
Combineer meedere taken in één machine.

NIEUW !
Borstelen en  

opzuigen in één  

arbeidsgang

35 PK & 4 cilinder motor en 4-wiel  
aandrijving
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Provincie tikt 

Eindhoven op de 

vingers 
rovincies worden altijd weergegeven als tande-

loze bureaucratische leeuwen. Des te pijnlijker is 

het waarschijnlijk dat de provincie Noord-Brabant 

Eindhoven berispt over de staat van haar onder-

houd. Eindhoven zou heel snel meer geld moeten 

uitrekken voor het onderhoud aan haar wegen. 

Doet zij dit niet, dan grijpt de provincie in en zal 

het de gemeente onder verscherpt toezicht stel-

len. Het probleem in Eindhoven ligt er daarin dat 

de stad relatief veel wegen uit de jaren zeventig 

heeft die onderhoudsgevoelig zijn. De onder-

houdskosten van deze wegen stijgen ieder jaar, 

maar de gereserveerde budgetten natuurlijk niet. 

Datzelfde geldt overigens ook voor groen. Ook 

hier zou sprake zijn van stijgende kosten terwijl 

het budget gelijk blijft. 

WeedControl 

presenteert Air 

Combi Comfort 100 
Tot 22 april 2015 presenteert Avant Benelux 

in samenwerking met zijn dealernetwerk op 

verschillende plaatsen de Road Show. Tijdens 

de show staat alles in het teken van de Avant-

machine. Ook WeedControl zal tijdens deze 

bijeenkomst aanwezig zijn. Tijdens de bijeen-

komsten van de Road Show kunnen bezoekers 

kennismaken met de nieuwe Avant-modellen 

en -gereedschappen. Bovendien bestaat de 

mogelijkheid de machines zelf uit te testen. De 

tweede bijeenkomst in Nederland vindt vandaag 

plaats; de volgende bijeenkomsten vinden plaats 

in België. WeedControl stelt voor de show een 

Air Combi Comfort 100 beschikbaar. De Weed 

Control Air Combi Comfort koppelt effectieve 

onkruidbestrijding aan hoge werksnelheden. De 

Air Combi Comfort is een combinatie van een 

geavanceerde heteluchtcirculatie-unit in twee 

afmetingen en een werktuigendrager met geslo-

ten cabine. Deze is ontworpen voor onkruidbe-

heer op grotere verharde en halfverharde opper-

vlakten, zoals parkeerterreinen, wandelboule-

vards, verkeerspleinen en straten. WeedControl is 

alle showdagen aanwezig met de Air Trolly Pack 

en Air Combi Compact.

Nieuws
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Henri Schuurman trapt af over big green data : 

‘De openbare ruimte is nu nog een groot onont-

gonnen gebied. Neem de schoonmaak van een 

kantoorgebouw; daarvan is alles bekend, inmid-

dels, alle variabelen. Je ziet daardoor in die bran-

che veel minder verschil tussen de aanbesteding 

en de vorming van kostprijzen. Tussen de hoogste 

en laagste inschrijver zit meestal maar een aantal 

procenten verschil. In de groenbranche komen 

verschillen van 200 à 300 procent voor.’ 

Onno Cijffers: ‘Algoritmen, de rekenkracht van 

computers en wiskundigen moet je niet onder-

schatten. Dat in combinatie met programmeren, 

de input van consultants en vooral veel vakken-

nis, kom je tot andere inzichten. Dan kom je er 

dus achter dat drie voertuigen die naast elkaar 

zout op de snelweg strooien de op- en afritten 

heel anders moeten doen, of dat het zonde is om 

drie man op een vuilniswagen te hebben.’  

Jan Dorrestein: ‘In het begin was ik als machinist 

sceptisch; dat mag je best weten. Niet omdat dat 

apparaat mij in de gaten houdt. Ik heb niets te 

verbergen. Nee, het was meer het onbekende. 

In ons eigen systeem krijg je een stapel papier 

mee waarop je ronde staat. Die vink je dan punt 

voor punt af, wat een heel gedoe is. Zeker als je 

ergens niet bij kan komen als er een vrachtwagen 

of zo in de weg staat. Dat ligt allemaal maar om 

je heen te zwerven, al dat papier.’  

Onno Cijffers: ‘Bij groenvoorzieningsbedrijven 

– ik heb er zelf gewerkt – wordt heel erg vanuit 

de praktijk geredeneerd. Er zijn heel veel goede 

vakmensen, maar niet iedereen zit hele dagen na 

te denken hoe je je werk het slimst kunt aanpak-

ken. Terwijl er natuurlijk toch een enorme opgave 

ligt voor de sector.’ 

Jan Dorrestein: ‘Dit scheelt veel tijd, al met al. Je 

zat op de machine, met al dat papier op schoot, 

en dan moest je weer stoppen om te kijken wat 

het volgende punt was. Dat kostte allemaal tijd. 

Zo’n TomTom-achtig apparaat is veel veiliger en 

efficiënter, natuurlijk.’ 

Henri Schuurman: ‘Het probleem met dit soort 

investeringen is dat niet al het geld dat je met 

automatiseringen bespaart, direct zichtbaar is in 

de bedrijfsvoering. De factuur van de automa-

tiseerder, die is heel hard, ja. Maar een slechte 

vervanger voor een zieke machinist valt veel 

minder op. Je moet het zien als een investering in 

kwaliteit, degelijkheid, een borging.’ 

Geert Jan Rozendaal: ‘In onze meest recente 

aanbesteding konden aannemers al extra pun-

ten scoren als ze lieten zien dat ze automatise-

ringstools gebruiken. Dat heeft nog niet gere-

sulteerd in een partij die daar ook vergaand mee 

bezig is. Maar het grappige is dat je desondanks 

ziet dat je als gemeente toch een voortrekkersrol 

Big data. Supermarkten die miljoenen transacties per dag verwerken, doen er hun voordeel mee. Maar ook in aan onkruidbeheer 

verwante sectoren als gladheidsbestrijding en afvalinzameling doet de verwerking en analyse van databestanden al opgang. Hoe zit dat in 

het onkruidbeheer? 

Auteur: Peter Voskuil

Rondetafelgesprek: datarevolutie ook in onkruidbeheer aanstaande

Big green data in groenbeheer 
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speelt, want één aannemer had proactief soft-

ware gekocht om meer kans te maken.’

Jan Dorrestein: ‘Een verkenner gaat vooruit om 

op een tablet de plekken vast te leggen die 

behandeld moeten worden. En iemand op kan-

toor zet vervolgens die punten om in een route 

voor die dag. Als ik er een gedaan heb, bel ik op 

en vraag ik of ze de volgende alvast klaar willen 

zetten. Een groot voordeel is trouwens ook dat 

je nooit meer heen en weer hoeft te rijden om 

routes op te halen.’   

Onno Cijffers: ‘De markt is in onbalans. De 

afgelopen tien jaar is het prijsniveau in de open-

bare aanbesteding enorm gedaald. Er zijn te veel 

aanbieders, en men heeft nagelaten echt slim-

mere oplossingen te bedenken. Er is veel werk 

te verzetten. Elk bedrijf heeft wel een of twee 

machinisten die enorm slim zijn in hun werk. Die 

machinisten wil iedereen straks hebben. Bedrijven 

die investeren in ICT en innovatie gaan zich echt 

onderscheiden; daar ben ik van overtuigd.’ 

Jan Dorrestein: ‘Ik heb collega’s die niets van 

mijn systeem willen weten. Die willen dat tablet 

onder geen beding in hun wagen hebben. Die 

stoppen liever met werken, bij wijze van spreken.’

Onno Cijffers: ‘Dat big brother-gevoel blijkt 

enorm mee te vallen in de praktijk. Het is een 

hulpmiddel. Hoeveel aannemers zitten niet met 

de handen in het haar als in mei een machinist 

ziek wordt? Klachten, boetes… Dat is de eerste 

winst, natuurlijk, want met ons systeem kun 

je veel makkelijker iemand anders inzetten. En 

machinisten kunnen met een gerust hart met 

vakantie. Hoe vaak gebeurt het niet dat vervan-

gers er een puinhoop van maken, die na terug-

komst weer moet worden hersteld?’

Jan Dorrestein: ‘Het mooie van dit systeem is: 

als je een ontoegankelijke plek overslaat, kun 

je dat invoeren; dan schuift dat gewoon op in 

je planning. Het laat ook ruimte voor eigen ini-

tiatief. Het systeem houdt alleen rekening met 

autowegen, niet met fiets- en voetpaden. Ik heb 

op een bepaald punt een doorsteek van het ene 

naar het andere park; daar ga ik natuurlijk niet 

omrijden. Nou, dan voer ik dat in en pikt hij dat 

automatisch weer op.’ 

Henri Schuurman: ‘Ik denk dat op de lange 

termijn geen machinisten meer nodig zijn op 

machines. We hebben nu al zo veel camera’s en 

sensoren. Ik denk dat de eerste proeven op dit 

gebied al binnen vijf jaar zullen plaatsvinden; dat 

kan niet anders. Mijn auto begint al te piepen als 

op vijftien meter afstand een fiets oversteekt.’

Onno Cijffers: ‘Zelfrijdende machines in de 

openbare ruimte? Dat is van heel veel factoren 

afhankelijk. Het mooie is: wij hoeven als groen-

sector natuurlijk niet alles zelf te ontwikkelen. 

Wij lopen niet voorop; het is maar net wat er in 

andere sectoren geïnnoveerd wordt. Het is wat 

de markt brengt.’ 

Jan Dorrestein: ‘Daar geloof ik niet zo een-

twee-drie in. Er verandert nog zo veel in de 

openbare ruimte, dat de techniek dan wel heel 

snel moet gaan. Paaltjes, vluchtheuvels, contai-

ners, overal duiken obstakels op, waar dan weer 

rekening mee moet worden gehouden. Ik geloof 

meer in de combinatie van automatisering met 

het mechanische. Maar helemaal automatisch is 

nog heel ver weg.’ 

Henri Schuurman: ‘Ik hou wel van een beetje 

uitdaging. Scania houdt nu proeven met vijf 

vrachtwagens, waarbij alleen in de voorste een 

chauffeur zit. In de logistiek gaat veel geld om. 

Die ontwikkeling, die technologie wordt vroeg of 

laat gekopieerd; dat is een kwestie van tijd.’ 

Jan Dorrestein: ‘Waar ik nog wel winst zie, dat is 

als je ook via dat apparaat gaat communiceren. 

Ik rij bijvoorbeeld wel eens langs speeltuinen, 

waar ik niet door het hek kan met mijn machine. 

Als ik dan onkruid zie staan, geef ik door dat dit 

met de hand moet worden weggehaald. Het zou 

natuurlijk ideaal zijn als ik dat in het apparaat zou 

kunnen invoeren, zodat het automatisch opgeno-

men wordt in de ronde van die collega. Hetzelfde 

geldt voor veegwagens.’  

Onno Cijffers: ‘Als je vijf jaar wacht, werkt de 

concurrent twintig procent efficiënter. Bij de 

afvalinzameling hebben wij een klant geholpen 

die 130 huisvuilroutes had. Dat aantal hebben we 

uiteindelijk teruggebracht tot 90.’

Geert Jan Rozendaal: ‘Mijn droom is dat alle 

gegevens van het systeem in een cloud terecht-

komen, waar zowel aannemer als gemeente 

schrijfrechten krijgen. Wij als gemeente zouden 

dan klachten en meldingen kunnen aanbrengen 

die automatisch worden meegenomen. Dingen 

die niet kloppen, zouden dan door de aannemer 

in de ronde kunnen worden gemuteerd. Dat zou 

de gemeente veel werk schelen.’

Jan Dorrestein: ‘Ik zie het als iets leuks, iets 

nieuws, waar je tijd en moeite in investeert. Als 

je nieuw bent op een ronde, bijvoorbeeld, is het 

ideaal. Dan hoef je alleen maar te doen wat er op 

je scherm staat. En bij twijfelgevallen volstaat een 

simpel telefoontje naar een collega die de ronde 

wel kent.’

Geert Jan Rozendaal: ‘In zo’n cloud zou je ook 

analoge tekeningen kunnen zetten, die we nu 

‘Dat big brother-gevoel blijkt 

enorm mee te vallen in de 

praktijk. Het is een 

hulpmiddel’

Jan Dorrestein is de man van de praktijk. Hij 

werkte de afgelopen vier jaar als machinist 

in de onkruidbestrijding bij de Van de Haar 

Groep in Wekerom. Zijn rayon ligt in en rond 

de Utrechtse Heuvelrug. Hij was een van de 

eerste gebruikers van Jewel Onkruid-software, 

hielp mee bij de ontwikkeling van dat product 

en werkt al vanaf 2013 met die software-

applicatie. 

Henri Schuurman klom van meewerkend 

voorman op tot algemeen directeur van Sight 

Landscaping, het landelijk werkend groenbe-

drijf dat een totaalpakket van advies, ontwerp, 

aanleg en onderhoud aanbiedt. Vanuit die 

expertise weet men bij Sight inmiddels wat de 

winst van werken met geoptimaliseerde routes 

kan zijn. 

onkruid
week

van het





nog steeds op superformaat moeten uitprinten. Ik 

heb een gazonbestek, schoffelbestek, ruw gras-

bestek, slotenbestek en een onkruidbestek. Hele 

sets daarvan zijn we constant aan het uitprinten. 

Het zou ideaal zijn als dat straks via een 

hand held tablet kan.’

Onno Cijffers: ‘Ik verwacht dat onkruidbestrij-

ding op verharding tussen de vijftien en twintig 

procent goedkoper uitgevoerd kan worden. Dat 

moet ook wel; anders zijn alle investeringen de 

moeite niet waard. De eerste automatiseringsslag 

in de groenvoorziening heeft plaatsgevonden op 

kantoor in de financiële en personeelsadministra-

tie. Maar iedereen in dit vak weet dat de kosten 

voor tachtig procent buiten liggen.’  

Henri Schuurman: ‘Ik denk dat ICT het leven 

makkelijker maakt. Maar je moet er wel op tijd in 

durven investeren. Mensen hebben ook geaarzeld 

over iPhones en smartphones. Tien jaar terug 

hadden wij niet durven denken dat je met zo’n 

klein kastje de hele wereld in de hand zou heb-

ben.’

Geert Jan Rozendaal: ‘Een groot voordeel voor 

gemeenten vind ik dat software het toezicht ook 

simpeler maakt. Door inzage in de software te 

geven, kan een aannemer laten zien dat rondes 

ook daadwerkelijk zijn gereden. Nu rijden we 

steeds rondjes door de gemeente om dat te zien. 

Dat kan dan vaak ook op afstand.’

Onno Cijffers: ‘Er zijn zoveel gegevens die je 

kunt analyseren. Hoeveel vierkante meter maai je 

in welke tijd, wat leer je van die werksnelheden, 

hoe hard gaat het nu per saldo. Ik vergelijk dat 

met boordcomputers in de auto die meten of je 

zuinig rijdt. Sinds ik zo’n ding heb, verbruik ik 

echt minder brandstof. Door mensen hun eigen 

gegevens te laten zien en te vergelijken met die 

van anderen, motiveer je hen.’  

Henri Schuurman: ‘De groenwereld gaat op zijn 

kop. We staan aan het begin van een vergaande 

revolutie. We lijken als branche heel conserva-

tief, maar ik denk dat de branche zichzelf over 

tien jaar niet meer terugkent. Of je gaat mee, 

of je blijft conservatief, maar vaststaat dat de 

nieuwe generatie, de jeugd, helemaal in het ICT-

gebeuren zit.’  

Onno Cijffers: ‘Je moet nu op de trein stappen, 

anders mis je later de kennis om alsnog in te 

stappen.’

Henri Schuurman: ‘In de digitale wereld kan een 

jaar ervaring al een enorm verschil maken. De 

ontwikkelingen gaan zo ontzettend hard. Er zijn 

nu nog heel veel variabelen in ons dienstenpak-

ket voor de openbare ruimte. In de analyse kun-

nen we straks exact zien hoe lang paaltjes zijn, 

hoeveel bomen ergens staan en hoe breed die 

zijn. De ICT zal ons daarbij helpen, tot er geen 

variabelen meer over zijn.’ 

Geert Jan Rozendaal: ‘Minder mankracht, min-

der schakels, beter resultaat.’  

Onno Cijffers: ‘In onze applicaties wilden wij 

aanvankelijk ook groeisnelheden opnemen. Dat 

bleek nog een brug te ver. Maar ik denk dat die 

groeisnelheid over vijf jaar wel ingebouwd zal zijn 

in de applicatie. Daar ben je dan met een heel 

clubje ontwikkelaars maanden mee bezig; dat 

vraagt continu forse investeringen.’ 

Henri Schuurman: ‘Er is meer dan alleen maar 

de openbare ruimte invullen en mooi maken. 

De openbare ruimte wordt omgevormd. Zonne-

energie in voetpaden, waterbesparing, ver-

lichting in bomen in plaats van lantaarnpalen. 

Ondernemers als Daan Rosegaarde zijn daar al 

volop mee bezig. Heel interessant.’

Onno Cijffers: ‘Dit is een sector die gelooft in 

mechaniseren; men is gewend veel geld uit te 

geven aan machines. Automatiseren wordt de 

volgende stap. Jewel zit in Wageningen. Hier 

wordt veel geïnnoveerd voor de agrarische sector; 

denk aan de precisielandbouw. Reken maar dat 

we nog wat gaan bedenken. Ik denk dat over 

tien jaar iedereen een tablet in zijn machine heeft 

hangen.’

Jan Dorrestein: ‘Ik was een van de eerste 

gebruikers en heb geholpen de kinderziekten 

eruit te halen. Bij de start heb ik er bewust tijd 

in geïnvesteerd om het systeem onder de knie te 

krijgen. Dat betaalt zich later weer terug, dacht 

ik. En dat is ook zo. Het systeem werkt nu goed; 

ik heb bijna nooit storingen. Ik zou niet meer 

zonder kunnen.’ 

Onno Cijffers werkte in het verleden voor 

groenvoorzieningsbedrijven en is nu directeur 

van Jewel Solutions, de ICT-dienstverlener die 

gespecialiseerd is in routebeheer en navigatie 

voor het beheer van de openbare ruimte. De 

softwareleverancier heeft twee applicaties ont-

wikkeld voor maaimachines en voor onkruid-

bestrijding op verhardingen. 

Geert Jan Rozendaal is groenadviseur bij de 

gemeente Zuidplas en ziet veel in automatise-

ring in het groenbeheer. In de meest recente 

onkruidaanbesteding van zijn gemeente kon-

den aannemers al extra punten scoren met 

automatisering. Rozendaal is daarnaast bezig 

met een afstudeerscriptie over het beheer van 

openbare ruimte in de huidige maatschappij.   

‘In de digitale wereld kan een 

jaar ervaring al een enorm 

verschil maken. 

Ontwikkelingen gaan zo 

ontzettend hard’

onkruid
week

van het

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5135
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Ja, vertegenwoordigers van beide bedrijven spra-

ken elkaar al regelmatig. Een of twee keer per 

jaar, als goede collega’s, informeel, en natuurlijk 

waren de laatste ontwikkelingen op het gebied 

van alternatieve onkruidbesteding dan vaak 

gespreksonderwerp. 

‘Vaak waren dat acquisitiegesprekken, kwamen 

ze naar Heerenveen om toelichting te geven op 

Wave-technieken’, legt Jan-Lucas Hof uit. Hij 

is projectmanager beheer en data bij de Antea 

Group. Totdat tijdens een van die gesprekken in 

het najaar van 2014 de discussie zich verdiepte 

en beide partijen erachter kwamen wat ze elkaar 

te bieden hadden: kennis. 

‘Wave is een partij die niet alleen maar machines 

verkoopt, maar die ook kennispartner wil zijn 

voor de gebruikers ervan’, zegt Hof. ‘En voor ons 

als marktleider in software voor beheer en onder-

houd van de openbare ruimte is kennis ook heel 

belangrijk. Wij denken dat het onze taak is om 

alle kennis en kunde op het gebied van onkruid-

bestrijding te bundelen in onze software. Daar 

hebben we ook die kennispartnerprogramma’s 

voor opgezet: om onze klanten toegevoegde 

waarde te bieden.’

Stokpaardjes

‘Er wordt in Nederland zo veel onzin geroepen 

over alternatieve onkruidbestrijding’, zegt sales- 

en marketingmanager Huub Hiddema namens 

Wave Weed Control over de samenwerking. ‘Wij 

willen graag dingen wetenschappelijk onderbou-

wen, niet met stokpaardjes van fabrikanten.’

Wave adviseert en praat met veel gemeenten in 

Nederland over alternatieven in onkruidbeheer. 

‘Vijftig procent van de gemeenten werkt nog 

chemisch. Veel beleidsmakers en beslissers bij die 

gemeenten zijn onvoldoende op de hoogte van 

duurzaam beheer. Die zijn zich aan het oriënteren 

op de markt, en voor je het weet kom je dan bij 

een machine terecht die misschien maar voor 

60% werkt.’ 

Nu de aanpak steeds meer in de richting van 

integraal beheer gaat, worden de zaken er niet 

eenvoudiger op. ‘Ik kom uit de aannemerij; ik 

ben overtuigd van het nut van een totaalaan-

Antea Group en Wave Weed Control gaan hun kennis over alternatieve onkruidbesteding uitwisselen en bundelen, zo maakten beide bedrij-

ven onlangs bekend. Wave gaat meewerken in het kennispartnerprogramma van de Antea Group. Maar wat betekent dat eigenlijk in de 

praktijk? Stad + Groen sprak beide partijen. ‘We zitten echt nog in de beginfase.’

Auteur: Peter Voskuil

Antea en Wave kiezen voor samenwerking
Info over onkruidbestrijding door middel van apps en zo inzicht bieden

De ondertekening van het samenwerkingscontract 
tussen Antea en Wave in november vorig jaar. 
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pak. Maar daarvoor heb je onderzoek en kennis 

nodig. Als gemeente moet je je continu oriënte-

ren op de markt. Daarin spelen wij graag een rol. 

Wij zijn niet alleen machineverkoper, maar ook 

methodeverkoper’, aldus Hiddema. 

Universiteiten

Volgens Antea Group vullen de twee partijen 

elkaar op verschillende gebieden heel mooi 

aan in hun kennis. ‘Wij willen die kennis over 

onkruidbestrijding vertalen, ontsluiten door mid-

del van apps in ons gbi-systeem en zo inzicht 

bieden’, vat Hof samen. 

Antea Group is vooral onder de indruk van de 

samenwerking van Wave met diverse universi-

teiten. ‘Zij zijn nadrukkelijk betrokken bij allerlei 

onderzoek naar onkruidbestrijding’, vertelt Hof. 

‘Wave is een bedrijf dat die materie echt probeert 

te doorgronden. Welke manier van bestrijden 

werkt het beste op verharding? Natuurlijk zijn 

wij daar ook volop mee bezig, maar zo’n net-

werk van universiteiten hebben wij niet tot onze 

beschikking. Daar willen wij graag van profite-

ren.’ Andersom heeft Wave weer niet de kennis 

en kunde op het gebied van software, apps en 

automatisering zoals Antea Group die heeft en 

op de markt brengt. Antea Group is marktleider 

als het om software gaat. Zij heeft onder meer 

een gebruikersvereniging, waarvan meer dan 100 

klanten deel uitmaken. 

Antea en Wave zijn het erover eens dat er een 

enorme opgave ligt voor henzelf en alle anderen 

in de markt. De komende jaren moet onkruid-

bestrijding definitief de omslag naar duurzaam 

maken, terwijl de budgetten op veel plaatsen 

flink – om het in groentermen te zeggen – 

gesnoeid zullen worden. 

Optimum

Het is een wijdverbreid misverstand, volgens 

Wave-manager Hiddema, dat frequenter iets 

doen duurder is. ‘Dat is niet zo in het beheer, en 

zeker niet bij onkruidbestrijding in verharding. 

Een vuile straat schoonmaken is duurder dan 

een schone straat bijhouden. Als je de zaken bij-

houdt, komen de dingen naar je toe. Wij werken 

in heel Europa. In Duitsland vegen ze bijvoor-

beeld veel meer. Dat werkt; je smoort onkruid in 

de knop. Zo kun je een optimum bereiken in je 

beheermodel, waardoor je ook de kosten in de 

hand houdt.’

De samenleving er is er volgens beide partijen 

het meest bij gebaat, als de onkruidbestrijding als 

sector gezamenlijk op zoek gaat naar goedkope 

alternatieven; niet ieder apart. ‘Wij geloven in 

samenwerking. Onze software is qua opzet ook 

open. Dat betekent dat we kijken naar mooie 

dingen voor onze klanten en dat dan ook probe-

ren te delen’, vertelt Hof. Hij verwijst daarbij ook 

naar de speciale website www.gbiservicedesk.nl. 

Hiddema: ‘We moeten stoppen met bestrijden en 

beginnen met beheer. Hoe richt ik in mijn open-

bare ruimte in, met welke materialen, en wat kan 

ik daar in de beheerfase van verwachten? Wij 

zien het als onze toegevoegde waarde om daarin 

mee te denken. Dat is misschien missiewerk, 

maar dat doen we al vijf jaar. En wij denken dat 

met Antea Group beter te kunnen doen.’ 

De ideale oplossing verschilt soms per klant. 

Daarom is volgens Antea Group een verdieping 

van inzicht in specifieke situaties in gemeenten 

nodig. ‘Dat gaat niet zonder de methodieken en 

kengetallen die daarbij horen. Die stap, daar zit-

ten we als markt nu middenin’, aldus Hof.

Hiddema: ‘Je wilt de optimale mix: laagste prijs 

met hoogste kwaliteit. Je ziet dat daarbij een 

aantal dingen geautomatiseerd en gedigitaliseerd 

wordt. Wij staan open voor het combineren van 

methodes. Hoe stem je vegen, maaien, inrichting, 

bladruimen en herstraatprogramma’s op elkaar 

af? Daar liggen grote kansen voor terreinbeheer-

ders en gemeenten, denk ik.’ 

Handtekeningen

De handtekeningen onder het partnerprogramma 

werden eind november gezet. Daarna werd een 

werkgroep opgericht die aan het verkennen is op 

welke vlakken de samenwerking zich concreet 

zal gaan richten. In die werkgroep hebben twee 

vertegenwoordigers van Antea Group en twee 

vertegenwoordigers namens Wave zitting. Twee 

bijeenkomsten hebben er tot nu plaatsgevonden. 

Beide partijen hebben besloten om op 19 maart 

tijdens de gbi-dag ook input van hun klanten 

te vragen. Die mogen dan aangeven waarop de 

samenwerking zich zou moeten richten. Kijken 

waar de behoefte ligt, noemt Hof dat. Factoren 

die daarin meespelen zijn bijvoorbeeld kosten van 

onderzoek en bouwtijd van software. 

Volgens hem zijn er eerder te veel dan te weinig 

gebieden waarop stappen kunnen worden gezet. 

‘De keuze is niet platweg: wel chemisch of niet-

chemisch. In hoeverre wordt er door gemeenten 

echt naar deze problematiek gekeken? Is geld 

alleen leidend, of zijn factoren als uitstraling en 

beleving ook prioriteiten als het gaat om duur-

zaamheid? Er is niet één methode; het is zoeken 

naar de ideale mix. Daar zijn wij als Antea sterk 

in. Grip krijgen op areaal en vandaaruit de doel-

stellingen van de gemeente in kwestie realiseren.’

Op het programma van de gbi-dag staat onder 

andere een sessie met Wave. Deze sessie richt 

zich met name op onkruidbeheer op verhardin-

gen. Los daarvan zal er die dag ook meer in het 

algemeen iets verteld worden over de mogelijk-

heden die er zijn en in welke richting de partijen 

zelf denken. In deze editie van dit blad konden 

de partijen daar nog niets over zeggen. Hof: ‘We 

zitten echt nog in de beginfase.’

App

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het 

nog jaren duurt voor de samenwerking concreet 

zijn eerste vruchten afwerpt. Zo is er ieder half 

jaar een groot update-moment van de gbi-soft-

ware, waarop die nieuwe kennis kan meeliften 

en worden geïmplementeerd. Hof: ‘Het kan snel 

gaan. Het gaat erom welke kennis er is en hoe 

die beschikbaar is. Een nieuwe app bouwen, daar 

schrikken wij niet meer van.’ 

Wave is een bedrijf dat momenteel echt aan 

de weg timmert in het onkruidbeheer. Was dat 

misschien ook een reden voor Antea Group om 

toenadering te zoeken? ‘We zijn wel in beeld, ja’, 

reageert Huub Hiddema. ‘Maar ik geloof niet dat 

dat de drijfveer was. Antea is een club die echt 

voor inhoud gaat.’

Hof: ‘Wij zijn als advies- en ingenieursbureau 

onafhankelijk. We willen dat de kennis die door 

Wave wordt ingebracht ook onafhankelijk blijft.’

‘We moeten stoppen met 

bestrijden en beginnen met 

beheren’
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Er is in de tussentijd in Arnhem dan ook wel het 

een en ander veranderd. Eerlijk is eerlijk, de kwa-

liteitsniveaus zijn wel bijgesteld, maar het kwali-

teitsniveau dat is afgesproken wordt wel makke-

lijker en dus voor veel minder geld gehaald.  

Om de overstap naar integraal onderhoud te 

maken, werd de stad opgedeeld in vier gebie-

den. ‘Wij hadden ooit een plantsoenendienst, 

gemeentewerken en een reinigingsdienst’, vertelt 

oudgediende Van Winsen. ‘Tot 2003 hadden we 

alles in eigen beheer. Uitbesteden deden we op 

regiebasis en we hadden bestekken lopen, maai-

bestekken bijvoorbeeld.’

Een voorwaarde bij de overstap was dat het 

eigen personeel onderdeel van het bestek werd. 

Zij verhuisden mee naar de aannemers. Veel 

van dat personeel is inmiddels alweer weg daar, 

van baan veranderd of met pensioen, vertelt 

hij. ‘De efficiëntie is omhoog gegaan. Voor die 

tijd hadden we verschillen in de stad. Onder het 

personeel dat wij hadden, was het ziekteverzuim 

bijvoorbeeld heel hoog.’ Ook het samenwerken 

van vakmensen van de groene kant met mensen 

die afstand tot de arbeidsmarkt hadden, leverde 

wel eens conflicten op.

Dankzij Sight – toen nog ISS Landscaping – en 

partijen als Van de Haar en Vaarkamp in de drie 

andere deelgebieden heeft Arnhem geleidelijk 

de stap naar integraal beheer kunnen maken. 

‘Mensen zijn multifunctioneel geworden; het is 

veel makkelijker nu om te schuiven. De aannemer 

Harrie van Winsen, stadsdeelmanager van de gemeente Arnhem, praat er niet omheen. Natuurlijk heeft de beslissing om integraal te gaan 

beheren en de zaken in de binnenstad helemaal in handen van Sight te leggen financieel fors opgeleverd. Maar er is meer. ‘Als je mij in 2003 

had verteld dat we met zo’n klein budget in 2015 nog zo veel zouden realiseren, had ik het niet geloofd’, zegt Van Winsen. Als stadsdeelma-

nager is hij in Arnhem verantwoordelijk voor de deelgebieden centrum en noordoost. 

Auteur: Peter Voskuil

Dit heeft de stad een paar 
miljoen opgeleverd
Sight Landscaping aan basis omslag naar integraal beheer in Arnhem
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bepaalt de inzet en de momenten van inzet, en 

je merkt dat daarmee de pieken en dalen uit het 

werk zijn gehaald. Ik denk dat dat de grote winst 

is.’ De gemeente Arnhem werkt met beeldkwa-

liteit en heeft het schouwen uitbesteed aan een 

onafhankelijke partij.

Discussies

Door aannemers totale verantwoordelijkheid te 

geven, zijn ook veel andere discussies naar de 

achtergrond verdwenen. Neem bijvoorbeeld de 

klassieker van onkruid in het zand op de straat. 

‘Veegbeheer heeft zijn werk niet gedaan’, vonden 

de onkruidbestrijders dan. Andersom vonden de 

vegers dat weer typisch de verantwoordelijkheid 

van onkruidbeheer. ‘Marktpartijen zoeken de 

ruimte op om te verdienen; zo werk dat nou een-

maal’, zegt Van Winsen. ‘Dan wordt op sommige 

momenten echt de ondergrens opgezocht.’ Veel 

van dit soort hokjesdenken en afschuiven van 

verantwoordelijkheden behoort inmiddels defini-

tief tot het verleden. Het maakt niet uit door wat 

en wie; het moet gewoon schoon zijn. 

Aansturing

Organisatorisch vraagt dat veel aansturing door 

de aannemer. Dat betekent automatisch dat deze 

ook veel in het gebied aanwezig moet zijn.  

Fennita van den Hardenberg is namens Sight 

Landscaping Services projectleider integraal 

beheer Arnhem binnenstad. ‘Er is geen formule, 

geen beste manier van werken’, zegt zij over dat 

integrale beheer. ‘De les van Arnhem is dat het 

prettig werken is met integraal bestek, goedko-

per ook, en dat er meer ruimte is voor preventie.’ 

Vegen, onkruidbestrijding op verharding, alge-

meen groen (bomenonderhoud), zwerfafval 

opruimen,  prullenbakken legen, schoonmaak 

van de binnenstad na Koningsdag: alle voorko-

mende werken van grijs tot groen liggen op het 

bordje van de integraal beheerder. Het klinkt als 

een stressbaan. Natuurlijk is het hard werken, 

maar met die stress valt het in de praktijk wel 

mee. Het voordeel van integraal beheer is dat je 

niet meer afhankelijk bent van andere partijen, 

vertelt Fennita. ‘Je hebt als partij alles zelf onder 

controle. Je bepaalt zelf heel makkelijk wan-

neer je wat gaat doen, hoe je het beeld in stand 

houdt. Je kunt zelf bepalen welke methodes je 

kiest om onkruid te verwijderen of te bestrijden.’

De wijzende vingers tussen afdelingen en aanne-

mers zijn verdwenen. Er is een heel andere state 

of mind voor teruggekomen, constateert zij als 

projectleider. ‘Medewerkers kijken integraal, zijn 

multifunctioneel geworden. Als er iets niet klopt, 

pakken ze het veel sneller mee. Afvalploegen 

gaan bijvoorbeeld niet meer zonder schoffel en 

stoffer en blik weg.’

De gemeente wil de binnenstad op A-niveau 

hebben. De bestrating bestaat daar uit veel 

natuursteen, kinderkopjes en boomspiegels met 

boomroosters. In het centrum wordt daarom 

door Sight veel met hete lucht, branden en 

stoommachines gewerkt. Daarbuiten is gekozen 

voor C-niveau, wat neerkomt op de inzet van 

onder andere borstelmachines, bosmaaiers en 

veegmachines met onkruidborstels.

Beheersing

Sight zet daarbij ook vol in op vroegtijdige 

beheersing. Dat betekent veel vegen om de voe-

dingsbodem voor onkruid op tijd weg te halen. 

Ook loopt er een uitvoerder rond die vuile plek-

ken aanpakt. 

‘We proberen de zaken voor te zijn, zodat je het-

zelfde beeld houdt’, legt Van den Hardenberg uit. 

Besparen is volgens haar op korte termijn fantas-

tisch, maar je schuift er ook kosten mee vooruit. 

‘De beheersing wordt dan veel zwaarder; voor je 

het weet heb je dan hele onkruidpakketten. Het 

heeft aan het begin ook vrij lang geduurd voor 

we op kwaliteit zaten.’

Chemie speelt daarbij geen enkele rol. ‘In 

Arnhem wordt al jaren niet meer chemisch 

gewerkt. Ik kan me dat in ieder geval niet uit 

mijn tijd herinneren’, zegt Fennita, die al vanaf 

2008 bij het beheer in de stad betrokken is. 

‘De gemeente Arnhem is altijd vooruitstrevend 

geweest, niet alleen met chemie, maar dus ook 

met uitbesteden.’

Social return

In de bestekverplichting staat dat Sight verplicht 

is om zeven procent van de aanneemsom aan 

social return te besteden. 

Dat betekent dat Sight mensen met een achter-

stand op de arbeidsmarkt opleidt in het groen, 

en ook mensen uit de bijstand, Wajong en sw 

aan werk helpt. Het is een verplichting waar 

Sight graag aan voldoet. Daarbuiten probeert 

het bedrijf zo nu en dan nog wat extra’s te doen. 

Zo gaat Sight in Arnhem met elektrische auto’s 

de weg op, en heeft de nieuwe veegwagen een 

streng duurzaam Europees label. ‘Je merkt wel 

dat dat gewaardeerd wordt door de gemeente’, 

zegt Fennita. ‘Duurzaamheid is daar belangrijk.’

Henri Schuurman, algemeen directeur van Sight, 

denkt dat die combinatie met social return een 

sleutelrol gaat spelen in het integraal beheer. ‘Die 

functie had de plantsoenendienst vroeger ook al. 

Dat is ook volkomen logisch, omdat het werk 

en de mensen in ons type bedrijf daar ook heel 

geschikt voor zijn.’

Fennita van den Hardenberg (Sight Landscaping) en 
Harrie van Winsen (gemeente Arnhem). ‘Dat we met 
zo’n klein budget in 2015 nog zo veel zouden 
realiseren, had ik in 2003 nooit geloofd.’

Er is in de tussentijd in 

Arnhem dan ook wel het een 

en ander veranderd

onkruid
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Bloemkoolwijken

Integraal beheer heeft volgens hem nog een 

belangrijk voordeel: de verschillen in beeld tussen 

de afzonderlijke disciplines zijn verdwenen. ‘Een 

vuile straat met erachter een heel schoon plant-

soen heeft natuurlijk eigenlijk geen zin’, vindt 

Schuurman. ‘Integraal beheer zorgt ook voor 

meer burgertevredenheid.’ 

Integraal beheer is volgens hem een complexe 

materie. ‘Eén methode die heilig is, daar geloof 

ik absoluut niet in. Vaak wordt dat soort geluiden 

ingegeven door marktpartijen die erg gericht zijn 

op het verkopen van machines.’ 

De algemeen directeur gelooft zelfs niet in één 

allesomvattende mix van beste methodes. Steden 

onderling of plattelandsgemeenten onderling 

verschillen ook te veel om elkaar zonder proble-

men te kopiëren. Wel denkt hij dat beheerders 

op wijkniveau van elkaar kunnen leren. Neem 

bijvoorbeeld de zogenoemde ‘bloemkoolwijken’ 

uit de jaren zeventig en tachtig, woonerven die 

wemelen van de obstakels. Hoe ga je daarmee 

om? 

Schuurman: ‘Ik zou iedereen willen adviseren om 

binnen vijf jaar op integraal beheer over te stap-

pen. Misschien zijn er gemeenten die heel goede 

redenen hebben om het niet te doen, maar ik 

heb die redenen tot nu toe niet gehoord.’ 

Wiskunde

Een ander advies bij integraal beheer aan 

bestuurders is om langjarige contracten af te 

geven, en aannemers zo veel mogelijk zekerheid 

te bieden. ‘Je ziet professionele gemeenten dat 

ook wel doen. Vijf, zeven jaar zelfs al. Vaak gaat 

dat wel in combinatie met een aantal opties op 

verlengen, maar toch.’

Zekerheid zorgt dat marktpartijen ook bereid zijn 

om echt in een gebied te investeren. Met speciale 

machines, maar ook met kennis. ‘Het is geen 

hogere wiskunde. Je kunt het leren, als je maar 

de tijd krijgt van de opdrachtgever. De opleiding 

integraal beheerder bestaat niet. Elke stad is 

anders ingericht; het is echt maatwerk. Als je 

langere tijd in een gebied werkt en de omgeving 

goed kent, zoals wij in Arnhem, dan levert dat 

echt kostenbesparingen op.’

Kun je daardoor niet bijna automatisch bij een 

volgende aanbesteding nog weer lager inschrij-

ven, en zodoende een voorsprong op concurren-

ten opbouwen? 

Ja, antwoordt Schuurman. Om er meteen in één 

zin aan toe te voegen dat zoiets als zekerheid bij 

dit soort klussen niet bestaat. ‘Zolang de markt 

nog zo onder druk staat als nu, hou je altijd 

superlage inschrijvingen bij aanbestedingen. En 

het zal ook de eerste keer niet zijn dat een partij 

zich vergist in haar berekeningen en daardoor bij 

toeval ineens als goedkoopste uit de bus komt.’

Een voorwaarde bij de 

overstap was dat het eigen 

personeel onderdeel van het 

bestek werd
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Meclean, een bedrijf dat ooit begon met automa-

tische stofzuiginstallaties, gaf vorig jaar aan bezig 

te zijn met het ontwikkelen van een heetwater-

machine. De nieuwe machine zou milieuvriende-

lijke en kostenbesparende eigenschappen hebben 

die een verbetering vormen op reeds bestaande 

machines. Volgens Meclean had de bestaande 

generatie heetwaterapparaten drie nadelen: de 

niet-constante watertemperatuur, het gebruik 

van dieselbranders en het gebruik van benzine- 

of dieselmotoren voor de pompen. Tijd voor 

verbetering, vond Meclean. Het bedrijf claimde 

een milieuvriendelijke machine te ontwikkelen 

waarmee een wisselende watertemperatuur en 

het zebra-effect voorgoed tot het verleden zou-

den behoren. Een machine die zo eenvoudig in 

het gebruik is, dat hij monkey proof zou zijn. Een 

gewaagd en ambitieus streven, zeker voor een 

nieuweling in de ‘heetwatermarkt’.

Van een gebrek aan zelfvertrouwen was nochtans 

geen sprake. Meclean kwam met drie product-

specificaties waarmee de apparaten zich zouden 

onderscheiden van andere apparaten. Volgens 

Verhelst was het nodig deze verbeteringen door 

te voeren om de machines onder andere milieu-

vriendelijker te maken. ‘Als er wordt gekozen 

voor chemievrij onkruidbeheer vanwege milieu-

bezwaren en we gaan vervolgens werken met 

dieselbranders met een uitstoot die vele malen 

hoger is dan die van een moderne dieselmotor, 

dan is dat niet bepaald logisch’, stelde Verhelst 

destijds over de waterverwarming. De nieuwe 

apparaten van Meclean zouden elektrisch worden 

aangedreven, lpg gebruiken voor de waterver-

warming en de watertemperatuur automatisch 

regelen. 

Zo gezegd, zo gedaan, zo lijkt het. Enkele maan-

den later presenteert het bedrijf Aqualutions, een 

nieuwe merknaam voor een reeks apparaten die 

de eerder gemaakte beloftes moet waarmaken. 

De WeedSolution-apparaten worden elektrisch 

aangedreven, het water wordt middels lpg ver-

warmd en de machines zijn voorzien van een 

ingebouwde sensor waarmee de watertempera-

tuur automatisch wordt geregeld. Voor dit laatst 

paste Meclean het temperature control system 

(TCS) toe, waarbij de pomp een seintje krijgt om 

minder water door te sturen op het moment dat 

de watertemperatuur te laag is, en vice versa. De 

sensor achter de branders geven een seintje door 

aan de pomp, zodat deze zijn toerental aanpast. 

Het TCS garandeert volgens Meclean een exacte 

en stabiele temperatuur, waardoor, ongeacht de 

werkomstandigheden, een optimale werksnelheid 

wordt bereikt.  

Milieu- en kostensparend, aldus Meclean. De 

nieuwe apparaten stoten geen roet uit en kun-

nen volgens het bedrijf een besparing tot ruim 

120 euro per dag opleveren. Overigens maakt 

Meclean de overstap naar lpg niet verplicht; de 

modellen zijn nog steeds leverbaar met diesel-

tank- en brander.  

Aqualutions werpt zich in 
de ‘heetwaterstrijd’ 
Debutant op heetwatermarkt met milieu- en 
kostensparende apparatuur

Als een van de meerdere nieuwkomers 

op de ‘heetwatermarkt’ moet je jezelf 

wel onderscheiden van de massa; daar 

moet ook Meclean zich bewust van zijn 

geweest. Voor het bedrijf zal dat overi-

gens niet moeilijk zijn geweest; directeur 

Coen Verhelst formuleerde drie punten 

waarop de bestaande generatie verbeterd 

zou kunnen worden. Dit voorjaar presen-

teert Meclean een onkruidbestrijder op 

basis van heet water, die deze zwaktes 

zou moeten compenseren.

Auteur: Kelly Kuenen

Coen Verhelst

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5138



24 www.stad-en-groen.nl

In Brabant werkt zelfs meer dan 55% van alle 

gemeenten al helemaal niet meer met chemische 

middelen, zo blijkt uit cijfers van NCO. 

Lobby

Van stichting-in-oprichting tot een invloedrijke 

lobbyclub die de politiek informeert in nauwelijks 

een paar jaar tijd. Het kan slechter. In Den Haag 

staat men op het punt glyfosaat, ook bekend 

onder de merknaam Roundup, te verbieden. 

De onkruidsector wacht af per wanneer. ‘De lijn 

is gezet’, zegt Bert van Loon daar zelf over. ‘Ik 

denk dat dat verbod er voor de zomer van 2016 

zeker zal zijn. De afgelopen jaren is de stichting 

NCO als kennisgever nauw betrokken bij het 

verbod van chemische onkruidbestrijding op ver-

hardingen.’ 

De stichting NCO (de letters staan voor Niet-

Chemische Onkruidbestrijding) heeft de afgelo-

pen jaren Kamerleden en de staatssecretaris met 

veel ijver geïnformeerd over kosten, innovaties, 

technische mogelijkheden en toepassing van 

chemievrij onkruidbeheer. Van Loon: ‘Wij hebben 

geprobeerd alle partijen in Den Haag eenduidig 

te informeren over hoe de markt daadwerkelijk in 

elkaar zit. Er werd altijd maar geroepen: het kan 

niet zonder.’

Volgens de belangenvereniging van leveran-

ciers voor Niet-Chemische Onkruidbestrijding 

(zoals de stichting voluit heet) hebben steden 

als Eindhoven en Breda daarbij een voortrek-

kersrol gespeeld. Doordat zij eind jaren negentig 

al omschakelden, bouwden zij veel ervaring op 

met toepassingstechnieken en bestekvormen. ‘Zo 

Al meer dan 50% van de totaaloppervlakte elementverharding wordt momenteel chemievrij beheerd. ‘Daar zijn we trots op’, zegt Bert van 

Loon. De voorzitter van de stichting NCO over de lobby voor en de kosten van niet-chemische onkruidbestrijding, en de rol van de media 

daarin. 

Auteur: Peter Voskuil

De echte groenkenner combineert 
en denkt vooruit
Markt volgens NCO-voorzitter Bert van Loon klaar voor verbod op 
chemische middelen
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lieten zij zien dat chemievrij bestrijden haalbaar 

was.’  

De stelling dat NCO een belangrijke invloed had 

op het tot stand komen van het aanstaande ver-

bod, durft Van Loon wel aan. ‘De meeste leden 

van stichting NCO zijn machinebouwers, bestek-

schrijvers en ontwikkelaars die al meer dan vijf-

tien jaar actief met chemievrij beheer bezig zijn. 

Met hun jarenlange ervaring en innovaties heb-

ben deze leden belangrijke kennis opgebouwd’, 

vertelt hij.  

Als ondernemer produceert en verkoopt Bert van 

Loon machines voor niet-chemisch grondbeheer, 

respectievelijk met Weedcontrol BV en Van Loon 

Groentechniek. 

Kosten

De vraag is allang niet meer of, maar wanneer 

het verbod van kracht wordt. 2018, 2015 en 

nu weer 2016 worden als mogelijke invoerings-

datum genoemd. Van Loon kan het niet snel 

genoeg gaan. De techniek is er klaar voor, vindt 

hij. Producenten van technieken als borstelen, 

branden, hete lucht en heet water staan klaar om 

onkruid chemievrij te bestrijden.   

Van Loon: ‘De prijzen van chemische onkruid-

bestrijding stijgen en de resultaten dalen, mede 

door strenger wordende milieueisen en de weer-

stand tegen chemische middelen. Chemievrij 

onkruidbeheer daarentegen wordt door de snelle 

ontwikkelingen en dalende kosten steeds aan-

trekkelijker. Momenteel verschillen de kosten van 

chemisch beheer en chemievrij beheer nauwelijks 

meer.’

Is dat laatste niet een beetje kort door de bocht? 

Van Loon: ‘Er is altijd geroepen dat het niet kon. 

Het verschil is dat wij bij de onderbouwing naar 

de werkelijke kosten kijken, niet naar theoreti-

sche berekeningen.’ De praktijk geeft volgens 

hem aan dat je verharding voor een prijs tussen 

de 8 en 14 cent per vierkante meter chemievrij 

kunt beheren. ‘Dat is een heel acceptabel bedrag, 

lijkt mij.’

Chemievrij onkruidbeheer heeft daarnaast nog 

positieve neveneffecten die je volgens Van Loon 

ook mee moet tellen, zoals het verwijderen van 

voedingsbodem en zwerfvuil, wat gelijktijdig 

in de bewerkingen meegenomen wordt. En bij 

chemisch beheer maken waterleidingbedrijven 

kosten om chemische middelen weer uit het 

oppervlaktewater te halen. ‘Het enige wat che-

mie doet, is een groene plant geel maken. Maar 

er is meer dan dat.’ 

De keuze van de behandelmethode is gekoppeld 

aan de ervaring van de gebruiker: de groenken-

ner, de uitvoerende aannemer of de gemeente. 

Echte groenkenners weten volgens Van Loon dat 

er niet één beste techniek bestaat, maar dat een 

combinatie van technieken noodzakelijk is. 

‘Voor achterstallig onderhoud wordt veelal 

gekozen voor een borsteltechniek, terwijl in de 

preventiefase voor een thermische techniek geko-

zen wordt om het onkruid voor te blijven. De 

thermische technieken werken namelijk het beste 

bij beginnend tot matig onkruid. Hierbij moet de 

denkwijze van de gebruiker veranderen. In plaats 

van wachten tot het onkruid matig tot gevorderd 

is, moet nu gestart worden in de beginfase van 

het onkruid.’ 

Volgens Van Loon wijst de ervaring uit dat het 

schoonhouden van de ondergrond door middel 

van vegen en verwijderen van voedingsbodem in 

de beginfase, doeltreffender en goedkoper is dan 

het achteraf bestrijden van het onkruid. 

Media

Van Loon kan zich opwinden over de rol van 

de media in de hele omslag naar chemievrij, die 

momenteel aan de gang is. Terwijl er in onze 

buurlanden wel duidelijkheid is. We zien dan 

ook dat deze landen een grote voorsprong op 

Nederland hebben wat betreft chemievrij beheer. 

‘Glasheldere informatie en duidelijkheid zijn dan 

ook noodzakelijk om investeringen en de veran-

derende aanpak van machines te stimuleren.’

Sommige nieuwkomers in de chemievrije markt 

zijn marketing-gedreven en hebben inhoudelijk 

minder ervaring met betrekking tot de aanpak. 

‘Er wordt dan aangegeven dat één aanpak een 

totaaloplossing biedt, terwijl het beoogde resul-

taat juist wordt bereikt door het combineren van 

technieken, afhankelijk van de inrichting en de 

onkruidbezetting.’

Helaas wordt de verschuiving van de markt in de 

media vanuit veel verschillende kanten belicht, 

aldus Van Loon. ‘Daardoor wordt de markt over-

spoeld met informatie en weet de toepasser niet 

meer welke techniek hij moet kiezen.’ 

Grens

De chemievrije markt kan volgens hem nog veel 

meer dan deze nu laat zien. ‘Maar daarvoor is 

eerst 100 procent duidelijkheid vanuit de over-

heid nodig.’ Overigens denkt Van Loon dat de 

strijd tussen chemisch en niet-chemisch met een 

verbod op Roundup nog niet helemaal achter de 

rug zal zijn. ‘Je zult altijd creatieve aannemers 

houden die de grens blijven opzoeken.’

‘Glasheldere informatie en 

duidelijkheid zijn 

noodzakelijk’
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Onlangs zat ik onder het gehoor van filosoof Jaffe Vink. Hij schetste de 

vooruitgang aan de hand van het schilderij “de aardappeleters” van Vincent 

van Gogh. U weet wel. Dat schilderij van de eenvoudige familie De Groot 

die aardappels eten onder een schemerende petroleumlamp. Toen van Gogh 

dit in 1885 schilderde had hij er geen weet van dat een krappe 150 jaar 

later bij Albert Heijn minstens 10 soorten aardappels, honderden  soorten 

groenten en zelfs exotisch gekruide aardappelschijfjes in de schappen 

liggen. 

In materiële zin is er dus veel vooruitgang geweest wat inmiddels ook weer 

door velen wordt veroordeeld en als achteruitgang wordt beoordeeld. 

Kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, auto’s, overconsumptie en allerlei 

andere rampspoed is ons immers afgelopen zestig jaar overkomen. Ik vraag 

me dan altijd stilletjes af of zo’n “milieudefensiedame” ook niet stiekem die 

courgette en aardappelschijfjes uit het schap van meneer Heijn trekt. Maar 

nee natuurlijk niet. Die shopt iedere week bio-logisch op de Pure markt bij 

het Amstelpark. Als een postmoderne aardappeleter van Van Gogh.

Maar ik dwaal af. Het ging mij even om de veranderende wereld te 

schetsen. En dat in het licht van vooruitgang of achteruitgang. Ook 

onze groenwereld veranderd snel. Zeker de wereld van de grote 

onderhoudscontracten bij en voor de overheid. Een kleiner wordende 

overheid en toenemende taken voor de markt (wat een vooruitgang!) 

maken beide partijen soms zenuwachtig. Koudwatervrees, onzekerheid, 

onervarenheid en opportunisme bepalen soms de sfeer. Aan de tafel zitten 

nog vaak aardappeleters. Uitvoerders, directievoerders en projectleiders met 

een Larenstein uit de 20e eeuw op zak. Vakmensen die het liefst praten 

en discussiëren over de kwaliteit van de grasmat, de staat van de bomen 

aan de Kerklaan en moeilijke vragen van het bestuur.  Alles overzichtelijk 

gemanaged via een RAW-bestekje dat in de praktijk het beste werkt met 

een geven –en nemen mentaliteit van beide kanten.

 

De komst van de beeldsystematiek in onze markt is geleidelijk gegaan en 

inmiddels van Rijkswaterstaat tot bedrijfstuin in gebruik. Daar is 10 jaar 

overheen gegaan. Maar de ontwikkelingen nu gaan sneller. In het kader 

van ontzorging, wijzigende regierollen, meer markt en minder overheid 

gaan we over op systeemgerichte contractbeheersing. En dan gaat het om 

de processen. Om kwaliteitsmanagement en risicomanagement. U moet 

processen beheersen en als u deze processen beheerst is de kwaliteit van 

de buitenruimte (de asset van uw opdrachtgever) conform zijn wensen. Zo 

simpel is het. Om het wat formeler te zeggen; Het doel is om de optimale 

prestatie uit de assets te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en 

tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de 

buitenruimten.  En daar zijn wij, buitenruimteondernemers pur sang de 

specialisten in. Wij weten immers wat iets kost, wat de risicio’s zijn en hoe 

uw buitenruimte esthetisch of functioneel de langste levensduur heeft.  Dat 

spel hebben we inmiddels geleerd of zijn we aan het leren. 

Deze week hebben we gebak op de zaak want we hebben voor het eerst 

twee tienen gescoord voor een assetmanagementplan. En ondanks een 

vierde positie qua prijs toch gescoord!  Dat geeft uitdaging en kansen voor 

de toekomst voor ons én onze krijgsmacht! We beheersen de vooruitgang!

We gaan een nieuwe tijd tegemoet. Niet van vakbroeders die uren 

praten over hoe welke boom gesnoeid moet worden. Daar hebben we 

andere specialisten voor. Nee, er zijn moderne assetmanagers nodig die 

managen op kwaliteit en risico’s. En omgevingsmanagers, oftewel die goed 

communicerende uitvoerder of voorman in de wijk.

Grote (infra)aannemers werken al langer op deze wijze. Maar de MKB 

groenvoorziener moet er soms nog wat aan wennen. Kennisverbreding ook 

buiten ons eigen vak en schap is noodzakelijk.

Het is alsof die aardappeletende familie de Groot 150 jaar later in de 

ledverlichte groenteafdeling van Albert Heijn staat. Onwennig, verbaasd, 

enthousiast of onzeker en zoekend naar die normale aardappel. Maar ze  

staan er wel! 

Het zal per aardappeleter verschillen of hij/zij dit als een vooruitgang of 

achteruitgang ervaart.

 

Wilco Boender

Commercieel manager, Verheij Integrale groenzorg

We beheersen de vooruitgang!

Niet van vakbroeders die uren praten over 

hoe welke boom gesnoeid moet worden. 

Daar hebben we andere specialisten voor. 

Nee, er zijn moderne assetmanagers nodig die 

managen op kwaliteit en risico’s

Van aardappeleter tot assetmanager
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Bezuinigingsdruk

Om te beginnen schiet bezuinigen op onkruid-

bestrijding op verharding niet op, omdat het om 

relatief kleine bedragen op de gemeentebegro-

ting gaat. Daarnaast valt er vaak niet veel meer 

te bezuinigen: bij menige gemeente en terrein-

beheerder is de ondergrens na eerdere bezui-

nigingen al in zicht gekomen. Iedere volgende 

bezuiniging brengt het gevaar van onbeheersbare 

wildgroei met zich mee. 

Waarmee we meteen bij bezwaar drie uitkomen: 

bezuinigen op de korte termijn brengt, als je even 

niet oplet, extra kosten op de lange termijn met 

zich mee. Met andere woorden, eigenlijk ver-

schuif je er de beheerslasten alleen maar mee. 

Hoorn

Een voorbeeld van zo’n gemeente waar de 

ondergrens in zicht begint te komen, is Hoorn. 

De bezuinigingsdruk daar is hoog, niet alleen op 

openbare ruimte, maar ook in de bedrijfsvoering 

van de gemeente zelf. ‘Snijden in eigen vlees’, 

noemt gemeentereinigingsdeskundige Marcel van 

Kampen dat.

Het college heeft gezegd dat men per 1 januari 

2015 geen Roundup meer op verharding wil. Een 

nobel politiek uitgangspunt, alleen is nog ondui-

delijk waar het geld voor het alternatieve beheer 

dan vandaan moet komen. ‘Ik denk niet dat het 

reëel is dan dezelfde beeldkwaliteit te verwach-

ten’, zegt Van Kampen. Hij is samen met een 

collega hard aan het werk om zo veel mogelijk 

opties te vinden die de wens van het college om 

te stoppen met Roundup toch mogelijk maken. 

Van Kampen: ‘Op korte termijn denk ik dat we 

gaan werken met het alternatieve middel van 

Ecostyle. De meerprijs die dat met zich mee-

brengt, moeten we dan ergens in het totale 

budget proberen te vinden. Dat brengt bezuini-

gingsdruk met zich mee, want geld dat je niet 

hebt, kun je niet uitgeven. Hoorn zal er in 2015 

een stuk ruiger uitzien dan nu.’ 

Niet dat dat erg is, vindt Van Kampen. ‘Met 

onkruid vergaat de wereld niet.’

Ook in Dordrecht is na alle bezuinigingen de 

situatie nijpend. Adriaan van Tilborg, gebiedsma-

nager centrum in Dordrecht: ‘We kunnen het van 

dit budget net doen. De bodem is niet in zicht; 

we zitten al op de bodem.’

Ontschotten

Onkruidbudgetten verliezen hun betekenis. Ze 

worden opgeslokt in grotere fondsen. Vaak is 

het onkruidgeld nog wel apart geoormerkt, maar 

wordt er mee geschoven van en naar andere 

geoormerkte budgetten. 

‘De verdeling in groen, grijs en blauw is ach-

terhaald’, vindt Geert Jan Rozendaal van de 

Grofweg de helft van de onkruidbeheerders is nog bezig met de omslag naar niet-chemisch. Naar schatting driekwart denkt na over integraal 

beheer, een kwart is er al mee begonnen. En bijna allemaal schuiven ze met het budget om alle bezuinigingen het hoofd te bieden, zo leert 

een rondgang langs onkruidbeheerders in vijftien gemeenten. Eén troost: met onkruid vergaat de wereld niet.

Aan het bezuinigen op onkruidbudgetten kleven drie grote nadelen, zo schetsen de geïnterviewden voor dit artikel. 

Auteur: Peter Voskuil

De bodem is niet in zicht. 
We zitten al op de bodem
Vakgebied volop in beweging; tijdperk van budgetverschuivingen  
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gemeente Zuidplas. ‘Dat is echt iets van de twin-

tigste eeuw. Als we nu een jaar meer onkruid-

druk hebben, lossen we dat op door te schuiven 

binnen het budget. Dat is een mooie ontwikke-

ling. Ik ben een voorstander van het ontschotten 

van budgetten.’

Gebiedsbeheer, weg- en waterbeheer, rioolbe-

heer, het zijn vakdisciplines die steeds verder in 

elkaar worden geschoven. Maar verdwijnt er dan 

niet veel praktijkkennis? ‘De onkruidbeheerder 

van nu doet er goed aan zich slim te laten advi-

seren vanuit de markt’, denkt Rozendaal. ‘Je hebt 

een vraag, en je zoekt de partij die daar het beste 

bij past. Het gaat erom de juiste specialisten om 

je heen te verzamelen.’ 

Zuidplas heeft net een bezuiniging van vijftien 

procent op het groen achter de rug. Om chemie-

vrij te kunnen werken, steeg het onkruidbudget 

van 20.000 naar 76.000 euro, vertelt Rozendaal. 

Het ambitieniveau werd op plaatsen bijgesteld 

van B- naar C-niveau. Zuidplas gebruikt nu geen 

glyfosaat meer, maar vetzuren in combinatie met 

borstelen en hete lucht. Ook is er een zogeheten 

nulronde, met veegauto’s die al in een vroeg 

stadium de bron (voedingsbodem) aanpakken. 

Verder wordt nadrukkelijk naar inrichting geke-

ken: bordjes, paaltjes worden zo veel mogelijk 

vermeden en weggehaald, stoep en straat wor-

den bij voorkeur niet meer door trottoirbanden 

gescheiden.

Chemie

In de tussentijd heeft naar schatting de helft van 

alle terreinbeheerders de stap naar niet-chemisch 

nog niet gemaakt. Onkruidbeheerders die de 

stap vroeg maakten, lijken daarvoor nu beloond 

te worden. Vaak betekent dat dat zij bovenop 

reguliere bezuinigingen niet ook nog eens gecon-

fronteerd worden met extra kosten voor niet-

chemisch werken. 

In Leeuwarden werd die omslag naar niet-

chemisch al in de jaren negentig gemaakt, vertelt 

directievoerend toezichthouder Jan Wester van 

de gemeente. In Leeuwarden wordt de binnen-

stad op het hoogste niveau bijgehouden en de 

rest van de stad op basisniveau. Daarbij wordt 

gebruikgemaakt van drie grote machines met 

heet water (Wave sensorgestuurd), drie handunits 

van Wave en twee borstelmachines in combinatie 

met twee veegwagens. 

Leeuwarden is een stad met een grachtenstruc-

tuur. De gemeente gebruikt de aanloop naar de 

lente om de kades onder handen te nemen. Een 

ploeg van acht man is op het moment van schrij-

ven bezig om de natuurstenen handmatig van 

groen te ontdoen. Omdat er veel boten liggen, 

kunnen machines er niet goed bij.   

Proeven

Leeuwarden werkt nu vier jaar met heet water. 

Voor alle methodes geldt dat Leeuwarden ze 

eerst zelf wil uitproberen, voordat erop wordt 

overgestapt. Wat dat betreft noemt Wester zich 

een echte praktijkman. ‘Ik kan niks op papier krij-

gen, maar kan wel vanuit de praktijk redeneren. 

Met heet water zijn we allemaal proeven gaan 

doen. Het valt of staat met de frequentie waar-

mee je het doet.’ 

Uit de proeven die in samenwerking met de 

plantsoenendienst werden gedaan, bleek dat 

bomen prima tegen heet water kunnen. Ook 

jonge bomen met gras. ‘De vraag was: kan een 

boom dit hebben? De bomendienst zag het niet 

zitten. Toen hebben we gezegd: ga maar testen. 

Het bleek dat de bomen daar totaal geen moeite 

mee hebben.’

Drie jaar geleden werd daarom begonnen met 

de heetwaterbehandeling van 2500 bomen die 

slecht te schoffelen waren. Vorig jaar werd dat 

aantal verdubbeld naar 5000. Dit jaar worden 

alle bomen (9000) met drie handunits behandeld. 

Wester: ‘Daar zit best wel winst in. Het nadeel 

van schoffelen was dat alles er tot het laatste 

grassprietje uitgehaald wordt, wat automatisch 

betekent dat er ook veel grond rondom de boom 

weggehaald wordt. Dat moesten we dan met een 

aparte ronde in de herfst allemaal weer aanvul-

len. Met heet water heb je daar geen last van.’  

Ook belangrijk, volgens hem, is vegen om te 

voorkomen dat onkruid voedingsbodem krijgt. 

Daardoor krijgt Omrin, de uitvoerende kracht in 

‘De onkruidbeheerder van nu 

doet er goed aan zich slim 

te laten adviseren vanuit de 

markt'
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Willem Vreman, Dienst Vastgoed Defensie. Adriaan van Tilborg, Dordrecht.
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Leeuwarden, de onkruidbesteding ook veel beter 

in de vingers, volgens Wester. 

Handwerk

Omrin is een overheidsbedrijf dat wordt gevormd 

door negentien Friese gemeenten en sinds kort 

ook enkele Groningse. De gemeenten die deel-

nemen, zijn tegelijkertijd ook aandeelhouders 

van het bedrijf. Omrin voert een heel spectrum 

aan taken uit voor die aandeelhouders. Dat gaat 

van afvalinzameling (190.000 gezinnen) tot aan 

milieustraten, en dus ook onkruidbestrijding op 

verhardingen. 

‘Wij hebben ook aan de wieg gestaan van Wave, 

heet water, een jaar of tien geleden’, vertelt Jan 

Hubers, directielid van Omrin. Door de handen 

ineen te slaan zijn de gemeenten duurzamer en 

effectiever gaan werken.

Machines zijn mooi, maar duurzaam werken 

betekent ook toegewijd zijn, vindt hij. Niet bang 

zijn om handwerk te doen. In Leeuwarden, waar 

Omrin een vierjarig contract heeft afgesloten, 

zijn bepaalde locaties soms moeilijk bereikbaar. 

Plekken in de stad waar bijvoorbeeld auto’s staan 

geparkeerd. Of de hele grachtenstructuur, met 

kades vol woonarken en andere boten. Kabels, 

paaltjes, loopplanken, aanleglijnen: met machines 

werken is daar vaak ondoenlijk. 

Hubers: ‘Dat schoonmaken van die kade in 

Leeuwarden is dus ook een opdracht voor ons. 

Dat is werk dat eens in de zoveel tijd terugkomt. 

In dit geval zijn wij hoofdaannemer, schouwen 

we en hebben we in overleg met de gemeente 

een loonbedrijf ingehuurd om die kades schoon 

te maken.’

Social return 

Omrin schuwt handwerk dus niet en probeert 

daarbij vaak de combinatie met social return 

te vinden. Zelf experimenteerde men al met de 

inzet van bijvoorbeeld gestraften. Sinds kort is 

er echter een zzp’er in de regio die zich heeft 

Marcel van Kampen, Hoorn.

Henri Grotenhuis.

Geert Jan Rozendaal, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Huib Aalders, Duiven.
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gespecialiseerd in de omgang met delinquenten, 

verslaafden en Halt-gestraften. ‘Die jongen werkt 

heel succesvol samen met een mêlee van moei-

lijke knapen; sociaal-maatschappelijk is het heel 

goed zoals hij dat doet.’ 

Dat levert in dit geval een win-winsituatie op, 

want het aanvankelijke plan om het intensieve 

kadewerk door uitzendkrachten te laten doen, 

bleek financieel niet haalbaar. Door de zaken 

in Leeuwarden gestaag aan te pakken en bij te 

houden, is de onkruidbestrijding beheersbaar 

geworden, vertelt Hubers. ‘Het eerste jaar dat we 

er verantwoordelijk voor werden, was het vech-

ten tegen de bierkaai.’ Dat is maar goed ook, 

want Leeuwarden kan waarschijnlijk nog wel een 

bezuinigingsopgave verwachten. 

Pijnacker

In Pijnacker is ook bezuinigd, maar dan stilzwij-

gend. Net als in veel andere gemeenten is het 

onkruidbudget opgenomen in een totaalbudget 

voor reiniging. Graffiti, hondenpoep, onkruid: het 

zijn communicerende vaten. 

De budgetten zijn redelijk constant, maar het 

areaal aan verharding is in oppervlakte behoorlijk 

gegroeid. ‘Wij zijn een Vinex-gemeente’, legt 

Jos Koster, beheerder reiniging, uit. ‘En de bouw 

begint weer aan te trekken, dus we kunnen onze 

borst natmaken.’ 

Daarbij meldt hij wel eerlijk dat de werkdruk in 

nieuwbouwwijken natuurlijk niet meteen toren-

hoog is. ‘De onkruiddruk is daar toch anders’, 

zegt hij. 

In Pijnacker is het accent van beeldkwaliteit de 

laatste jaren iets meer naar frequentie verlegd. 

Koster: ‘Dat betekent dat je in het buitengebied 

een of twee keer komt.’

Sylvia Vroegop is in Rotterdam verantwoordelijk 

voor het onkruidbeheer in zes deelgebieden. 

Vorig jaar waren er fikse bezuinigingen. Er wer-

den collega’s ontslagen, waardoor stadsbeheer 

nu minder mankracht heeft om alles te regelen. 

Rotterdam werkt nog niet volledig chemievrij. Een 

verhoogde veegfrequentie borstelen, branden 

en heet water worden toegepast, met nog een 

topje chemisch (Ecostyle) op moeilijke plekken. 

Vroegop wacht dan ook met spanning de uit-

komst af van de gesprekken tussen de leverancier 

van Ecostyle en de staatssecretaris. ‘Verder vind ik 

dat de aannemers in dit land over het algemeen 

heel goed met hun vak bezig zijn, hun kennis ook 

echt delen. Dat mag ook wel eens gezegd wor-

den’, vindt ze. Vroegop krijgt naar eigen zeggen 

gevraagd en ongevraagd goede adviezen. ‘Heel 

veel innovatie komt toch uit die hoek. Ik zoek wel 

mee naar nieuwe technieken, maar voor een aan-

nemer is dat toch echt zijn vakgebied.’

In Ridderkerk wordt alleen nog chemie gebruikt 

op grindpaden van begraafplaatsen. Verder wordt 

er vooral veel geborsteld en heet water gebruikt. 

Die omslag naar chemievrij werd budgettair neu-

traal gemaakt. Daarmee is ook in Ridderkerk de 

ondergrens wel in zicht, constateert ambtenaar 

René Schut. ‘Minder doen lukt meestal niet meer. 

Dan kom je aan wat minimaal verantwoord is.’

Volgens Adriaan van Tilborg, als gebiedsmanager 

centrum verantwoordelijk voor een derde van het 

grondoppervlak in Dordrecht, heeft chemievrij 

veel meer gebracht dan alleen duurzaamheid. 

‘Het beeld is heel verzorgd. Veel schoner. Bij 

chemie bleven er altijd verlepte plantjes over. Het 

verschil is dat je geen restvuil meer ziet liggen. 

Vroeger moest er altijd iemand achteraan met de 

reinigingsauto om de straat te vegen.’

Duiven

Duiven is as we speak bezig met de omslag naar 

niet-chemisch. Huib Aalbers is daar adviseur 

groen, natuur en landschap. Onkruidbestrijding 

op verharding valt in Duiven onder het groenon-

derhoudsbudget. 

De gemeente Duiven heeft heel wat rondgeshopt 

in de aanloop naar chemievrij. Er werd gekeken 

naar Nijmegen, waar een pilot met alternatieve 

methodes liep. Ook Greenengineers werd om 

advies gevraagd. ‘Dan kom je er toch achter dat 

onkruid
week

van het

Iljitsj IJssebrands, Berkelland. Jos Koster, Pijnacker Nootdorp. Dico Kuiper, gemeente Alphen aan de Rijn.

‘Verder vind ik dat de 

aannemers in dit land over 

het algemeen heel goed met 

hun vak bezig zijn, hun 

kennis ook echt delen'
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chemische onkruidbestrijding het goedkoopst is’, 

vertelt Aalbers. De kosten zijn nu zowat vijf keer 

zo hoog. 

Duiven besloot zelf ook een pilot te houden op 

kwaliteitsniveau B. Er werden twee wijken aan-

gewezen waar met alternatieve methodes werd 

gewerkt, de derde wijk werd chemisch bijgehou-

den. De föhnmethode kwam in Duiven erg goed 

uit de bus.  

Inmiddels staat Duiven op het punt de definitieve 

omslag naar volledig chemievrij te maken. De 

aannemer wordt vrijgelaten in zijn keuze voor 

de meest efficiënte methode. De budgetten zijn 

opgehoogd; om de overstap te begeleiden wordt 

er extra geveegd. Duiven zit in de opstartfase. 

Dat is minder spannend dan het klinkt voor het 

budget van Aalbers. ‘Het is uiteindelijk de verant-

woordelijkheid van de aannemer; die heeft het 

maar te regelen.’ 

DOP

In Oude IJsselstreek besloot de gemeenteraad in 

2014 van de DOP-methode over te stappen op 

volledig chemievrij. Dat zorgde voor wat aanloop-

problemen, vertelt budgetverantwoordelijk advi-

seur civiel-cultuurtechniek Henri Grotenhuis. Het 

was midden in het seizoen en er lagen al afspra-

ken met de aannemer. De eerste ronde chemisch 

was nog niet geweest, wat voor problemen zorg-

de. Daarom moest er wat achterstallig onderhoud 

worden ingelopen, waarvoor een structurele 

voorziening gereserveerd werd. Grotenhuis: ‘Dit 

jaar was het een puinhoop, maar je weet dat je 

dat in de andere jaren weer terugverdient.’

In Oude IJsselstreek bestaat de onkruidbestrijding 

op verharding inmiddels uit een combinatie van 

heet water, hete lucht en veel borstelen. 

Aanbestedingsvoordelen

Elburg moet de stap naar chemievrij nog hele-

maal maken. Daar werkt men nog volgens het 

klassieke systeem van twee chemische bestrij-

dingsrondes per jaar. ‘We zijn ons nu aan het 

oriënteren’, vertelt Alex Weelink, hoofd van de 

afdeling beheer openbare ruimte. 

Van het extra geld dat dat gaat kosten, liggen ze 

in Elburg niet wakker. De ervaring leert dat de 

gemeenteraad van Elburg een hoog ambitieni-

veau heeft als het gaat om beheer van de open-

bare ruimte. Weelink: ‘Het gaat niet om schok-

kende bedragen, als je het op de gehele gemeen-

tebegroting bekijkt.’ Bovendien leverde uitbeste-

ding van de onkruidbestrijding de gemeente de 

afgelopen jaren aanbestedingsvoordelen op. ‘Dat 

zit gewoon in de markt, momenteel. Iedereen 

schrijft in volgens de normale normen, en dan 

duikt er zomaar iemand op die een heel eind 

onder die prijs doorgaat.’ 

De plussen daarvan komen elk jaar weer terug, 

en dat geeft ruimte in de begroting. 

Oostenrijk

Iljitsj IJsebrands, adviseur groen en landschapsin-

richting bij de gemeente Berkelland, denkt dat er 

vooral door (her)inrichting van de openbare ruim-

te nog enorme slagen te maken zijn. Op vakantie 

in Oostenrijk zag hij als bestrating hele stukken 

onafgebroken betonplaten liggen. Zo kan het dus 

ook,  dacht hij. Om zich vervolgens peinzend af 

te vragen hoe ze dat dan met de leidingboeren in 

dat land oplossen.

Betonplaten, dat gaat in Nederland misschien 

niet, maar waarom geen bredere tegels? Vijftig 

bij vijftig centimeter, of zelfs tachtig bij tachtig 

centimeter: qua onkruidbeheer zou dat toch al 

een leuke besparing opleveren. 

Volgens IJssebrands zijn stoepen los daarvan vaak 

onnodig breed. Om minder validen elkaar te laten 

passeren zijn ze soms zomaar 1,80 meter breed. 

‘Als je daar een andere oplossing voor bedenkt 

en dat terugbrengt tot 1,20 meter, scheelt dat 

enorm in het beheer. En wat ik me ook al tijden 

afvraag: is het altijd nodig om aan twee kanten 

van de weg een stoep te maken? Je kan ook 

gewoon aan één kant lopen.’ 

Ook René Schut van de gemeente Ridderkerk 

kent wandelpaden en trottoirs die niet of nauwe-

lijks belopen zijn. ‘Onttrek die aan de openbare 

ruimte. Juist op die plekken ontstaat namelijk 

onkruidellende.’

Preventie

Als het om herinrichting van de straat gaat, klin-

René Schut, Ridderkerk. Sylvia Vroegop, Rotterdam.

‘Wij zitten niet direct aan 

tafel bij ontwerpers. Daar zijn 

al zo veel vakgebieden bij 

betrokken; dat zou niet 

handig zijn'
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ken er in de branche lovende woorden voor de 

aanpak in plattelandsgemeenten als Twenterand. 

Als grote gemeente wordt Alphen aan den Rijn 

genoemd.

Dico Kuiper is als regisseur straatreiniging, afval 

en duurzaamheid verantwoordelijk voor de 

onkruidbestrijding op verhardingen in Alphen 

aan den Rijn. Hij reageert bescheiden. ‘Er gebeurt 

heel veel. Parkeervakken worden bij herinrichtin-

gen allemaal afgerond, bijvoorbeeld. Maar om 

Alphen aan den Rijn nu direct een schoolvoor-

beeld op dit gebied te noemen en onszelf op 

de borst te slaan, dat gaat me iets te ver. Ik heb 

daar behoorlijk voor moeten praten, en ik zou 

er graag nog veel meer meters in willen maken’, 

vertelt hij. 

Hij wijst ook op een Alphense toevalligheid die 

meespeelt: de bodem klinkt er van oudsher nogal 

in. Dat betekent dat er vaak herstraat moet 

worden. Kuiper: ‘Dat doen we zo veel mogelijk 

gecoördineerd. Dan kijken we meteen naar de 

beheerlast, en dat loont redelijk.’ Onkruid op ver-

harding staat in Alphen aan den Rijn sowieso niet 

in de toptien van het klachtenregister. 

Alphen aan den Rijn werkt al lange tijd chemievrij 

en heeft daarnaast het geluk dat op straatreini-

ging niet hoefde te worden bezuinigd. Er waren 

andere posten die daar eerder voor in aanmer-

king komen. Het ambitieniveau ligt in het stads-

hart en de dorpskernen van de fusiegemeente op 

A-, in de rest van de gemeente op B-niveau. 

De gemeenteraad vond het belangrijk om de 

bestrijding op dat niveau te houden. Een combi-

natie van heet water, branden, borstelen en gras-

kanten snijden zorgt in Alphen aan den Rijn nog 

altijd voor een strak beeld. 

De gemeente Duiven doet eveneens aan pre-

ventie. Zo zijn middengeleiders vervangen, die 

daar ooit waren neergelegd ter voorkoming van 

overstekende automobilisten. De middengeleiders 

bestonden uit klinkers met hoogteverschillen; een 

crime om onkruidvrij te houden. Huib Aalbers: 

‘Daar hebben we nu beton ingeblubberd.’

Jos Koster (Pijnacker): ‘Wij zitten niet direct aan 

tafel bij ontwerpers. Daar zijn al zo veel vakgebie-

den bij betrokken; dat zou niet handig zijn. Dan 

struikel je over elkaar. Bij ons gaat dat meer in de 

wandelgangen. We zijn ook bezig geweest met 

een leidraad, waarin een aantal zaken staan waar 

ontwerpers zich aan moeten houden.’

Sylvia Vroegop (Rotterdam): ‘Daar proberen wij 

ook op te acteren bij nieuwe inrichtingsplannen, 

maar helaas hebben wij niet altijd invloed op 

architecten.’

Burgerparticipatie

Enorme slagen in het budget door burgers aan 

het werk te zetten, maak je zo een, twee, drie 

niet. Daar zijn bijna alle geïnterviewden voor dit 

artikel het wel mee eens. Toch vinden er interes-

sante experimenten op dit gebied plaats.

In Deventer, bijvoorbeeld, heeft de gemeenteraad 

vrij abrupt de overstap van chemisch naar niet-

chemisch gemaakt. Er werd geen extra budget 

voor vrijgemaakt, alleen besloten dat er per direct 

werd gestopt met glyfosaat. Het interessante van 

dit experiment: links en rechts stonden actieve 

bewoners die hun eigen stoepje gaan schoonma-

ken, en andere buurtbewoners namen dat weer 

over.

Jos Koster (Pijnacker): ‘We proberen het wel, 

maar ik denk dat burgerparticipatie bij onkruid-

bestrijding lastig is. Dat is toch vaak echt machi-

newerk, dus ik zie dat nog niet zo een, twee, drie 

gebeuren.’ 

Sylvia Vroegop (Rotterdam): ‘De tijd van je eigen 

straatje boenen is voorbij. Dat bestaat niet meer 

tegenwoordig. . Blijft natuurlijk wel zaak om het 

te promoten.’ 

Marcel van Kampen: ‘Nederland zal zijn schoon-

heidsideaal wat moeten laten vieren, en dat 

gebeurt alleen door gewenning. In de jaren 

zeventig was elke vierkante centimeter strak 

onderhouden en schoongeveegd. Nu werken we 

machinaal.’

Alex Weelink (Elburg): ‘Ik heb de indruk dat de 

burger er iets meer begrip voor krijgt dat het niet 

overal altijd spic en span kan zijn.’

In Alphen aan den Rijn is burgerparticipatie een 

belangrijk instrument geworden bij het beheer 

van de buitenruimte. Vakmannen onderhouden 

de buurt samen met bewoners. ‘Er is een basis-

niveau van onderhoud’, legt Dico Kuiper uit. ‘Als 

een buurt op een bepaald vlak meer wil, dan 

kan men dat particulier in beheer nemen en de 

openbare ruimte opplussen.’ Alphen aan den Rijn 

heeft een heel programma met ondersteunend 

budget om bewoners te helpen en te motiveren 

samen aan de slag te gaan. Op het gebied van 

onkruid op verharding heeft dat echter nog 

weinig opgeleverd. De gemeente zet daar ook 

niet echt op in. Er zijn wel plantvakken in het 

groen die door bewoners worden beheerd en 

waar door hen het onkruid wordt weggehaald. In 

totaal zijn in Alphen inmiddels duizenden vrijwil-

ligers met openbaar groen en het beheer daarvan 

bezig. 

Geert Jan Rozendaal (Zuidplas): 

‘Burgerparticipatie is niet belangrijk bij het weg-

halen van onkruid, maar wel bij het doen van een 

wijkschouw met bewoners.’ 

Baken

Vergeleken bij al die gemeenten is Defensie een 

baken van rust. Omdat de minister vond dat de 

overheid bij het beheer van militair vastgoed het 

goede voorbeeld moest geven, is de omslag naar 

duurzaam door Defensie al in 2003 gemaakt. 

Branden, borstelen, stomen: de aannemer wordt 

vrijgelaten in zijn methoden. Er wordt met beeld-

bestek CO2-neutraal gewerkt. 

Slechts bij hoge uitzondering wordt met toege-

stane alternatieve middelen als Ultima Ecostyle 

gewerkt, vertelt Willem Vreman van de Dienst 

Vastgoed Defensie, Directie Noord, Dienstkring 

Schaarsbergen. Hij is toezichthouder en verant-

woordelijk voor alle defensieterreinen in de regio 

Arnhem.  Bij de bezuinigingen op Defensie zijn 

de budgetten voor onder meer onkruidbestrijding 

buiten schot gebleven. Vreman verwacht ook niet 

dat daar op korte termijn verandering in komt.

‘Nederland zal zijn 

schoonheidsideaal wat 

moeten laten vieren, en dat 

gebeurt alleen door 

gewenning'

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5141
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De werking van Foamstream:
- Het onkruid krijgt warmte te verwerken in de vorm   

 van 99,7% heet water en 0,3% schuim

- Het schuim werkt als deken en houdt de warmte op   

 het onkruid lang genoeg vast om het te verdelgen

- Een bevochtigingsmiddel in het schuim versnelt de   

 opname van de warmte in de celwanden van het onkruid

- Het onkruid sterft af binnen enkele minuten

- Herhaalde toepassingen verzekeren de uitroeiing van   

 penwortels

Met alleen heet water Met schuim

Onkruid bestrijden efficienter dan veel water alleen
Het hoe en waarom
Botanisten weten al lang dat kokend water 
onkruid verdelgt. Dus, de oplossing is 
simpel toch? Niet helemaal. Om thermische 
technologie commercieel beschikbaar te 
maken, moet er een manier worden gevonden 
om de hitte lang genoeg vast te houden op het 
onkruid zodat het definitief verdwijnt. Tijdens 
de ontwikkeling van Foamstream waren we 
overtuigd dat heet water alleen gewoon niet 

goed genoeg was en dit om vele redenen, 
onder meer omwille van het lage (brandstof)
rendement van heetwatersystemen en het 
aantal vereiste behandelingscycli, wat de 
doeltreffendheid doet verminderen. Naast het 
feit dat ze niet goed genoeg werken, hebben 
vele systemen die alleen heet water gebruiken, 
nog steeds biologisch niet-afbreekbare 
producten nodig als onderdeel van hun vereiste 

reinigingsproces. Wij wilden een oplossing 
voor onkruidbestrijding die een belangrijke 
stap vooruit was uitgaande van heet water. We 
wisten dat de sleutel tot het succes bestond uit 
de creatie van een product dat zoveel mogelijke 
thermische energie in de plant kon brengen 
zodat het de wortel kon beschadigen en op die 
manier de kracht van het onkruid om terug te 
groeien, kon beperken.
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Nog vragen?

Bezoek onze website:

www.weedingtech.com
of schrijf ons via

info@weedingtech.com 
www.weedingtech.com/information-centre/

documents/

Weedingtech Foamstream

Minder behandelingscycli, 
minder diesel, betere 
resultaten; natuurlijk
We werkten samen met toonaangevende partners in de sector voor de ontwikkeling 

van Foamstream, een biologisch afbreekbaar schuim bestaande uit natuurlijke en 

hernieuwbare plantenoliën (zoals kokosnoot, palmpittenolie en raapzaadolie) en 

suikers (afgeleid van de conventionele aardappelteelt, mais en tarwe), dat samen 

met heet water zeer gericht kan worden aangebracht op het onkruid. Foamstream 

is het cruciaal ingrediënt in het systeem en onderscheidt ons van de anderen. 

Ziehier enkele van de redenen waarom. 

• Onze research toonde aan dat, zelfs bij het meest hardnekkige onkruid, er met Foamstream maar 3 tot 4  

 behandelingen per jaar nodig zijn omdat de hitte zoveel langer wordt vastgehouden op de plant; dit in  

 tegenstelling tot de 5 tot 7 behandelingen per jaar bij systemen die onkruid bestrijden door alleen maar  

 gebruik te maken van heet water. 

• Dit komt omdat Foamstream de thermische “lekkage” van het heet water dat op het  

 onkruid werd aangebracht naar de omgeving toe, sterk beperkt. Foamstream is in  

 feite een emulsie van heet water en warme lucht die een thermisch deken legt over  

 het behandeld onkruid. De dikte van dit deken is ongeveer 10mm. Dit zorgt ervoor dat  

 de temperatuur van het heet water veel langer bewaard blijft en dus voor een veel  

 hoger en consistenter percentage van onkruidverdelging zorgt. 

Een duidelijk verschil in effectiviteit in 
vergelijk met heet water
 

Eelco van der Heijden van Hovenier van der Heijden bv 

uit Den Hoorn werkt sinds 2013 met de Weedingtech 

Foamstream. Van Der Heijden werkt nu naar alle 

tevredenheid met deze innovatieve methode. “Schuim  voegt 

echt iets toe in vergelijk met alleen heet water.  Je merkt 

duidelijk een verschil in effectiviteit en dan met name bij 

toepassing op halfverhardingen’ .

Meeliften op het succes van Weedingtech
 

Weedingtech-CEO Leo de Montignac:  ‘Wij zijn enthousiast 

dat we met Foamstream nu echt de Nederlandse markt op 

komen. Onze klanten in andere landen vertellen ons dat 

Foamstream veruit de beste oplossing is voor chemievrij 

beheer van onkruid. We hebben inmiddels al een groot 

netwerk van partners in Nederland, maar zijn nog wel op zoek 

naar een distributeur die verantwoordelijk wordt voor de totale 

markbewerking in Nederland en kan zorgen dat Foamstream 

de positie op de markt kan krijgen die het verdient.’

Reductiegradiënt contacttemperatuur
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Theo van Eijden van Jean Heybroek legt uit hoe 

zijn machine werkt. De Weedsteam werkt in 

principe met hete lucht. Deze lucht wordt in een 

kamer verhit tot ruim boven de 800 graden. De 

hete lucht wordt uit de branderkamer gedreven 

en komt op de bestrating. Op dat moment zou 

de lucht volgens Van Eijden nog minimaal tus-

sen de 750 en 800 graden heet zijn. Het meeste 

onkruid zal daarbij door middel van uitdroging 

al het loodje leggen. De tweede bestrijding 

geschiedt door een metalen plaat, die door de 

hete lucht gloeiend heet is geworden. De uv-stra-

ling die hiervanaf komt, zorgt voor een tweede 

genadeslag voor het onkruid. De Weedsteam 

heeft echter nog een derde werking. In de schil 

die rond de branderkamer zit gebouwd, wordt 

constant een relatief kleine hoeveelheid water 

geïnjecteerd. Dit water verandert natuurlijk direct 

in stoom, die opnieuw zorgt voor het afdoden 

van het onkruid. Deze laatste bewerking is niet 

alleen bedoeld voor het opruimen van onkruid 

en onkruidzaden, maar zeker ook voor het koe-

len van de machine. Per uur wordt volgens de 

brochure slechts 20 liter water verbruikt. Volgens 

Van Eijden mag je de machine niet vergelijken 

met een normale onkruidbrander, zoals de bran-

der die vorig jaar in Utrecht een huis in brand 

stak. Er wordt weliswaar met vuur gewerkt, 

maar dit komt nergens direct in aanraking met 

de bestrating. De kans dat je onkruid in de fik 

steekt, zou daarmee afwezig zijn. Een watertank 

van 200 liter betekent dat ook gedurende een 

normale werkdag geen water ingenomen hoeft 

te worden. 

Prototypes 

Van Eijden geeft me niet alle details, maar tussen 

de regels door blijkt wel dat het veel jaren en vele 

prototypes heeft geduurd voordat er een perfect 

werkende machine gebouwd was. De eerste 

machines werden gedurende enkele seizoenen 

ingezet. Daarbij kwamen logischerwijs kinderziek-

tes aan het licht. Het grootste probleem was dat 

de machine door de extra warmteontwikkeling 

vervormde. Inmiddels zouden al die kinderziektes 

tot het verleden behoren en zijn de units volgens 

Van Eijden een toonbeeld van betrouwbaarheid.

Jan van Ulst, directeur van De Groenmakers, die 

de machine vorig jaar heeft gekocht en er een 

jaar volop productie mee heeft gedraaid, zegt 

daar niets van gemerkt te hebben. In zijn visie is 

de Weedsteam een ondergewaardeerde machine 

waar we nog veel van zullen horen. 

Van Ulst: ‘Wij wilden vorig jaar iets bijzonders op 

het gebied van onkruid, iets wat niet iedereen 

heeft. Mede daarom hebben wij geïnvesteerd 

in de Weedsteam.’ Belangrijk voordeel van de 

machine is dat deze relatief weinig energie 

gebruikt. Een hele dag werken zou volgens Van 

Ulst ongeveer 60 liter methaan en een tank 

water kosten. Doordat je weinig brandstof en 

water meeneemt in vergelijking met verschil-

lende heetwatermachines, heb je een veel lichtere 

combinatie. In Nederland wordt daar weliswaar 

in bestekken en in de uitvoering niet zozeer op 

gelet, maar op termijn is het goed mogelijk dat 

opdrachtgevers een grens stellen aan het gewicht 

van de totale combinatie, vanwege kantelende 

tegels. In landen als Duitsland is dat al het geval. 

Daar mag een combinatie die op trottoirs en 

tegelpaden en in voetgangersgebied wordt inge-

zet, niet zwaarder zijn dan 3500 kilo. Een com-

We zijn inmiddels al zo gewend aan de verschillende categorieën machines voor onkruidbeheer, dat we bijna in de war raken als een machi-

ne zich niet aan de ‘voorgeschreven’ indeling houdt. En dat is precies wat er met de Weedsteam aan de hand is. Het is geen heet water, geen 

hete lucht en geen uv-brander, maar een allegaartje. Maar wel een allegaartje dat een uitgebreide pilot in Doetinchem glansrijk heeft door-

staan en nu klaarstaat om echt de markt te veroveren.

Auteur: Hein van Iersel

Onkruid beheren met een allegaartje!
Hybride Weedsteam-onkruidmachine past in geen enkele categorie, maar 
is volgens Jan van Ulst van De Groenmakers een meer dan interessant 
alternatief
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plete LM-Trac weegt inclusief Weedsteam en volle 

water- en gastanks minder dan 2000 kilo. 

De Groenmakers gebruikt in Doetinchem 

methaan als brandstof, maar dit is zonder pro-

blemen te veranderen in lpg of andere soorten 

gas. Dat kan doordat de machine is uitgerust met 

sensoren, die zorgen dat de branderkamer niet 

te heet wordt. Als machinist heb je daar gelukkig 

niet al te veel mee te maken. Dat is ook iets waar 

met name Van Ulst op gelet heeft. Zijn bedrijf 

is de voormalige machinepoot van sw-bedrijf 

Wedeo. Het is voor hem uitermate belangrijk om 

machines in te zetten die makkelijk te bedienen 

zijn, ook door mensen met een arbeidshandicap. 

Aanpak jaarrond 

Het belangrijkste bij succesvol onkruidbeheer 

is overigens niet de machine die het onkruid 

bestrijdt, maar de hele aanpak, het jaar rond. 

Volgens Van Ulst is het belangrijkste in dat ver-

band het nauwgezet borstelen in najaar en win-

ter. Veel onkruid, zoals straat- of varkensgras, kun 

je veel makkelijker bestrijden buiten het groeisei-

zoen. Van Ulst: ‘In de winter, wanneer de onkrui-

den niet groeien, trek je de plant heel makkelijk 

met wortel en al tussen de stenen vandaan. Dat 

is natuurlijk afhankelijk van de gekozen configu-

ratie. Borstelen in de winter heeft als bijkomend 

voordeel dat aannemers dan tijd over hebben.’  

Zeven

Heybroek heeft inmiddels in Nederland en België 

zeven machines verkocht. Een van de gemeen-

tes in België die sinds kort eigenaar is van een 

Weedsteam, is de stad Tienen. Michiel Tuteleers 

is, wat men in België noemt, chef van de tech-

nische dienst van deze gemeente. Dat betekent 

dat hij een dienst aanstuurt met ongeveer 65 

mensen, die eigenlijk allemaal buiten in het veld 

bezig zijn. Voor Nederlandse begrippen ongekend 

groot, maar in België redelijk normaal. België 

loopt een jaar voor op Nederland wat betreft het 

verbod op glyfosaat in de openbare ruimte. Voor 

Tuteleers was er daarom een absolute noodzaak 

om te investeren in niet-chemische technieken. 

Eind vorig jaar heeft Tienen een openbare aanbe-

steding uitgeschreven voor een werktuigdrager 

met een complete set aanbouwwerktuigen. De 

LM-Trac met de Weedsteam, maar ook met een 

borstel, sneeuwschuif en nog wat andere aan-

bouwgereedschappen, kwam als winnaar uit de 

bus.

Net als Jan van Ulst in Doetinchem steekt ook 

Tienen vooral in op preventief onkruidbeheer. 

Zaken waarop Tuteleers in zijn emvi-aanbesteding 

heeft gemeten, zijn onder andere energiever-

bruik, service en natuurlijk prijs. Dat laatste 

aspect deed voor 60 procent mee in de aanbeste-

ding. Hoewel de LM-Trac de duurste was, heeft 

deze combinatie toch de aanbesteding gewon-

nen, onder andere omdat de techniek die de 

Weedsteam-machine gebruikt volgens Tuteleers 

energetisch de meest duurzame oplossing is. 

Tuteleers baseert zich hierbij niet op een bepaald 

rapport, maar gewoon op wat hij noemt logisch 

nadenken. 

De belangrijkste concurrenten bij de aanbeste-

ding waren natuurlijk de bekende merken heet-

water-onkruidbestrijders. Deze machines hadden 

volgens Tuteleers vooral het nadeel dat ze te 

groot en vooral te zwaar zouden zijn. 

Achterhaalde straatarchitectuur 

Tuteleers gebruikt zijn Weedsteam met name in 

het buitengebied. Zijn gemeente worstelt nogal 

met wat hij noemt een achterhaalde straatar-

chitectuur. Het duurt waarschijnlijk nog twintig 

Michel Tuteleers Jan van Ulst

Hoaf Infrared Technology

De Weedsteam is een ontwikkeling van Hoaf 

Infrared Technology in samenwerking met 

Jean Heybroek bv. Het uitgangspunt bij deze 

nieuwe ontwikkeling was om de kostprijs per 

vierkante meter voor onkruidbestrijding zo 

laag mogelijk te houden.

Hierbij zijn de voordelen van branden, hete 

lucht en kokend water samengebracht, 

en de nadelen van dergelijke systemen zo 

veel mogelijk geëlimineerd. De basis van de 

machine is een door Hoaf ontwikkelde bran-

dertechnologie, die al langer in de landbouw 

wordt gebruikt. De inbreng van Heybroek 

is naast sales en marketing ook de werk-

tuigdrager LM-Trac, waarvoor het bedrijf de 

import in Nederland verzorgt.
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jaar voordat de bestrating zo is aangepast dat 

onkruid geen kans krijgt. Veel van de goten zijn 

nog uitgevoerd met Belgische kasseien en het is 

extreem lastig om deze goten goed schoon te 

krijgen met alleen maar borstelen. Natuurlijk zou 

dit ook kunnen met een heetwatermachine. Naar 

de mening van Tuteleers hebben deze machines 

echter te weinig autonomie. Daarmee bedoelt 

hij dat het mogelijk moet zijn om minimaal vier 

uur onafgebroken aan het werk te blijven zonder 

opnieuw water of brandstof te hoeven tanken. 

Tuteleers: ‘Wij zitten hier in het buitengebied. Dat 

betekent dat je ver moet rijden om water te tan-

ken. Op de werf van de technische dienst is dat 

geen enkel probleem. Hier is een oud riool aan 

de dakwaterafvoer gekoppeld. Er is daarom altijd 

een paar honderd kuub regenwater op voorraad. 

Dat wordt natuurlijk ook gebruikt voor andere 

machines, zoals de vierkuubs ITM-veegwagen.’ 

Veegwagen 

In de nieuwe aanpak van de gemeente zal vegen 

een veel belangrijker rol innemen. Daarom over-

weegt Tuteleers op dit moment de aanschaf van 

een tweede veegwagen. Een echte beslissing ten 

aanzien van merk en omvang is nog niet geno-

men, maar tussen de regels door kun je merken 

dat Tienen een voorkeur heeft voor een grotere 

veegwagen van minimaal zes kuub, die ook wat 

sneller is. Vier kuub is prima in stedelijke gebie-

den, maar in het buitengebied is het prettig als je 

wat meer laadcapaciteit hebt. 

Begraafplaatsen

In België zijn de begraafplaatsen wat anders 

georganiseerd dan in Nederland. Het beheer hier-

van wordt echt als overheidstaak gezien, maar 

moet daarnaast ook op een zeer hoog niveau 

liggen. Tuteleers: ‘Onze burgers accepteren 

absoluut geen onkruid op begraafplaatsen.’ De 

begraafplaatsen van Tienen zullen daarom een 

belangrijke nieuwe werkplek worden voor de 

LM-Trac met de Weedsteam-onkruidmachine. 

Track & trace

De Groenmakers gebruikt de LM-Trac in com-

binatie met een open source track & trace-

systeem. Op alle machines zit daarom een 

sensor waarmee het bedrijfsbureau exact kan 

monitoren waar de machine zich bevindt. Op 

termijn moet Rinus Langwerden, hoofd van 

het bedrijfsbureau van De Groenmakers, op 

een groot scherm exact kunnen zien waar zijn 

machines zich bevinden en hoe hard zij op dat 

moment rijden. Ook klanten kunnen die gege-

vens via een internettoegang inzien en rappor-

ten uitdraaien. Als we later met Langwerden, 

Van Ulst en Van Eijden zo’n rapport inzien, 

zie je Van Eijden betrekken. Voor een goede 

werking van de machines is het belangrijk dat 

je niet harder dan vijf kilometer per uur rijdt; 

bij hogere snelheden kan de werking onvol-

doende zijn. De komende jaren zal Van Ulst 

verder investeren in het systeem. Doel is ver-

dere efficiency, maar ook kostenverlaging. Een 

van de dingen die bijvoorbeeld in het systeem 

worden gestopt, is een sms-alert naar het 

bedrijfsbureau of de uitvoerder wanneer een 

machine langer dan een bepaalde tijd stilstaat. 

Volgens Van Ulst is dit soort systemen relatief 

goedkoop, omdat ze gebruikmaken van open 

source-software.  
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Simpel gezegd: bomen met toekomst zijn bomen 

die ook in de stedelijke omgeving een relatief 

lang leven zijn beschoren. Dat bereiken ze om 

twee redenen: door soortspecifieke eigenschap-

pen en door maatregelen die de groeiplaats 

van deze bomen geschikt maken. En omdat 

toekomstbomen ook nog andere voordelen met 

zich meebrengen, is het eigenlijk raar dat er nog 

steeds ‘gewone bomen’ worden geplant. Maakt 

onbekend dan onbemind? Betrapt… kennisge-

brek over boomsoorten tijdens de planvorming 

zorgt ervoor dat nog steeds ‘gewone bomen’ 

worden geplant. En dat legt een bom onder 

duurzaam groen.

Aantastingen helpen

Het steeds groter aantal actuele boomaantas-

tingen zorgt ervoor dat de soortenkeuze van 

bomen iets bewuster plaatsvindt. Weg van de 

monoculturen waarin Napoleon ons leerde plan-

ten. Door een laan niet meer te beplanten met 

één soort, maar met veel meer soorten, en door 

selecties te gebruiken, spreiden we het risico. Het 

aanplanten kan groepsgewijs plaatsvinden, maar 

ook afwisselend van kruispunt tot kruispunt. 

Landschapsarchitecten zijn zover nog niet, maar 

u en ik hebben de plicht hen uit te leggen dat 

Leentje straks beter niet langs een lange linde-

laan kan lopen. De gevarieerde bomenlaan is in 

nieuwe ontwerpen de norm. Gevarieerder kiezen 

kan ook heel subtiel. Neem eens een Platanus 

x hispanica Mr. X, die minder vatbaar is voor 

bladvlekkenziekte in het late voorjaar: het scheelt 

een veegronde om het jonge afgevallen blad op 

te ruimen. De leek ziet het er niet aan af en u 

bespaart kosten. 

Klimaat verandert

Omdat wij nu het klimaat van Parijs van pakweg 

twintig jaar geleden hebben, moeten bomen zich 

aanpassen. Natuurlijke zaailingen houden die 

verandering niet bij. Dat betekent dat autochtoon 

plantmateriaal inmiddels ordinaire geldklopperij 

is. Of beter gezegd: een onzinnig achterhoe-

degevecht. Beter is het om in- en uitheemse 

exemplaren te kruisen: laat de evolutie weer zijn 

werk doen. Volgens klimaatscenario’s van het 

KNMI (juni 2014) gaan de klimaatveranderingen 

gewoon door. Het betekent dat we warmere 

zomers krijgen. En doordat regen meer in plens-

buien gaat vallen, stroomt het regenwater snel 

weg en bereikt het de stedelijke bodem niet. 

Droger en warmer! Een aanslag op de bomen. 

Onze inheemse bomen kunnen daar niet tegen. 

Bomen met toekomst zijn in het stedelijk gebied 

dus bomen die tegen ’s zomerse droogte en 

hitte kunnen. Naast de iep zijn dat opvallend 

veel bomen die van oorsprong uit een gebied 

met landklimaat komen. Met die logica is de 

keuze weer een stuk beperkter en eenvoudiger 

te maken. 

Ook ecologisch is er wat te hale!

Maar dat gezegd hebbend krijg ik het aan de 

stok met ecologen: "Aan exotische bomen heeft 

onze fauna niets." Onzin! In dergelijke discus-

sies wordt altijd de inheemse eik aangehaald. 

Inderdaad: er komen misschien wel 450 soorten 

insecten op voor. Het zijn echter allemaal vreten-

de insecten: de eik wordt aan alle kanten aange-

vallen door rupsen, boorders en ander voer voor 

vogels. Maar nectar? Dat is nauwelijks te vinden 

op de eik. Net als stuifmeel, dat vooral wegvliegt. 

Nee, dan is de bijenboom (Tetradium daniellii) op 

sommige plekken waardevoller. In de drachtarme 

Bomen met toekomst dienen 
meer dan één doel

Het planten van bomen met toekomst is de norm. Buurtstraatjes daargelaten, is het inmiddels gemeengoed dat stadsbomen een minimale 

leeftijd van vijftig jaar moeten kunnen bereiken. Welke bomen voldoen aan die eis? Met andere woorden: wat zijn nu eigenlijk bomen met 

toekomst?

Auteur: Jaap Smit

Europese hopbeuk (Ostrya carpinifolia) 
in Nijmegen Plant bomen uit het landklimaat
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periode (grofweg van de langste dag tot en met 

februari) levert deze boom vrachten nectar aan 

bijen, hommels en zweefvliegen. Zo zijn er veel 

meer exoten te noemen die de Nederlandse 

fauna ondersteunen. Laten we dus leren ook 

naar nectarverzamelende insecten te kijken!

Duurzaam planten

Bomen met toekomst leven langer dan hun 

gewone soortgenoten. Dat kan dankzij een 

goede groeiplaats. Ik meldde al dat het droger 

wordt volgens het KNMI. Dat betekent dat de 

normen voor de groeiplaatsgrootte alleen maar 

naar boven bijgesteld moeten. Als er geen grond-

water beschikbaar is, dan is één m3 groeiruimte 

per groeijaar vereist. En misschien wordt het over 

twintig jaar wel 1,5 m3 per groeijaar. Dus, kan 

een groeiplaats door kabels, leidingen of welke 

oorzaak ook nu al niet groot genoeg gemaakt 

worden voor de beoogde boom? Kies dan een 

boomsoort of -selectie die kleiner blijft: van eer-

ste grootte naar tweede grootte. Ga nooit mee 

in discussies, want wie krijgt het op zijn brood als 

de boom na een aantal jaren terugvalt in condi-

tie? Juist: de groen- of boombeheerder. 

Volop te kiezen

“Maar met alle eisen die aan bomen worden 

gesteld, is er zo weinig te kiezen,’’ wordt mij vaak 

voor de voeten geworpen. En dat is gelukkig 

niet waar. Voor een vooruitstrevende gemeente 

heb ik net een inspirerende bomenlijst opgesteld. 

Daarop staan ongeveer 150 betrekkelijk onbe-

kende boomsoorten van verschillende grootte. De 

jonge boombeheerder van die gemeente is van 

mening dat hij na wat zoeken alle soorten die 

op de lijst staan kan vinden. En hij laat het in de 

praktijk ook zien. Omdat ik behalve bij gemeen-

ten ook bij veel kleine en grote boomkwekers 

over de vloer kom, kan ik altijd helpen zoeken. 

En knellen de aanbestedingsregels of inkoopvoor-

waarden? Dan passen we daar in overleg met 

mijn collega’s van Cobra planadviseurs een mouw 

aan. Hier geldt: waar een wil is en waar vakmen-

sen zitten, is een weg. Met mijn dendrologische 

achtergrond help ik ze graag op weg. 

Met toekomstbomen veel bereikt

Vanaf nu plant u gevarieerd bomen en spreidt 

daarmee het risico op grootschalige aantastin-

gen. Het aardige is dat u heel veel doelen bereikt 

onder de noemer van ‘Bomen met Toekomst’. 

Want naast die risicospreiding heeft u bomen die 

beter groeien en eerder de beoogde functie ver-

vullen, zoals schaduwwerking en het bestrijden 

van urban heat, en ruimte bieden aan fauna. 

Door de variatie vallen individuele bomen en 

boomgroepen meer op. Daardoor ontstaan er 

highlights in bloei, herfstkleur en stammen. Door 

die verschillen neemt de betrokkenheid van inwo-

ners bij groen toe, hetgeen uiteindelijk resulteert 

in een groter budget (…). Last but not least doet 

de vraag naar toekomstbomen een beroep op uw 

vakkennis. En dat maakt het bomenvak erg leuk!

Vakkenis opdoen

Wilt u uw vakkennis wat opkrikken en nieuwe 

bomen met toekomst leren kennen? Dan heeft u 

twee opties. Ten eerste kunt u de cursus ‘Bomen 

met Toekomst’ volgen. In een dag leert u de 

uitgangspunten en het bijbehorende sortiment 

kennen. Een andere mogelijkheid is de kwekerij-

safari. Op één dag bezoeken we vanuit diverse 

locaties in het land twee of meer boomkweke-

rijen met toekomstbomen. Onderweg in de bus 

wordt u bijgepraat. Beide activiteiten zijn ook als 

incompanycursus te boeken. 

v

Jaap Smit is teamleider en dendroloog bij 

Cobra boomadviseurs bv. Cobra is sinds 2000 

actief in het groene domein van de openbare 

ruimte. 

Voor vragen over boomonderzoek en 

gevarieerde boomsoortenkeuze kunt u 

contact opnemen met Jaap Smit. Hij is bereik-

baar op nummer 088 - 26 27 211, per mail: 

Jaap.Smit@CobraBoomadviseurs.nl en via

Bedrijf: Cobra boomadviseurs bv

Naam: Jaap smit

Functie: Dendroloog 

Plaats: Pijnacker

Omvang: 25 medewerkers

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 

Jaap Smit.Deze rijkbloeiende Aziatische linde (Tilia insularis) is een 
uitstekende drachtplant die ook nog heerlijk geurt. 

Hommels op de bloem van de bijenboom (Tetradium 
daniellii).

Lange lindenlaan met diversiteit aan 

bijenbomen

In een gemeente in Noord-Holland worden in 

een laantje veertig linden in veertien verschil-

lende soorten en cultivars aangeplant. Langs 

de doorgaande weg zonder parkeervakken, 

bloeien de linden nu niet twee weken per jaar, 

maar zorgt de variatie voor een bloeiperiode 

van bijna tien weken. De wilde bijen en honing-

bijen verzamelen hun nectar over een langere 

periode. De nectar hebben zij nodig voor de 

aanleg van broedkamers, voor de overwintering 

en als energievoorziening. En denk niet dat 

die variantie aan linden een rommelige indruk 

geeft: ook een gevarieerde laan vormt weer 

een eenheid.

@dendroloog
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Als aannemer investeer je in een bepaalde tech-

niek, omdat je verwacht dat deze techniek jou in 

staat stelt een klus op de best mogelijke manier 

te klaren. Dat klopt voor zaken als het maaien 

van bermen of het zagen van bomen. Bij onkruid-

beheer is er op dit moment nog iets anders aan 

de hand. Je ziet overal in het land aannemers 

en fabrikanten tandems maken. Het idee daar-

bij is dat je meer klanten kunt trekken als je de 

beschikking hebt over een nieuwe veelbelovende 

techniek. Wave, en dan meer specifiek de mar-

ketingpower van Wave, gooit wat dit betreft 

hoge ogen. Wave werkt niet langer in een soort 

franchiseconcept, waarbij klanten de machine 

konden leasen, maar verkoopt zijn machines nu 

rechtstreeks of via dealers. Er wordt nog wel 

een marketingfee aangerekend, met als doel de 

techniek op de kaart te zetten en draagvlak te 

creëren bij opdrachtgevers. Ook Krinkels hoopt 

daarvan te profiteren. 

België

Het is misschien wat minder bekend, maar 

Krinkels is niet alleen actief in Nederland, maar 

ook in België, Engeland, Frankrijk en Duitsland. 

Vooral België is in dit verband relevant, omdat 

een verbod op glyfosaat op verharding daar al is 

ingevoerd per januari van dit jaar. Daarom gaan 

de ontwikkelingen op het gebied van onkruid 

in België nog een paar slagen sneller dan in 

Nederland. 

Krinkels is al veel langer gebruiker van de Wave-

machines en heeft veel meer in de schuur staan 

dan alleen die ene Wave Sensor Series 400/34 op 

een Multihog-drager. Dat zijn echter wel allemaal 

oudere – en feitelijk ook verouderde – combi-

naties, die inmiddels niet meer brengen wat ze 

volgens directeur Clement moeten brengen. Dat 

Krinkels heeft het pontificaal op zijn eigen website staan: ‘Krinkels kiest voor een strategische samenwerking met Wave’. Hoewel het voor-

lopig om slechts één combinatie gaat, is het toch bijzonder dat een van de toonaangevende Nederlandse aannemers zich op die manier uit-

spreekt. Krinkels-CEO Jan Clement legt het uit in een gesprek met hoofdredacteur Hein van Iersel.

Auteur: Hein van Iersel

Heet water heeft Krinkels’ voorkeur, maar 
je moet als aannemer wel de tijd krijgen 
om je investering terug te verdienen
Jan Clement: ‘Belangrijkste verbetering is de hogere flexibiliteit van de 
Multihog-werktuigdrager’



43www.stad-en-groen.nl

heeft met techniek te maken, maar ook met de 

nieuwe manier van samenwerken tussen beide 

bedrijven. 

Multihog

Op het gebied van techniek zit de belang-

rijkste vooruitgang niet eens zozeer in de 

hogere efficiency van de Wave-machines, maar 

meer nog de in de hogere flexibiliteit van de 

Multihog-werktuigdrager. Clement: ‘Niks mis 

met de Holders van de eerste lichting, maar in 

combinatie met de Wave waren die totaal niet 

flexibel. In feite was het onmogelijk om de heet-

watermachine van de Holder af te halen om de 

voertuigdrager voor iets anders in te zetten. Met 

de Multihog is dat wel mogelijk.’ De machine kan 

daarom ook probleemloos ingezet worden voor 

de winterdienst of borstelen. Een ander belang-

rijk voordeel dat Clement ziet in de Multihog/

Wave-combinatie, is dat je meer water kunt 

meenemen bij een gelijkblijvende wieldruk. Een 

Holder/Wave-combi is goed voor 750 liter. In de 

Multihog-combi kan 1100 liter. Op zich lijkt dat 

geen sensationeel verschil, maar in de dagelijkse 

praktijk betekent dat toch één keer minder stop-

pen per dag om water te tappen. En dat scheelt 

dus al gauw één uur effectieve inzet per dag, met 

als gevolg lagere bestrijdingskosten per vierkante 

meter. 

Kosten per meter 

Uiteindelijk draait het daar allemaal om: wat zijn 

de kosten per meter per jaar? Clement gelooft 

dat hij met Wave in de goede hoek zit, maar 

geeft meteen toe dat harde ervaringscijfers las-

tig zijn op te lepelen. Iedere situatie is uniek en 

de uiteindelijke meterprijs hangt ook af van het 

aantal uren dat de Multihog bijvoorbeeld de win-

terdienst heeft kunnen draaien. Duidelijk is wel 

dat er een enorme prijsval heeft plaatsgevonden. 

Nog niet zo lang geleden leek een prijs van 30 

cent per meter gewoon, maar inmiddels is dat 

al gedaald naar minder dan 15 cent. Overigens 

is de absolute prijs ook niet zo interessant. Het 

gaat om de prijs in concurrentie met andere 

technieken. Clement verwacht dat hij wat dat 

betreft goed scoort, maar ziet wel een aantal 

beren op de weg. Heet water heeft vanwege een 

betere werking dan hete lucht Krinkels’ absolute 

voorkeur, maar je moet als aannemer wel de kans 

krijgen om de machine terug te verdienen. Kijk 

je sec naar de kosten over één jaar, dan is een 

heteluchtmachine waarschijnlijk goedkoper. Deze 

machines zijn – in de visie van Krinkels – welis-

waar minder effectief en je moet daardoor extra 

rondjes rijden, maar dat compenseert het stevige 

prijsverschil tussen beide technieken niet. 

Een topmodel uit de Wave Sensor Series, inclusief 

werktuigdrager en wat toeters en bellen, gaat al 

gauw in de richting van de 170.000 euro; profes-

sionele heteluchtmachines zijn er al voor de helft. 

Loopt een contract echter langer, dan moet je 

dat verschil makkelijk kunnen compenseren en 

zal een Wave-combinatie goedkoper zijn, aldus 

Krinkels. 

Voor Clement gaat het echter niet om een princi-

piële beslissing. Het enige wat telt is dat Krinkels 

in staat gesteld wordt aanbestedingen te winnen, 

en dan gaat het simpelweg om de laagste prijs. 

En die ene machine? ‘Ik denk dat we heel snel 

een tweede Wave gaan bestellen.’

Het idee is dat je meer 

klanten kunt trekken als je 

de beschikking hebt over een 

nieuwe veelbelovende 

techniek

Uiteindelijk draait het daar 

allemaal om: wat zijn de 

kosten per meter per jaar?
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‘Iedereen binnen en buiten Den Haag die het 

onkruidprobleem ontkent, is het rechte spoor 

kwijtgeraakt.’ Zo, die zit. Keijzers zegt het met 

een brede lach, maar tussen de regels klinkt meer 

dan veertig jaar ‘groene’ ervaring door. Ervaring 

die hij onder meer opdeed in Weert, als directeur 

Stadsbeheer. Daarnaast was hij jurylid van de 

Entente Florale. Keijzers zal tijdens de door dit 

blad georganiseerde Week van het Onkruid als 

dagvoorzitter optreden (zie ook kader).

Mega-uitdaging

Het groenbeheer in Nederland – beheerders, 

beleidsmakers, aannemers – staat in het voorjaar 

van 2015 een mega-uitdaging te wachten. Aan 

de horizon doemt de omslag van chemisch naar 

niet-chemisch bestrijden op. Wanneer precies is 

nog onduidelijk, maar het gebruik van Roundup 

wordt op afzienbare termijn verboden in de 

openbare ruimte. 

Er is veel discussie over, maar volgens sommige 

schattingen zullen de kosten voor onkruidbe-

strijding door de overstap van chemisch naar 

niet-chemisch ongeveer met een factor drie gaan 

stijgen. En dat terwijl in het hele land de lagere 

overheden financieel onder druk staan door een 

driedubbele decentralisatie, in het bijzonder van 

zorgtaken vanuit de landelijke overheid.

Hein van Iersel, als uitgever van Stad+Groen 

organisator van de Week van het Onkruid: ‘De 

markt en eigenlijk iedereen is momenteel in tran-

sitie. Wat doen we fout en wat gaat er goed? 

Het is de bedoeling om te leren van elkaar.’

Dweil

Volgens Keijzers moeten groenbeheerders dus 

niet de fout maken om alles wat op hen afkomt 

in hun uppie op te lossen en als een soort dweil 

in het budget voor groenbeheer te absorberen. 

En om de beeldspraak nog verder door te trek-

ken: de ‘dweil’ in kwestie is al behoorlijk uitge-

wrongen, de laatste jaren. 

‘We hebben geen geld’ zal volgens Keijzers niet 

kunnen volstaan als excuus. Onkruid weghalen 

en zand wegvegen zijn immers ook een must 

voor een goed weg- en rioolbeheer. In die vak-

gebieden gaan tientallen, honderden miljoenen 

om. Zo is rioolbeheer en ook afvalbeheer een 

Krimpende budgetten. De spuit die straks misschien bij het grofvuil kan. Een vechtmarkt, waar nieuwe technieken elkaar in rap tempo opvol-

gen. Het vakgebied onkruidbestrijding staat onder druk. De oplossing? Groenbeheerders moeten niet alle problemen van de wereld uit hun 

eigen budget proberen op te lossen, zegt ervaringsdeskundige Huub Keijzers. ‘De groene sector is geen dweil waar je alle problemen van de 

wereld mee kan opnemen.’

Auteur Peter Voskuil

De dweil die groenbeheer heet
Onkruidbestrijding onder druk door krimpende budgetten 
en middelenverbod
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‘gesloten financiering’, waarbij de noodzakelijk te 

maken kosten aan de burgers worden doorbere-

kend via de rioolheffing en afvalheffing. Als dat 

ondergrondse stelsel dichtslibt of instort, staan de 

straten onder water en zijn we verder van huis. 

Onkruiden op verhardingen staan een goed weg- 

en rioolbeheer in de weg. De groenbeheerder 

heeft dus, vanuit zijn vakkennis over groen, een 

belangrijke ondersteunende taak en zou zich bij 

vlagen wat zelfbewuster mogen opstellen, is de 

onderliggende boodschap van Keijzers. Een kleine 

opslag op de rioolbijdrage en het is allemaal 

prima en duurzamer dan ooit te regelen.

Keijzers heeft een strikte scheiding van de vakge-

bieden grijs (wegen), blauw (riool- en afvalwater) 

en groen overigens altijd belemmerend gevon-

den, vertelt hij. ‘Raar dat onkruid op verharding 

plotseling een probleem van de groenbeheerder 

is. Dat die groenbeheerder daar verstand van 

heeft, pleit vooral voor meer integratie tussen 

de vakgebieden en niet voor de lijn dat het pro-

bleem van de weg- of rioolbeheerder op het bord 

van de groenbeheerder belandt.’ 

Het is voor groenbeheerders wennen, maar 

verregaande samenwerking met de ‘grijze’ en 

‘blauwe’ collega’s zal onontkoombaar zijn, denkt 

ook Eric Pladdet. Hij is directeur van adviesbureau 

Greenengineers en een van de sprekers tijdens 

de Week van het Onkruid. ‘De groenbeheerder 

as such is aan het verdwijnen. Hij moet van 

meer markten thuis zijn in de toekomst’, zegt 

hij. ‘Budgetten worden samengevoegd. Er komt 

straks één iemand die een algehele afweging 

moet maken.’ 

Keijzers: ‘De discussie moet breder. Riool, infra, 

vegen en onkruid vormen straks één geheel. We 

gaan op weg naar integraal beheer.’ 

Varkenscyclus

Een gevaar dat daarbij op de loer ligt, is het 

verdwijnen van de enorme knowhow van groen-

beheerders. Dat zijn vaak mensen die ‘de spuit 

in hun poten’ hebben gehad en daardoor goed 

weten welke consequenties er in de praktijk aan 

bepaalde beslissingen hangen. Pladdet: ‘Veel van 

die kennis vloeit nu weg.’

Volgens Keijzers heeft dat wegvloeien van ken-

nis bij de groenbeheerders ook kenmerken van 

de zogenaamde varkenscyclus. Periodes waarin 

noodzakelijke kennis verdwijnt, worden na ver-

loop van tijd opgevolgd door periodes waarin het 

opbouwen van die kennis weer wordt gewaar-

deerd. Zonder die kennis is deskundig opdracht-

geverschap uitgesloten, en ondeskundig gegeven 

opdrachten kosten te veel geld. Dat is de tragiek 

Dagvoorzitter en ervaringsdeskundige Huub Keijzers: ‘Groenbeheerders moeten niet alle problemen die op hen 
afkomen als een soort van dweil proberen te absorberen.’

Eric Pladdet van adviesbureau Greenengineers: ‘Hele industrieterreinen liggen vol met voet- en fietspaden die amper 
gebruikt worden.’ 

‘Het gaat vaak om de laagste 

prijs, niet de beste oplossing’

Week van het onkruid

Het vakblad Stad+Groen houdt op 14, 15 

en 16 april de Week van het Onkruid in 

respectievelijk Rotterdam (aannemingsbedrijf 

Punt), Harderwijk (Sight) en Doetinchem 

(De Groenmakers). Op deze drie dagen zul-

len bezoekers via een compact programma 

worden bijgepraat over de laatste ontwik-

kelingen met betrekking tot onkruidbeheer. 

Beheerders en aannemers kunnen zich koste-

loos aanmelden via de site 

www.weekvanhetonkruid.nl.

onkruid
week
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WeedControl uw totaaloplossing
voor chemievrij onkruidbeheer

Met onze verschillende methoden, hete lucht, open vlam én 

De Air serie, werkend met hete lucht en warmte terugwinning is 
uniek binnen het thermische onkruid beheer. Zonder gebruik te 
maken van open vlam is de Air serie geschikt voor alle ondergronden 
en valt er te werken zonder brandgevaar en andere risico’s. 
‘Met een laag eigen gewicht, geen roet uitstoot en veruit het 
minste gasverbruik in zijn klasse, is de Air serie voor iedereen 
geschikt’. Machines variërend voor particulier gebruik en het 
bijwerken van kleine oppervlakten, tot aanbouwwerktuigen voor 
professioneel gebruik en het bewerken van grote oppervlakten.  

De Flame serie werkt, zoals de naam zegt, met open vlam. 
Temperaturen tot 1000 °C zorgen voor een optimale bewerking op 
hoge snelheid. Geschikt voor alle terreinen en ondergronden waar 
risicovorming een kleine rol speelt.

De Steel serie is speciaal ontwikkeld voor achterstallig onderhoud. 
Zelfs de meest verwaarloosde oppervlakten zijn met onze 
onkruidborstels goed te behandelen.

Hetelucht onkruidbestrijding bij ca. 400°C

• 60% warmte terugwinning

• Geringe investering

• Preventief inzetbaar

• Werkt volvelds, doodt ook zaden en kiemen

• Geen schade aan bestrating

• Inzetbaar op halfverharding

• Geen roetuitstoot en minimale CO2 uitstoot

T 0416 54 07 18

www.weedcontrol.nl

info@weedcontrol.nl

Hetelucht onkruidbestrijding bij ca. 400°C

ƒ  60% warmte terugwinning

ƒ  Geringe investering

ƒ  Preventief inzetbaar

ƒ  Werkt volvelds, doodt ook zaden en kiemen

ƒ  Geen schade aan bestrating 

ƒ  Inzetbaar op halfverharding

ƒ  Geen roetuitstoot en minimale CO2 uitstoot

T 0416  54 07 18
www.weedcontrol.nl
info@weedcontrol.nl

Vanaf

€2500
per week

Flexibele en betaalbare 
onkruidbeheersing op huurbasis!

www.huurwave.nl
E-mail: info@huurwave.nl
Tel: +31 (0) 544 482 122 
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waar ook groenbeheerders met hun vakman-

schap dezer dagen mee te maken hebben. 

Na verloop van tijd komt men er vanzelf achter 

dat het heel handig is om de dertig, veertig jaar 

aan praktijkkennis die nu op veel plaatsen het 

groenbeheer bepaalt, in de organisatie te hebben 

bij het nemen van goede beslissingen. 

‘Grijs’ ontbeert die specialistische kennis en zal 

dus altijd ‘groen’ nodig hebben, is de overtuiging 

van Keijzers: ‘Er zijn al gemeenten die dit inzien. 

We gaan weer naar situaties waarbij beleidsma-

kers ook in de uitvoeringspraktijk staan, om die 

belangrijke praktijkkennis op te doen.’

De Europese wetgeving heeft aannemer en 

opdrachtgever van elkaar verwijderd. ‘Het draait 

vaak om de laagste prijs’, constateert Keijzers, 

‘niet om de beste oplossing. Er is momenteel 

onvoldoende ruimte om de slimste methode te 

bepalen.’ 

Pladdet: ‘De overheid is bij lange na niet meer 

deskundig.’ 

Tegelijk is de markt op meerdere vlakken in 

beweging. Niet alleen is er de transitie van 

chemisch naar niet-chemisch; de sector is op 

meerdere vlakken zeer innovatief bezig. Op 

mechanisch gebied zijn er al grote vorderingen 

gemaakt, en daarbovenop zal automatisering 

voor nog een revolutie zorgen, denken de des-

kundigen. 

Wiel

Zijn de gemeenten niet ieder voor zich bezig het 

wiel opnieuw uit te vinden? Pladdet: ‘Je merkt 

wel dat partijen daartegenaan hikken, zich afvra-

gen: welke kant gaat het op?’

In Brabant bestaat een initiatief: ‘Schoon water 

voor Brabant’. Vijftien gemeenten uit de provincie 

deelden hun kennis over chemievrij werken. Er 

zou een centrale partij of plek moeten zijn waar 

alle opgedane kennis verzameld wordt. 

Dat gebeurt op rioleringsgebied wel in Gouda. 

Daar zijn jonge ingenieurs en ervaren praktijk-

mensen die tegen hun pensioen aan zitten, bij 

elkaar gezet om na te denken over innovatieve 

oplossingen in hun vakgebied. Die proeftuin in 

Gouda is volgens Keijzers hoogst interessant. 

Het CROW, het kenniscentrum voor verkeer, 

vervoer en infrastructuur, wordt door Pladdet 

en Keijzers genoemd als partij die misschien het 

voortouw zou kunnen nemen. Die instantie heeft 

tot op heden echter nog geen concreet initiatief 

getoond. 

Keijzers snapt niet waarom: ‘CROW is dé onaf-

hankelijke instantie om verschillende technieken 

te testen. Dat zijn trajecten van soms jaren, en 

de methodes volgen elkaar heel snel op. Als je 

je omdraait, zijn er alweer nieuwe technieken 

ontwikkeld.’ Dat pleit voor een centrale aanpak 

van kennisontwikkeling en niet voor een aanpak 

waarbij telkens opnieuw het wiel wordt uitge-

vonden.

Hoe groot de innovatieslagen ook zijn, vaststaat 

nu al dat dé techniek niet bestaat. Elk probleem 

heeft zijn eigen deeloplossing. Slim vegen, 

bijvoorbeeld, is onvermijdelijk, maar volgens 

Eric Pladdet is dat niet alles. Hij denkt dat het 

voor groenbeheerders vooral een kwestie is van 

zoeken naar de ideale mix van de verschillende 

technieken. 

Pijn

Of je het nu als een bedreiging of een uitdaging 

ziet, de transitie van de markt gaat pijn doen. 

Een nieuw tijdperk van constant reorganiseren zal 

aanbreken. Alle gemeenten zullen willen en mis-

schien wel moeten bezuinigen op hun budgetten.

In hoeverre kan burgerparticipatie die pijn ver-

zachten? Niet als totaaloplossing, denken Pladdet 

en Keijzers. Daarvoor zetten 60+-vrijwilligers die 

drie uur in de week vuil prikken en weghalen in 

verhouding te weinig zoden aan de dijk. Pladdet 

en Keijzers zien eerder gebeuren dat gemeenten 

hun ambitieniveau naar beneden bijstellen. 

Less is more

Maar de oplossing ligt misschien nog wel meer 

in preventie. ‘Het begint bij de inrichting. Ik 

heb in veel gemeenten een ingerichte openbare 

omgeving gezien waarvan ik zo al weet dat die 

nooit schoon te houden is. Een plint, een trap, 

lantaarnpalen’, vertelt Keijzers. ‘Als je vooraf 

nadenkt over dat soort dingen, heb je al 50% 

van het probleem getackeld.’ Het is al snel de 

moeite waard om probleemsituaties anders in te 

richten. 

‘Het is onontkoombaar dat wij met een andere 

bril naar onze openbare ruimte gaan kijken’, zegt 

Pladdet. ‘Slim vegen is onvermijdelijk, maar er is 

ook zo veel overbodige verharding. Hele indu-

strieterreinen liggen vol met voet- en fietspaden 

die amper of zelfs nooit gebruikt worden.’

Het beheer van een vierkante meter verharding 

kost zo’n 100 euro per jaar, van gras 25 euro, 

rekent Pladdet voor. Daar is volgens hem dus nog 

veel winst te behalen. Less is more, noemt hij dat. 

Adviseurs zijn bij deze kwesties nu vaak roe-

penden in de woestijn, leert de ervaring. De 

gemeente zou zelf iemand met die kennis in huis 

moeten hebben; iemand die daarnaar kijkt en 

dan ook gehoord wordt. Waarmee de cirkel rond 

is, want de vakkennis dreigt weg te vloeien en is 

soms al niet eens meer aanwezig als het gaat om 

de inrichting van de buitenruimte. 

Programma

Het programma van de Week van het 

Onkruid loopt van 13.30 tot 16.30 uur. Op 

het programma staan, behalve presentaties 

van Eric Pladdet en Peter van Welsem, onder 

meer een beheerdersquiz, een beheerders- 

en aannemersforum en een technologiecar-

rousel (in kleine groepjes uitleg door aanwe-

zige leveranciers van machines en technolo-

gie). Beheerders en aannemers kunnen zich 

kosteloos aanmelden via de site 

www.weekvanhetonkruid.nl.

Locaties

Dinsdag 14 april

Groen-aannemingsbedrijf Punt 

Chroomstraat 1d

3067 GN Rotterdam

Woensdag 15 april

SIGHT Landscaping

Fokko Kortlanglaan 137 

3845 LC Harderwijk

Donderdag 16 april

De Groenmakers

Ambachtstraat 15 

7005 AM Doetinchem

’De groenbeheerder as such is 

aan het verdwijnen’

onkruid
week

van het

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5145
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Veel gemeenten hadden al grote inspanningen 

geleverd om deze wetgeving te volgen, maar 

een aantal belangrijke knelpunten bleven nog 

bestaan. Alternatieve methoden zijn wel bekend 

maar echte kennis over de efficiëntie, frequentie 

en milieu-impact ontbreekt. Bovendien is het ook 

mogelijk om, door een goed ontwerp, een juiste 

keuze van voegvullingsmateriaal en een optimale 

detailafwerking, onkruidgroei preventief te ver-

minderen en zelfs te vermijden. Duidelijke richtlij-

nen en aanbevelingen hiervoor ontbraken echter 

nog grotendeels, en een verdere bewustmaking 

van alle doelgroepen (ontwerpers, beheerders, 

reinigingsbedrijven, straatsteenfabrikanten, bur-

gers enz.) is noodzakelijk. 

Onderzoeksopzet

In die optiek is het Opzoekingscentrum voor 

de Wegenbouw (OCW) in samenwerking met 

de vakgroep Plantaardige Productie van de 

Universiteit Gent een onderzoek gestart naar 

‘optimale’ onkruidbeheersing op verhardingen. 

Dit project werd gesteund door IWT-Vlaanderen 

voor een looptijd van vier jaar en had tot doel 

een overzicht te geven van de beschikbare pre-

ventieve (ontwerp, verhardingssoort, voegvul-

lingsmateriaal enz.) zowel als niet-chemische, 

curatieve (vegen, borstelen, branden, hete lucht, 

heet water enz.) methoden, uit oogpunt van 

doeltreffendheid, kostprijs en milieueffecten. 

Omdat voegen het meest vatbaar zijn voor 

onkruidgroei en vuilopstapeling, spitste het 

onderzoek zich vooral toe op kleinschalige 

elementen (halfopen verhardingen) zoals beton-

straatstenen. Een extrapolatie naar andere verhar-

dingen is echter mogelijk. 

Inventarisatie van onkruidflora op verhardingen in 

functie van omgeving 

In een eerste fase van het onderzoek is een 

inventarisatie uitgevoerd van de verschillende 

soorten onkruiden die voorkomen op (halfopen) 

verhardingen in Vlaanderen, en dit als functie van 

de omgeving (lichtintensiteit, gebruiksintensiteit, 

toepassing, …) en de technische karakteristieken 

(voegbreedte, voegvulling, waterdoorlatendheid, 

Onkruidgroei op verhardingen bestrij-

den en voorkomen is al sinds lang 

een belangrijke taak voor steden en 

gemeenten. Het probleem van onkruid-

bestrijding blijft nochtans zeer actueel: 

herbiciden mogen in Vlaanderen in 

principe sinds 2001 niet meer op het 

openbare domein gebruikt worden en 

op 1 januari 2015 is een definitieve 

stop opgelegd voor alle openbare 

instellingen en dit ter bescherming 

van het oppervlaktewater. Ook in het 

Brusselse Gewest en Wallonië volgt de 

wetgeving deze tendens naar afbouw 

van het gebruik van pesticiden, bvb..

Auteur: Dr. Ir. Elia Boonen

Niet-chemisch onkruidbeheer op 
verhardingen
Preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld?

Figuur 1 – Veel voorkomende onkruidsoorten op halfopen verhardingen 
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…) van de bestrating [3]. Daaruit kwam duidelijk 

naar voren dat een geïntegreerd onkruidbeheer 

met combinatie van zowel preventieve (ontwerp, 

uitvoering) als verschillende curatieve technieken 

(branden, borstelen, …) een absolute must is.

Door in te spelen op het ontwerp (inclusief mate-

riaalkeuze) kan onkruidgroei sterk verminderd 

worden, als men dus tenminste weet welke 

types onkruiden bestreden dienen te worden (zie 

Figuur 1). Daarbij houdt men best ook rekening 

met de belangrijkste omgevingsfactoren voor 

onkruidgroei (bv. gebruiksintensiteit: hoe lager, 

hoe meer risico op veronkruiding) om bijvoor-

beeld ook het toekomstig onkruidbeheer hierop 

af te stemmen. Verder geven de bevindingen aan 

dat het al vanaf het ontwerp en bij aanleg van de 

verharding mogelijk is om aan onkruidpreventie 

te doen, door rekening te houden met meer-

dere, belangrijke ontwerpcriteria, zoals: correcte 

dimensionering om verzakkingen en onvlakheid 

te voorkomen, aanwezigheid van aanliggende 

groenzones, plaatsing van obstakels in de ver-

harding, afwerking van randen en boorden etc., 

zie Figuur 2. Zodoende kan men, de regels van 

de goede kunst in acht nemend, al heel wat toe-

komstige problemen in verband met onkruidgroei 

preventief vermijden.

Onkruidremmende werking van 

bestratingsmaterialen

De tweede fase van het onderzoek behelsde de 

studie van de onkruidremmende werking van 

verscheidene soorten voegvullingen, de impact 

van het type straatlaag en de invloed van de 

straatsteensoort, welke zowel in het labo als in 

situ getest werden. Hieruit bleek duidelijk het ver-

schillende effect op onkruidgroei naargelang het 

toegepaste materiaal, zie bijvoorbeeld Figuur 3. 

Naarmate de voegvulling meer vervuild is, is de 

onkruiddruk uiteraard hoger, wat duidelijk naar 

voren komt uit de resultaten (zie Figuur 3). Dit 

is van belang, aangezien uit de praktijk ook 

gebleken is dat de meeste oudere verhardingen 

vervuild zijn met organisch materiaal.

Innovatieve materialen die specifiek ontwikkeld 

werden om onkruidgroei tegen te gaan (zoals 

met zout verrijkte zanden en polymeer-gebonden 

mortels), verminderen over het algemeen aan-

zienlijk de aanwezige onkruidbiomassa, ongeacht 

de vervuilingsgraad. De werking van deze mate-

rialen berust dikwijls op de chemische samenstel-

ling (pH, zoutgehalte) en/of technische karakteris-

tieken (beschikbaar vocht) van de voegvulling.

Wat de klassieke voegvullingen betreft, zijn 

betonsteenbestratingen met grovere voegvullings-

materialen (bijvoorbeeld 0/6,3 mm; 2/6,3 mm) 

doorgaans minder onderhevig aan onkruidgroei 

dan deze gevuld met fijner materiaal (0/1, 0/2), 

ingeval van brede voegen. Met andere woorden: 

Onkruidgroei op 

verhardingen bestrijden 

en voorkomen is al sinds lang 

een belangrijke taak voor 

steden en gemeenten

Figuur 2 – Verband tussen ontwerpkenmerken en onkruidgroei op bestratingen

onkruid
week

van het
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hoe grover het voegvullingsmateriaal, hoe beter 

ze doorgaans scoren op het vlak van onkruid-

werend vermogen. Dit houdt wellicht verband 

met de hoeveelheid water die voor de plant 

beschikbaar is in de voegvulling. De breedte van 

de voegen is daarbij echter van groot belang en 

heeft een duidelijk waarneembaar effect op de 

onkruidbedekking, zie Figuur 4.

Voor fijne voegvullingen (0/1, 0/2) leidt een con-

centratie van overwegend grovere korrels (tussen 

0,2 en 2 mm) in de meeste gevallen tot minder 

onkruidgroei. Het komt er dus op aan de fractie 

fijn materiaal (gehalte fijne bestanddelen < 63 

µm, fijnheidsmodulus fm volgens Belgische PTV 

411 [6]) te beperken voor betere resultaten: 

Het effect van het type straatlaag op het 

onkruidwerende vermogen van een verharding is 

afhankelijk van de gebruikte voegvulling en zijn 

vervuilingsgraad. Wellicht houdt dit effect ook 

verband met de hoeveelheid beschikbaar vocht 

aanwezig in de straatlaag. Onkruidgroei is daarbij 

doorgaans groter op verhardingen met een geslo-

ten straatlaag (0/D, bv. kalksteen 0/6,3) dan op 

verhardingen met een open straatlaag (d/D, bv. 

porfier 2/6,3). Dit is het duidelijkst bij verhardin-

gen ingevoegd met vervuilde voegvullingen: 

Om de onkruidgroei voor twee voegvullingsma-

terialen in de praktijk te volgen, is in oktober 

2009 op de OCW-proefparking te Sterrebeek een 

selectie van onkruidzaden (bestaande uit plan-

tensoorten die frequent op elementverhardingen 

voorkomen, zie Figuur 1) ingezaaid. Deze parking 

bestaat uit tien verschillende proefvakken met 

vier verschillende straatsteensoorten (zie verder 

in Figuur 7) en twee bijpassende voegvullingen: 

porfier 2/6,3 voor brede voegen en zandsteen 0/2 

voor smalle voegen. Alle zones werden met een 

deel organisch materiaal (gedroogde stekgrond) 

vervuild, uitgezonderd twee stroken poreuze 

betonstraatstenen. Van dit type verharding is 

namelijk tweemaal zoveel oppervlakte beschik-

baar, zodat het effect van de vervuiling kon wor-

den nagegaan. In mei 2010 werden vervolgens 

vegetatieopnames gemaakt om de oppervlakte-

bedekking (%) door onkruiden en de samenstel-

ling van de onkruidflora te onderzoeken, zoals 

geïllustreerd in Figuur 6.

Deze resultaten tonen duidelijk aan dat de com-

binatie van straatsteensoort en gebruikte voeg-

vulling (en wellicht ook het toegepaste straatlaag-

materiaal) in zijn geheel bepalend zal zijn voor de 

Figuur 3 – Proeven ter bepaling van de onkruidremmende werking van verschillende soorten voegvullingsmaterialen, 
met toenemende mate van vervuiling (OM = organisch materiaal)

Figuur 4 – Invloed van voegbreedte op onkruidbedekking. (zuiver zeezand, 3 mm vs. 11 mm voeg).

Korrelparameter  Minimaal  Aanbevolen Code volgens PTV 411 

Fractie fijn (< 0,063 mm) < 10%  < 5%  f10 / f5

Fractie grof (0,2-D mm) > 60%  > 70%  MF

Noot:
D = maximale korreldiameter (mm)
f10 en f5 = fractie fijne bestanddelen (< 0,063 mm) kleiner dan 10 of 5 %
MF = Medium Fine = bepaalde klasse voor fijnheidsmodulus fm van zand

Tabel 1: Richtlijnen i.v.m. korrelverdelingsparameters van voegzanden voor onkruidpreventie
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waargenomen onkruidgroei. Uiteraard dient wel 

de nodige filterstabiliteit gegarandeerd te blijven 

tussen opeenvolgende lagen in de structuur 

(bv. straatlaag en voegvulling) om te vermijden 

dat een fijnere bovenlaag zou verdwijnen in de 

onderliggende, grovere laag.

Algemeen kunnen we dus stellen dat er meer 

onkruidgroei zal optreden bij bredere voegen 

met vervuilde voegvullingen. Doorgaans treedt 

er ingeval van vervuilde voegvullingen ook meer 

onkruidgroei op bij aanwezigheid van een geslo-

ten straatlaag. Dit houdt wellicht verband met 

de hoeveelheid beschikbaar water voor de plant, 

welke negatief beïnvloed wordt door het hogere 

aandeel fijne deeltjes (< 63 µm) bij een gesloten 

straatlaag. Belangrijker is echter dat er blijkbaar 

een wisselwerking optreedt tussen straatlaag, 

voegvulling en vervuiling, en dat de gehele struc-

tuur (inclusief straatsteensoort) dient bekeken te 

worden in het kader van preventief onkruidbe-

heer.

Curatieve onkruidbestrijding

Naast de bovenstaande preventieve aspecten 

werd in een laatste fase ook de effectiviteit van 

verschillende, niet-chemische bestrijdingsmetho-

den op de onkruidgroei bestudeerd. Hiervoor 

werd de proefsite van het OCW te Sterrebeek, 

bestaande uit verschillende soorten bestrating en 

ingezaaid met onkruid, opnieuw aangewend [7, 

8]. In totaal zijn acht verschillende bestrijdings-

scenario’s toegepast (Figuur 7) − waaronder vijf 

eenzijdige toepassingen (borstelen, hete lucht, 

selectief heet water, branden) en twee scenario’s 

met afwisselend borstelen en hete lucht – die ver-

geleken werden wat betreft bestrijdingsfrequentie 

(= aantal bestrijdingsbeurten per jaar), kostprijs 

en milieu-impact. Tussen mei 2010 en december 

2011 werden deze bestrijdingsscenario’s herhaald 

bij iedere overschrijding van een vooraf bepaalde 

beeldkwaliteit (bv. beeldscore) van de bestrating.

Het straatbeeld met betrekking tot veronkruiding 

kan daarbij beoordeeld worden aan de hand 

van een zogenaamde beeldscore (op een schaal 

van 2 tot 10) voor onkruidgroei, op basis van de 

gemiddelde voegbedekking en de hoogte van 

de vegetatie (zie Figuur 8). Hogere beeldscores 

komen dus overeen met een betere kwaliteit van 

de bestrating. Uiteraard is het niet steeds nodig 

een beeldscore 10 na te streven. In functie van 

de omgeving en bij voorkeur in overleg met de 

gebruiker kan een lager kwaliteitsbeeld worden 

vastgelegd, rekening houdend met de functie van 

de bestrating en/of de middelen voor onkruidbe-

heer. Bovendien kan men de mogelijke indeling 

in beeldkwaliteitsklassen voor onkruidbeheer op 

basis van de beeldscore ook correleren met het 

Nederlandse systeem van de CROW (zie Tabel 2).

Figuur 5  – Invloed van het straatlaagmateriaal op veronkruiding. (Voegvulling van vervuilde kalksteen 0/6,3 in 11 
mm voeg).

Figuur 6 – Onkruidbedekking op OCW-proefparking te Sterrebeek als functie van straatsteensoort (mei 2010).

Door in te spelen op het 

ontwerp (inclusief materiaal-

keuze) kan onkruidgroei sterk 

verminderd worden, als men 

dus tenminste weet welke 

types onkruiden bestreden 

dienen te worden
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Het onderzoek op de proefparking toonde 

duidelijk aan dat eenzijdige toepassingen van 

technieken floraverschuivingen veroorzaken (naar 

bepaalde soorten onkruid die beter bestand zijn 

tegen die welbepaalde techniek) met een toena-

me in bestrijdingsfrequentie tot gevolg. Zo ging 

bij eenzijdig toepassen van heet water paarden-

bloem (Taraxacum officinale) domineren, terwijl 

bij continu inzetten van technieken met convec-

tieve warmteoverdracht (hete lucht, stootbran-

den) gewone hoornbloem (Cerastium fontanum) 

ging overheersen. Tabel 3 geeft bijvoorbeeld voor 

een verharding met verbrede voegen de bestrij-

dingsfrequentie benodigd om beeldscore 7-8 (zie 

Figuur 8) te handhaven en dit voor twee opeen-

volgende jaren.

Bovendien blijkt het ontwerp (betonstraatsteen-

soort, voegmateriaal) opnieuw een belangrijke 

invloed uit te oefenen op het aantal curatieve 

behandelingen nodig voor een aanvaardbaar 

straatbeeld.

Uit de kostenanalyse blijkt dan ook dat de groot-

ste besparingen in kosten voor onkruidbestrijding 

kunnen gemaakt worden door integratie van 

preventieve maatregelen (bv. keuze van straat-

steensoort, straatlaag en/of voegvulling) met 

curatieve onkruidbestrijdingsscenario’s om de 

nodige bestrijdingsfrequentie voor een aanvaard-

baar straatbeeld te drukken. De bestudeerde 

alternatieve bestrijdings-technieken in het onder-

zoek bleken evenwel geen directe gevolgen voor 

de levensduur van de verharding te hebben [8]. 

Wel kan een aantal secundaire fenomenen optre-

den, zoals het reinigend effect van heet water 

(zie Figuur 9) en het uithalen van de voegen door 

continu borstelen. 

Deze resultaten wijzen op het grote potentieel 

voor een succesvolle toepassing van preventieve 

strategieën in een integraal onkruidbeheersplan 

met gecombineerde curatieve technieken. De 

Figuur 7 - Proefparking van het OCW te Sterrebeek en toegepaste bestrijdingsscenario’s.

Figuur 8 – Definitie van beeldscore en overeenkomstige straatbeelden.

Naast de bovenstaande 

preventieve aspecten werd in 

een laatste fase ook de 

effectiviteit van verschillende, 

niet-chemische bestrijdings-

methoden op de onkruidgroei 

bestudeerd
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keuze van een bestratingstype dat minder vaak 

curatieve behandeling tegen onkruidgroei (voor 

een bepaald straatbeeld) vereist, kan het nega-

tieve milieueffect van onkruidbestrijding helpen 

verminderen. Bovendien kunnen verschuivingen 

in onkruidflora en negatieve aspecten van een 

bepaalde techniek ook worden tegengegaan 

door bestrijdingstechnieken met verschillende 

werkingswijze (thermisch, mechanisch etc.) af te 

wisselen. Een integrale aanpak van onkruidbe-

heersing op lange termijn is dan ook een must.

Conclusies en vooruitzichten

De onderzoeksresultaten beschreven in dit artikel 

tonen duidelijk aan dat onkruidbeheer(sing) op 

verhardingen in kleinschalige elementen al begint 

vóór en tijdens de aanleg van de bestrating. 

Intensievere onkruidgroei bij bredere, met fijn-

korrelig zand gevulde voegen wijst bijvoorbeeld 

op het belang van een goede afwerking van de 

voegen en een geschikte keuze van het voegvul-

lingsmateriaal, ook aan de rand van de verhar-

ding. Door bestrijdingsmethoden geregeld af 

te wisselen, kan het onkruidbeheer bovendien 

verder geoptimaliseerd worden. Een geïntegreerd 

onkruidbeheer met combinatie van zowel pre-

ventieve (ontwerp, uitvoering) als verschillende 

curatieve technieken (branden, borstelen, …) is 

met andere woorden een absolute must.

Belangrijke preventieve aspecten van onkruidbe-

heersing behelzen onder meer:

• Inpassing in het bestaande straatbeeld (groene 

   ruimte, stadscentrum, …)

• Afstemming op toekomstige onkruidbestrijding 

   (bvb. toegankelijkheid machines)

• Correct ontwerp (in functie van te verwachten 

   belasting)

• Afstemming op gebruiksintensiteit van de 

   verharding 

• Doordachte keuze van voegvulling (aard, 

   korrelverdeling) in combinatie met straatsteen-

   soort (voegbreedte, -percentage) en straatlaag 

   (open/gesloten)

• Controle van de voegbreedte tijdens uitvoering

• Afwerking aan de randen en/of rond obstakels; 

   gepaste kantopsluiting

• Voorkomen van vervuiling (bv. preventief 

   veegbeheer)

Belangrijk hierbij is dat het gehele concept, d.w.z. 

de combinatie van straatsteensoort, voegvulling 

en straatlaag, bepalend zal zijn voor de latere 

onkruidgroei.

Pas na dit preventieve luik dient men in tweede 

instantie de curatieve bestrijding van het onkruid 

te bekijken. Daarbij is het van belang verschillen-

de technieken te combineren in functie van het 

gewenste straatbeeld (frequentie bepaald door 

“streefbeeldkwaliteit”) en afhankelijk van de aan-

wezige onkruidflora, om te komen tot duurzame 

en kosteneffectieve bestrijdingssystemen. 

Tabel 2: Verband tussen beeldscorecategorieën en CROW-straatbeeldklassen.

Tabel 3: Vereiste bestrijdingsfrequentie (aantal beurten/periode) voor vier bestrijdingsscenario’s om op een be-
tonstraatsteenverharding met verbrede voegen (met klassieke, ongebonden voegvulling) een beeldscore 7-8 te 
behouden.

Tabel 3: Vereiste bestrijdingsfrequentie (aantal beurten/periode) voor vier bestrijdingsscenario’s om op een 
betonstraatsteenverharding met verbrede voegen (met klassieke, ongebonden voegvulling) een beeldscore 7-8 te 
behouden.

    2010  2011  2010-2011

Bestrijdingsscenario 

Eenzijdig borstelen   4  6  10 

Eenzijdig hete lucht   4  5  9 

Eenzijdig heet water selectief  2  5  7 

Alternerend borstelen/hete lucht 4  5  9 

     BETONSTRAATSTEENSOORT

    Poreus Verbrede    Drainage- Klassiek

    vervuild voegen    openingen

SCENARIO

1: eenzijdig borstelen  1 10     9  

2: eenzijdig hete lucht  1 9    11  9 

3: eenzijdig heet water  1 7    9 

4: alternerend borstelen/hete lucht 1 9 

Figuur 9: Reinigend effect van heetwaterbehandelingen.
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Uit de onderzoeksresultaten zijn dan ook aanbe-

velingen voor een economisch en ecologisch ver-

antwoord onkruidbeheer in de praktijk opgesteld, 

om te komen tot aanvaardbare onkruidgroei in 

relatie tot het algemene straatbeeld. Deze staan 

beschreven in een nieuwe OCW-Handleiding 

welke recent gepubliceerd is [9] en een belangrijk 

houvast biedt voor de eindgebruiker (ontwerper, 

beheerder, uitvoerder, …) bij het uitwerken van 

een duurzaam, geïntegreerd en niet-chemisch 

onkruidbeheersysteem op elementverhardingen. 

Voor meer details verwijzen we dan ook graag 

naar deze nieuwe handleiding, welke beschikbaar 

is op de website van het OCW: http://www.brrc.

be/publications/a/a8412.pdf
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Uit dit onderzoek*) komt naar voren dat een 

veegmachine uitgerust met een derde onkruid-

borstel een goede aanvulling is op de huidige 

methoden om onkruid te bestrijden en dat 

effectieve inzet van een veegmachine met derde 

onkruidborstel kan leiden tot een kostenbespa-

ring van bijna 10% en vermindering in gebruik 

van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van 

20 tot 25%. 

Ook wordt gesteld dat de inzet van veegmachi-

nes tevens leidt tot een positieve beïnvloeding 

van de beeldbeleving door bewoners, omdat 

naast vermindering van onkruid ook de hoeveel-

heid straatvuil afneemt. 

Om te bepalen welk type derde borstel het meest 

geschikt is om onkruid te bestrijden zijn, in het 

kader van bovengenoemd onderzoek, bij de 

gemeente Amersfoort in de wijk Schothorst vijf 

verschillende typen derde borstels van verschillen-

de fabrikanten uitgetest. Van alle geteste derde 

borstels kwam die  van RAVO op alle fronten als 

beste uit de test. Men prees hem voor zijn snel-

heid, efficiëntie en zijn gebruikersvriendelijkheid.   

De RAVO derde borstel is een 100% product van 

RAVO en wordt geleverd als optie op de RAVO 

veegmachines uit de RAVO 5-iSeries.

De borstelarm van de RAVO derde borstel is 

uitgerust met een links- en rechtsom draaiende 

borstel met dubbele hoekverstelling en een trap-

loos instelbare toerentalregeling en is met een 

speciale onkruidborstel, leverbaar in diverse uit-

voeringen, uitstekend geschikt voor de bestrijding 

van onkruid.  

De derde borstel kan eenvoudig door de veeg-

machinemachinist vanuit de cabine worden 

bediend en werkt over de volledige breedte van 

de veegmachine. De totale veegbreedte van de 

RAVO veegmachine met derde borstel bedraagt 

3 meter.

*) Bron: Optimalisatie onkruidbeheersing 

verhardingen d.d. 23-10-2012.  

Auteurs: M.M. Vlaswinkel van PPO AGV, P. van 

Welsem van Peter van Welsem Advies & Beheer, 

C. Kempenaar van WUR-PRI.

RAVO: Het schone alternatief

Eind 2012 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door de Universiteit van Wageningen in samenwerking met Peter van 

Welsem Advies & Beheer te Deventer onderzoek gedaan naar de optimalisatie van onkruidbeheersing verhardingen.
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Samen met zijn tweelingbroer Matthijs is Bastiaan 

Punt directeur van groenaannemingsbedrijf Punt. 

Een prachtig familiebedrijf, dat zijn oorsprong in 

Rotterdam heeft en in de aannemerij heel actief 

is in de regio Zuid-Holland. Rond de 100 mensen 

werken er. Er is ook een werkplaats, waar vijf 

monteurs niet alleen onderhoud plegen, maar 

daarnaast ook sleutelen aan nieuwe machines en 

andere innovaties. 

Verdwazing

Dat een grootschalig groenvoorzieningsbedrijf 

als Punt zich ook intensief met vernieuwingen 

en machinebouw bezighoudt, is wat zijn bedrijf 

bijzonder maakt, is de stellige overtuiging van 

Bastiaan Punt. ‘Wij zijn ontwikkelaars die ook 

groenvoorziener zijn en ook nog altijd chemisch 

onkruid bestrijden. We kunnen daardoor werk-

wijzen vergelijken in de praktijk, onder allerlei 

omstandigheden. Het stopt bij ons niet met de 

levering van een machine.’  

En ja, buiten dat alles is het zoeken naar betere 

technieken ook gewoon een passie voor Punt, 

vertelt hij: ‘Mijn broer en ik zijn vakidioten. En 

ik heb een verdwazing als het om onkruidbe-

strijding gaat. Dat heb ik ooit van mijn vader 

meegekregen, denk ik. Wij zijn van huis uit ook 

technische jongens.’

Dat die ‘verdwazing’ precies in het onkruidbeheer 

op verhardingen ligt, komt heel goed uit. ‘De 

enige echte innovatie in het groenbeheer vindt 

momenteel plaats in de onkruidbestrijding op 

verharding’, zegt Bastiaan.  

Hij denkt dat de bezuinigingen die door het hele 

land van het onkruidbeheer gevraagd worden, 

voor een groot deel of zelfs helemaal zouden 

kunnen worden opgelost door efficiënter te wer-

ken. ‘Als ik als aannemer kijk hoe gemeenten op 

dit vlak functioneren, dan zie ik dat er nog veel 

winst te halen is. De helft van de beheerders en 

beleidsmedewerkers is nog altijd zoekende in de 

slag van chemisch naar niet-chemisch. Dus bij de 

helft van de gemeenten weten ze het niet. Dat is 

wel een punt van zorg, natuurlijk.’

Graskanten

Wil je echt goede onkruidbestrijding op verhar-

ding, dan moet je kijken waar groen en grijs 

elkaar raken, zegt Punt. Die twee afdelingen 

communiceren nu nog nauwelijks met elkaar, ter-

wijl juist in die samenwerking een mooie synergie 

zit. Bastiaan daarover: ‘Er zijn twee dingen die 

onkruidbestrijding op verharding duur maken: 

handwerk en opruimen achteraf.’

Als ultiem voorbeeld geeft hij de graskanten-

snijder, die Punt al jaren geleden ontwikkelde in 

Rotterdam. Die snijdt in een en dezelfde passage 

de graskant af, borstelt de stoeprand en goot, en 

veegt en blaast meteen alle rommel weg. 

Daarmee is bijvoorbeeld een fietspad in twee 

passages helemaal schoon, terwijl meerdere 

machines meerdere malen langs moeten komen 

om hetzelfde resultaat te krijgen, legt Punt uit. 

‘Alleen zijn die totaalkosten lang niet altijd inzich-

telijk voor gemeenten, omdat ze door verschil-

lende afdelingen gemaakt worden en in verschil-

lende begrotingen zijn opgenomen. Daar lopen 

wij met onze graskantensnijder na al die jaren 

nog steeds tegenaan, terwijl deze techniek toch 

echt aantoonbaar stukken goedkoper is.’

Momenteel steekt Punt veel tijd in een heel 

andere innovatie: een nieuwe techniek en aanpak 

De echte oplossing is groen-grijs. Door budgetten samen te voegen en die te combineren met nieuwe heetwatertechnieken, werkt groenaan-

nemingsbedrijf Punt aan een totaalconcept voor onkruidbestrijding in stads- en gemeentewijken. Betaalbaar, ultraduurzaam en sociaal tege-

lijk, claimt Punt. ‘Out of the box denken kan alleen maar als je alles tegelijk bekijkt.’ 

Auteur: Peter Voskuil

‘Mijn broer en ik zijn vakidioten, ja’
Aannemer Bastiaan Punt sleutelt aan nieuwe heetwateronkruidtechniek
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bij de bestrijding van onkruid met heet water. 

‘Uit ervaring weten wij dat heet water fantastisch 

werkt op plaatsen waar voegen openliggen. Daar 

komen we makkelijk bij het wortelhalsje van 

het plantje en is de effectiviteit heel hoog. Bij 

gesloten tegels kun je beter branden; dat heeft 

hetzelfde effect en is goedkoper. In randen langs 

gevels en plantvakken, waar niet gelopen wordt 

en dus geen druk is, kan het water mooi inwel-

len. Als je dat met voldoende water doet, heb je 

prachtige resultaten.’

Walhalla

De afgelopen vier jaar werkte Punt daarom aan 

een nieuwe generatie heetwatermachines. ‘Er zijn 

wel machines op diesel’, aldus Punt. ‘Als je daar 

als techneut naar kijkt, is dat echt het walhalla. 

Maar van de aanschafprijs sla je steil achterover, 

en het werkt allemaal zo vreselijk ingewikkeld dat 

je er een hbo-er op moet zetten en dan nog haal 

je je productiesnelheid niet.’

Uitgangspunt van Punt was om zijn heetwa-

termachine simpel te maken, zonder herrie en 

stofemissie. Een machine waarmee je gewoon 

om zeven uur ’s morgens in de stad aan de gang 

kunt en die ook te besturen is door laagopgeleide 

mensen of mensen met een beperking. Niet met 

diesel, maar houtsnippers als brandstof. 

Punt ontwikkelde een (naar verhouding) ultra-

licht, elektrisch rijdend wagentje met een armpje 

dat vanuit de cabine met een joystick te bedienen 

is. Met een knop op de joystick kan de water-

stroom aan- en uitgezet worden. 

Het hete water wordt nu nog op het terrein 

van Punt verhit met korrels die uit reststromen 

houtsnippers zijn gewonnen. Dat hete water 

wordt met een temperatuur van 95 en 98 graden 

Celsius in het reservoir van een vrachtwagen 

gegoten. Op die vrachtwagen staan twee elek-

trisch aangedreven heetwaterwagentjes, die uit 

dat reservoir kunnen worden bevoorraad. Door 

de vrachtwagen met het hete water op een 

centraal punt te zetten, kan de heetwateron-

kruidbestrijding van een hele wijk van daaruit 

plaatsvinden. 

Deze techniek wordt al meer dan drie jaar 

met succes toegepast in Dordrecht, Pijnacker, 

Alphen aan den Rijn, Maassluis, Ridderkerk en 

Rotterdam.

De volgende stap die Punt nu wil gaan zetten: 

het aantal heetwaterwagens verhogen van twee 

naar zeven, het waterreservoir verdriedubbelen 

en elke vrachtwagen een eigen stookunit geven. 

Zo denkt Punt de productiviteit nog veel verder 

te kunnen verhogen. Het uurtarief zou daardoor 

met een derde zakken. 

Arbeidspool

Punt werkt nu aan een plan om zo’n unit met 

zeven heetwaterwagentjes in het integraal 

beheer in steden te verweven. Hij is daarover in 

gesprek met diverse gemeenten. In combinatie 

met vegen en tal van andere taken zouden dan 

bijvoorbeeld tien moeilijk bemiddelbare mensen 

op de arbeidsmarkt aan een vaste baan geholpen 

kunnen worden. Groot voordeel van zo’n pool 

met arbeidskrachten in combinatie met verschil-

lende machines en technieken is dat werkpieken 

veel makkelijker opgevangen kunnen worden. 

Punt: ‘De tarieven liggen nu gemiddeld tussen de 

tien en vijftien cent per vierkante meter per jaar 

in B-kwaliteit. Chemisch bestrijden kost tussen de 

zes en acht cent voor twee behandelingen, maar 

dan heb je een heel ander beeld. Dan ben je per 

saldo eigenlijk al meer kwijt.’ 
Bastiaan Punt: ‘Uit ervaring weten wij dat heet water fantastisch werkt op plaatsen waar voegen openliggen.’

De zelfontwikkelde graskantensnijder van groenaannemer Punt in actie.
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Punt verwacht dat de kosten van de heetwater-

wagentjes nog verder gaan dalen. ‘Vijftig procent 

van je uurtarief wordt bepaald door de loonkos-

ten. Je boekt heel veel winst door mensen die 

moeilijk of niet aan werk te helpen zijn, machinist 

te maken. Mensen die nu nog in een kaartenbak 

zitten en geld kosten, gaan de gemeente dan één 

op één besparingen opleveren.’ 

Ook bij bijvoorbeeld sociale werkplaatsen zitten 

volgens Punt nog veel mensen die productie-

werk verrichten met zwaar verlies, en dus heel 

effectief zouden kunnen worden ingeschakeld. 

‘In Rotterdam hebben we al drie jaar een mede-

werker op zo’n machine zitten die niet goed kan 

lopen; die vervangt inmiddels in 80% van zijn tijd 

een volwaardige uitzendkracht.’

Ook op andere vlakken is er winst. Tegenover 

1000 euro brandstof in de dieselmachines staat 

200 euro aan kosten voor houtsnippers. Punt: 

‘Wat wij doen, is eigenlijk kringlopen aan elkaar 

koppelen: grond- en reststoffen, lokale werkne-

mers, CO2, noem maar op. Dat levert winst op.’

Ondertussen wordt naar schatting de helft van al 

het onkruid op verharding nog chemisch bestre-

den. 

Groenaannemer Punt is een van de oprichters 

van de NCO, de partij die al enige tijd lobbyt voor 

een verbod van chemie in de onkruidbestrijding 

op verharding. De NCO lijkt op het punt te staan 

zijn eerste grote succes te boeken: het verbod op 

glyfosaat. 

Zolang het verbod er nog niet is, juicht Punt nog 

niet. Er wordt nog tegen het aanstaande verbod 

geprotesteerd, en je weet nooit wat daarvan de 

impact zal zijn. ‘Het lijken stuiptrekkingen’, zegt 

hij, ‘maar de lobby van chemische bedrijven is zo 

ongelofelijk sterk, dat je dat nooit zeker weet. De 

NCO wil een platform bieden, vertellen wat de 

gevaren zijn. Niet alleen van Roundup, maar ook 

van Ultima Ecostyle.’ 

Stunt

Maar er is toch ook nog zoiets als de certificering 

DOB (Duurzame Onkruidbestrijding)? Punt: ‘Het 

woordje “duurzaam” koppelen aan gif is natuur-

lijk een stunt geweest. Opdrachtgevers geloven 

dat ook allemaal: als je DOB-gecertificeerd bent, 

voldoe aan je normen. Maar er wordt nog steeds 

meer gif gebruikt. Als je een aanbesteding 

hebt met een lage prijs, is het zo dat je je DOB-

registratie altijd sluitend kunt maken.’

‘Ik ken gevallen uit de praktijk waar gifmiddelen 

in de winkel gekocht worden en bijgemengd 

worden. Niemand controleert dat. Regels wor-

den met voeten getreden. Er zijn maar een paar 

AID’ers in Nederland die daarnaar kijken; de pak-

kans is bijna nul.’  

Er is een rapport-Touw verschenen, waarin de 

overheid gemiddelde prijzen van onkruidbestrij-

ding probeert te vergelijken. 

Punt vindt dat in dat rapport appels met peren 

worden vergeleken: ‘In dat rapport wordt twee 

keer sec gif aanbrengen in de prijs opgenomen, 

maar niet wat er in de praktijk daaromheen nog 

extra gebeurt. Dan heb ik het over eigen dien-

sten die borstelen, veegmachines die rijden, over 

mannen met bosmaaiers die vuile plekken weg-

werken. Dat wordt in het rapport allemaal buiten 

beschouwing gelaten. En in zo’n rapport staat 

dan ook: als je borstelt, moet je tegels vervangen. 

Nou, wij borstelen al veertig jaar en ik heb nog 

nooit meegemaakt dat er tegels versleten waren 

door een borstel.’ 

Een van de heetwaterwagens van Punt in actie in Rotterdam bij de Erasmusbrug.
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Het leven voor groenbeheerders zou een stuk makkelijker zijn, als 1) de budgetten zouden vervijfvoudigen, 2) het verbod op Roundup uitge-

steld werd, 3) burgers onkruid mooi zouden vinden, 4) onkruidbeheerders een veto kregen bij de inrichting van de openbare ruimte en 5) alle 

overige tekorten voor rekening zouden komen van rioolbeheer. Maar hoe reëel is het om dat te verwachten? We vroegen het enkele experts.

Auteur: Peter Voskuil

Wat is de mening van de opinion leaders op het gebied 
van onkruidbeheer?

Straatje schoonpoetsen!

Probeer niet 

alle problemen 

van de wereld 

binnen het 

groenbudget 

op te lossen

Het verbod 

van Roundup 

moet worden 

uitgesteld 

De samen-

leving heeft 

een absurd 

hoge onkruid-

ambitie. 

Laat lekker 

groeien, dat 

groen!

Hier kan ik alleen maar ja op zeggen. Als 

groenbeheerder wil je een bepaald beeld 

neerzetten met inzet van duurzame me-

thoden en middelen. Soms wordt dat beeld 

verstoord door effecten waar je geen grip 

op hebt. Als je niet de middelen hebt om 

daarop te reageren, moet je accepteren dat 

je een minder gewenst beeld levert.

Uitstel is op zijn plaats, gezien de ondui-

delijke juridische kant van de zaak en de 

hogere kosten. Bovendien zou een andere 

discussie gevoerd moeten worden. Het 

moet gaan over duurzame methoden en 

middelen binnen integrated pest ma-

nagement (IPM). Dit laat ruimte voor het 

gebruik van glyfosaatmiddelen. Een verbod 

leidt in veel situaties tot inzet van metho-

den die slechter zijn voor het milieu.

In algemene zin denk ik niet dat de ambitie 

absurd hoog is. De ambities zijn sowieso 

al vaak bijgesteld bij de omschakeling van 

gemeenten naar niet-chemisch beheer. De 

ambities kunnen het beste gesteld worden 

door deskundigen die kennis hebben van 

inrichtingen, methoden, kosten en 

budgetten.

Bij belangrijke wijzigingen, zoals andere 

wetgeving, moeten de gevolgen goed in 

beeld worden gebracht en moeten er op 

beleidsniveau nieuwe afspraken worden 

gemaakt over de verdeling van gelden over 

de verschillende disciplines.

Ik denk dat groenbeheer hier nooit klaar 

voor is. Als onze volksvertegenwoordiging 

een verbod wil, dan moeten we daar als 

groenbeheerders een keer aan. Of dat 2016 

of 2018 is, maakt dan niet zo veel meer uit. 

Er zijn beheerders die ver vooruitkijken en 

beheerders die op het laatste moment reage-

ren. Beide heeft zo zijn voordelen. Vertragen 

van het besluit verandert daar niets aan.

Onkruid is een dissatisfier. Dit houdt in dat 

je in ieder geval onkruid (en zwerfafval, af-

valbakken etc.) op orde moet hebben, als je 

de beleving van de openbare ruimte positief 

wilt beïnvloeden. Zonder onkruid wordt de 

openbare ruimte niet per definitie beter, 

maar met veel onkruid lukt het in ieder geval 

niet. Straten met veel onkruid, veegvuil, 

zwerfval verloederen ongemerkt.

Groenbeheerders zijn er in alle soorten: groot, 

klein, mensen met verstand van zaken en 

amateurs. Elke aannemer zal door de markt 

beoordeeld worden op zijn merites.

Dit onderwerp kwam aan de orde in 1989. 

Ondernemers die hier niet in mee kunnen, zijn 

stil blijven staan en verdienen geen toekomst. 

Duidelijkheid biedt mogelijkheden!

Dit is niet nodig. De beleving van de openbare 

ruimte wordt niet alleen bepaald door onge-

wenste vegetatie, maar ook door zwerfafval 

zoals bekers, zakken en peuken. Deze zijn 

een onderdeel van het beeld. Maatschappelijk 

gezien zijn de kosten voor een integraal beheer 

acceptabel om een goed beeld te vormen.

Corne Kempenaar 

Wageningen UR

Peter van Welsem 

Zelfstandig adviseur

Bert van Loon 

voorzitter NCO
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Groenbeheerders dienen de aanpak van on-

kruid vanuit een integraal (kosten)perspectief te 

bekijken. Het gaat dus om de kosten van vegen 

en onkruid bestrijden, materiaal, personeel en 

afschrijving. Hiermee komen ze tot een prijs per 

m2. Dit noemen we ook wel de TCO, de total cost 

of ownership. Wave heeft de laagste TCO van alle 

onkruidpartijen.

Het is meer de politiek die geen duidelijke keuzes 

durft te maken. Het maatschappelijke en gezond-

heidsbelang dient voorop te staan. De kosten 

van Roundup zijn niet lager dan bijvoorbeeld de 

heetwatertechniek van Wave. Groenbeheer dient 

zich alleen goed te laten voorlichten en voorreke-

nen. Daar zit nog een manco, doordat er partijen 

zijn die een grijs gebied in de lucht houden om ruis 

te veroorzaken.

Dat zou op sommige plekken best kunnen, maar 

dan dienen hier opnieuw keuzes gemaakt worden. 

In sommige situaties is het alleen niet wenselijk of 

leidt het tot kritische situaties met betrekking tot 

veiligheid.

Ook in Vlaanderen is er een toenemende druk op 

de gemeentelijke budgetten. Daardoor moet de 

beheerder een zeer moeilijke evenwichtsoefening 

maken tussen duurzaam, kwalitatief onderhoud van 

de openbare ruimte enerzijds, en de beschikbare 

middelen anderzijds. Er zullen dus inderdaad com-

promissen gesloten moeten worden, zoals haalbaar 

kwaliteitsbeeld.

In Vlaanderen werd reeds in 2004 beslist om ge-

leidelijk af te bouwen naar nulgebruik tot in 2015, 

effectief. Vele gemeenten die meteen mee op de kar 

zijn gesprongen, bewijzen dat het wel degelijk moge-

lijk is om volledig niet-chemisch te werken, indien dit 

doordacht en planmatig wordt aangepakt.

Dit is wellicht eerder de westerse mentaliteit, mee in 

de hand gewerkt door het chemisch beheer, dat zo’n 

uiterst net straatbeeld weet te bereiken met beperkte 

financiële middelen. Overstappen naar niet-chemisch 

beheer betekent inderdaad ook dat beter moet 

worden nagedacht over de indeling van de openbare 

ruimte en de beeldkwaliteit. Het belangrijkste aspect 

hierbij is dat de burger effectief betrokken wordt bij 

dit proces.

Eens met deze stelling. De groenbeheerder 

had kennis over chemische middelen en nam 

eigenlijk als vanzelfsprekend het onkruidbe-

heer op de verharding onder zijn hoede. We 

moeten veel meer kijken naar de kostenplaats. 

Onkruidbestrijding op de verharding heeft niets 

met groenbeheer te maken, maar juist met 

wegenonderhoud.

Het verbod op chemische middelen zit er al 

heel lang aan te komen. Wie daar nu nog niet 

klaar voor is, heeft de trein gemist. Het begon 

al met de verboden op dichlobenil (Casaron) in 

het openbaar groen. Het verbod van Roundup 

is al eerder uitgesteld, dus wie nu nog zegt dat 

de groenbeheerders daar niet klaar voor zijn, 

heeft jarenlang struisvogelpolitiek bedreven. De 

overheid moet duidelijkheid verschaffen en niet 

steeds blijven uitstellen.

Onkruidbeheer moet minimaal uitgevoerd 

worden op kwaliteitsniveau B volgens de 

beeldkwaliteitscatalogus 2013 van het CROW. 

Wordt dat losgelaten en kiest men voor niveau 

C, dan betekent dat kapitaalsvernietiging van 

de verhardingen en de inrichtingselementen in 

de openbare ruimte. Onkruid drukt verhardin-

gen op en maakt ze glad, dus onveilig en werkt 

verloedering in de hand.

Erik Bretveld 

Packinvest AG

Elia Boonen 

Onderzoeker 

Opzoekingscentrum 

voor de Wegenbouw

Eric Pladdet 

Greenengineers
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Groenbeheer 

zou een veto 

moeten krijgen 

bij inrichtings-

plannen 

Schrijf 

tekorten 

op onkruid-

beheer maar 

weg op de 

rioolbegroting  

Aannemers 

die niet in 

automatise-

ring investe-

ren, zijn nu 

al reddeloos 

verloren 

Dit zal bijdragen aan vermindering van 

kosten onkruidbeheer na inrichting.

Veegbeheer en onkruidbeheer gaan goed 

samen. Door samen te werken kan meer 

effectiviteit voor hetzelfde geld verkregen 

worden.

Registratie van de inzet van methoden en 

middelen is een must. Daarbij zijn er ook 

steeds meer livestream-systemen om het 

machinepark te volgen. In hoog tempo 

worden webbased applicaties ontwik-

keld. Hierbij tijdig aansluiten biedt grote 

voordelen.

Veto is een groot woord. Gewoon je vak 

serieus nemen en zorgen dat je door je hou-

ding en daden als serieuze gesprekspartner 

wordt gezien door ontwerpers. De groen-

beheerder heeft veel kennis en ontwerpers 

hebben oren.

Ik denk eerder dat de begroting van rioolbe-

heer kan worden gebruikt voor veegbeheer. 

Vegen voorkomt verstopte putten en gaat 

onkruidgroei tegen. Op sommige plekken 

zie je dat er door bezuinigingen veegwagens 

uit moeten. Dat is in mijn ogen een van de 

slechtste maatregelen.

Dat geldt voor iedere onderneming.

Ook dit is een proces dat op dit moment in volle 

gang is en sterk is geremd door de onzeker-

heid en besluiteloosheid van de politiek in het 

verleden.

Mijn advies: investeer in kennis en investeer in 

integraal.

Automatisering is een hulpmiddel; in de kern 

draait het om verstand van zaken.

Corne Kempenaar 

Wageningen UR

Peter van Welsem 

Zelfstandig adviseur

Bert van Loon 

voorzitter NCO
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Het integrale karakter is inderdaad van belang. 

Bij de inrichting van een woonwijk e.d. zou reeds 

slimmer hiermee omgegaan kunnen worden om 

de exploitatiekosten te verlagen. Nu is dat nog 

gefragmenteerd.

Er zijn geen tekorten; daar begint de denkfout al. 

Indien men vanuit TCO de integrale kosten bere-

kent, dan komt men erachter dat technieken zoals 

Wave tot kostenverlaging kunnen leiden. Maar 

omdat men de oogkleppen ophoudt en negatieve 

aannamen doet, wordt er verkeerd gedacht. Dus 

tekort is juist overschot, gif is integraal 12-15 cent, 

laagrisicomiddelen is 17 cent en Wave is 8 cent.

Groenaannemers die niet investeren in de nieuwste 

technieken en niet automatiseren, zullen de game 

inderdaad gaan verliezen. Wie slim en goed kijkt 

en rekent en een goede beslissing durft te nemen, 

gaat het redden in dit segment. Kijk maar naar 

partijen zoals Krinkels, dat in Nederland en België 

volledig op de Sensor Serie van Wave is overge-

gaan. Zij verdienen dit gezond terug.

Er is inderdaad vaak te weinig overleg tussen 

ontwerper, beheerder en uitvoerder. Zij stellen vaak 

andere en soms tegengestelde eisen aan ontwerp, 

materiaalkeuze en inrichting. Een veto is misschien 

veel gezegd, maar een systematische screening zou al 

heel wat problemen met het onkruidbeheer achteraf 

kunnen vermijden. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in de 

Limburgse gemeente Beringen in België.

Dit is natuurlijk enkel het verplaatsen van problemen. 

We moeten leren denken in termen van bestrijdings-

systemen, in plaats van het gebruik van individu-

ele methoden. Het onderzoek dat we op dit vlak 

hebben uitgevoerd in Vlaanderen (zie www.brrc.be/

publications/a/a8412.pdf) kan ook de groenbeheer-

ders in Nederland op weg helpen, denk ik.

De techniek staat niet stil en ontwikkelingen zullen 

blijven komen met nieuwere, betere en efficiëntere 

machines, ook voor onkruidbeheer. Toch zullen 

manueel werk en arbeiders altijd nodig blijven in deze 

sector, lijkt mij. Sociale economie (beschutte werk-

plaatsen, sociale tewerkstelling etc.) kan hier ook zijn 

bijdrage leveren in het groenonderhoud.

Een veto werkt averechts. Maar hoe eerder de 

beheerder bij de plannen betrokken wordt, 

hoe beter de inrichting van de buitenruimte 

wordt vormgegeven. Vaak is een ontwerp al 

in een afrondende fase als de groenbeheerder 

gevraagd wordt om het plan te toetsen, als dat 

al gebeurt.

Onkruidbeheer op de verharding is het pakkie-

an van de wegbeheerder in de eerste plaats, en 

in de tweede plaats van de rioolbeheerder. Die 

beheermaatregelen bundelen in één contract 

levert financiële winst op. Een aannemer kan 

dan werkzaamheden met elkaar combineren 

en het gevraagde kwaliteitsniveau in het 

contract beter beheersen.

Verantwoordelijkheden worden meer en meer 

bij de aannemer neergelegd, wat ik overigens 

toejuich, mits het op de juiste wijze gebeurt. 

De prijs per m2 wordt daardoor hoger, maar 

de kosten aan de zijde van de opdrachtgever 

verminderen, omdat hij minder toezicht hoeft 

te houden. De aannemer moet zelf aan de 

opdrachtgever aantonen dat hij aan de ge-

vraagde eisen voldoet.

Erik Bretveld 

Packinvest AG

Elia Boonen 

Onderzoeker 

Opzoekingscentrum 

voor de Wegenbouw

Eric Pladdet 

Greenengineers
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‘Niet-chemisch kost 110 miljoen extra’, kopte 

een collega-vakblad in 2013. Als onkruid vanaf 

november 2015 niet meer aan het glyfosaat-

infuus mag liggen, zou de kostprijs per vierkante 

meter onkruidbestrijding fors duurder worden. 

Harde getallen omtrent de kosten zijn echter 

niet te geven. De markt is volop in ontwikkeling. 

Regelmatig komen marktpartijen met nieuwe 

machines en innovaties, die tot doel hebben 

sneller en goedkoper te beheren. Sleutelwoord 

daarbij is TCO, oftewel total cost of ownership. 

Niet de initiële aanschaf bepaalt de prijs, maar 

een combinatie van de totale kosten inclusief per-

soneel, afschrijving, rentelasten en brandstof en 

de capaciteit van de apparatuur.

Uit de rapportage uit januari 2012 van Van Dijk 

en Kempenaar [2] citeren we enkele belangrijke 

discussie- en aandachtpunten. Ze hebben betrek-

king op de directe en de indirecte kosten van 

niet-chemische onkruidbestrijding. Het CROW 

publiceerde hierover gegevens in 2008. In de 

markt bestaat momenteel een sterke discussie 

over deze getallen: ze zouden gekleurd zijn en 

vooral ingegeven door commerciële belangen. 

Daarnaast geven de cijfers inmiddels niet de 

realiteit weer: er zit een groot verschil tussen de 

prijs per vierkante meter die fabrikanten opge-

geven en de prijs die aannemers hanteren bij de 

uitvoering van het werk. We zijn inmiddels enkele 

jaren verder. Doorgevoerde innovaties hebben de 

kostprijs per vierkante meter soms al gehalveerd. 

Aanbestedingscijfers van gemeenten bevestigen 

dit.

Kostenverschillen

Voor chemische onkruidbestrijdingstechnieken lag 

in het geciteerde onderzoek uit 2012 het gemid-

delde prijsniveau op 1,4 eurocent per vierkante 

meter. De berekende prijzen voor de branderty-

pes waren destijds laag, omdat de betreffende 

aanbieder gebruikmaakt van kleinere, goed-

kopere parktrekkers en oudere types branders. 

Nieuwere types branders inclusief voertuigdrager 

zijn duurder in aanschaf, maar hebben over het 

algemeen een iets hogere capaciteit. Overigens 

hebben Van Dijk en Kempenaar ter verificatie 

de met het rekenprogramma berekende prijzen 

vergeleken met een berekening volgens het 

‘Calculatieschema Groenwerk’ (www.gwwkosten.

nl). Discussie over de uitgangspunten en aan-

names voor de berekeningen zal altijd blijven 

bestaan als er commerciële belangen spelen. 

Dit laat onverlet dat de prijzen vooral worden 

bepaald door de vervangingswaarde, het aantal 

gebruiksuren per seizoen en de capaciteit (ha/

uur). 

Beheerders staan de komende periode voor een moeilijke keuze. In een tijd dat er minder geld beschikbaar is, staat hij of zij voor de uitda-

ging onkruid op een nieuwe (en vaak duurdere) manier te beheren. In deze whitepaper brengt vakblad Stad + Groen de belangrijkste aspec-

ten van onkruidbeheer bijeen.

Auteurs: Broer de Boer / Hein van Iersel 

Whitepaper: Onkruidbeheer na 2015: 
hoe gaan we dat organiseren? 
Beheerders: stop met bestrijden en ga weer beheren!
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Techniek beeldkwaliteit

Voor het realiseren en behouden van een 

gewenste beeldkwaliteit B op verhardingen, 

lagen de kosten voor mechanische en thermische 

technieken (branden, hete lucht, hete lucht+) 

enkele jaren geleden tussen de 13 en 19 euro-

cent per vierkante meter per jaar. Door de relatief 

lage capaciteit (ha/uur) lagen de kosten voor de 

heetwatertechniek iets hoger. Voor water op 

grote oppervlakken zijn ook werktuigdragers 

beschikbaar met een selectieve, sensorgestuurde 

toepassingstechniek. Deze verhogen de capaciteit 

van het materieel substantieel. Een woordvoerder 

van Wave noemt hierbij getallen die thans onder 

de 10 eurocent per vierkante meter per jaar lig-

gen bij vier behandelingen per jaar. 

Het milieu

Elke actie om onkruid te verwijderen of te voor-

komen, gaat ten koste van het milieu. Afhankelijk 

van de definitie die je hanteert, is er schade door 

thermische bestrijding (heet water en branden) 

of schade door chemie (glyfosaat). De overheid 

heeft gekozen voor de strategie om chemie te 

verbieden. Een van de doorslaggevende factoren 

hierbij is dat er te hoge percentages glyfosaat in 

het oppervlaktewater worden aangetroffen bij 

enkele innamepunten van ruw water voor de 

bereiding van drinkwater. Het zijn dan ook met 

name de waterleidingsbedrijven die succesvol 

gelobbyd hebben voor een verbod op glyfosaat. 

De politieke besluitvorming over het verbod op 

glyfosaat op verhardingen is inmiddels afgerond 

en de overheid werkt nu aan het juridisch veran-

keren ervan. Daarbij is het overigen nog steeds 

mogelijk dat er juridisch of procedureel zand in 

de besluitvormingsmachine komt. Beheerders 

lijken daar – heel terecht – geen rekening meer 

mee te houden. 

De andere methoden scoren dus weliswaar gun-

stig voor de waterkwaliteit, maar hebben ieder 

ook weer hun eigen nadelen: de thermische 

methoden kosten veel fossiele brandstoffen en 

veroorzaken dus veel CO2-uitstoot; roterende 

borstels slijten snel en kunnen de verharding 

beschadigen. Maar kijk je even verder, dan blijkt 

dat ook mechanische en thermische methoden 

ten koste gaan van het milieu. Denk aan extra 

CO2-uitstoot, fijn stof (diesel), slijtage van bor-

stels en de fossiele brandstof die nodig is voor de 

productie en toepassing van materieel. De milieu-

belasting is afhankelijk van de toepassing en de 

gebruikte techniek. De milieulast wordt bepaald 

door zowel tractie, energiegebruik, soort fos-

siele brandstof als techniek (oververhitte stoom, 

branders, toepassing IR of heet water).. Een 

goede en objectieve indicator van de milieulast 

is de LCA-methode oftewel de life cycle assess-

ment. Een LCA-onderzoek van IVAM toonde in 

2012 nog aan dat gemeenten onkruid beter met 

chemie zouden kunnen bestrijden dan met niet-

chemische technieken zoals branden, borstelen, 

hete lucht of heet water. In de opzet van dit 

onderzoek zouden chemische bestrijdingsmid-

delen, mits zorgvuldig gebruikt, beter zijn voor 

het milieu! Er is discussie tussen de marktpartijen 

over de gehanteerde methodes voor het onder-

ling vergelijken. 

Recentelijk liet Wave een nieuwe LCA-studie uit-

voeren door IVAM voor hun eigen  apparatuur. In 

dit nog niet gepubliceerde rapport staan nieuwe 

data, aangeleverd voor de Wave, waaruit blijkt 

dat de LCA-score van hun methode aanzienlijk 

lager uitvalt. Maar ook concurrerende metho-

des en fabrikanten zullen vorderingen hebben 

gemaakt. Het zou daarom de voorkeur genieten 

als alle methodes in een studie met elkaar ver-

geleken zouden worden. Bij onze zuiderburen 

Techniek   Aantal   Prijs 2012 Prijs 2012 CROW 2008

   behandelingen (€/m2)  (€/m2/jr)  (€/m2/jr) ***  

Borstelen   3-4  0,045  0,13-0,18  0,19-0,38 *)

Branden   6-8  0,023  0,14-0,18  0,21-0,35

Hete lucht   6-8  0,024  0,15-0,19  -

Hete lucht + IR + water  4-6  0,032  0,13-0,19  -

Heet water volvelds  3-4  0,076  0,22-0,29  -

Chemisch   2-3  0,018 **  0,04-0,05  0,05-0,08

         

*) Inclusief opslag van € 0,02 voor stortkosten

**)Inclusief 25% opslag voor inzet niet-chemische technieken op emissiegevoelige plaatsen

***) In 2008 publiceerde het CROW deze jaarkosten op basis van marktprijzen

Tabel 1: Prijzen 2012 (€/m2/jaar) voor de realisatie van beeldkwaliteit B op verhardingen voor verschillende onkruidtechnieken [bron: 2].

Heetwatertechniek
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heeft de Universiteit van Gent, een goede poging 

gedaan door de verschillende aspecten van deze 

complexe materie op het gebied van onkruid-

bestrijding in kaart te brengen. De universiteit 

heeft een zeer gedetailleerd handboek van 200 

pagina’s uitgebracht die beheerders en machinis-

ten leert omgaan met niet-chemische onkruidbe-

strijdingsmethoden. 

Tussen de oren

Wat concentraties betreft spreken we bij gly-

fosaat van oplossingen van 1-2 procent. Bij de 

niet-chemische producten zoals Ultima is de con-

centratie veel hoger, terwijl er ook vaker gespo-

ten moet worden. Vaak zit het idee ‘we moeten 

blijven spuiten’ tussen de oren. Het extra volume 

dat met spuitmachines (in dit artikel verder niet 

belicht, red.) gebruikt moet worden, wordt vaak 

niet in de overwegingen meegenomen. De extra 

arbeid en de productkosten worden vaak niet 

meegenomen. Waarbij het überhaupt de vraag 

of er geen einde komt aan het gebruik van deze 

zogenaamde laagrisico middelen. 

Er zijn stemmen die beweren dat het wisselen 

van methodes de toekomst heeft. Ongeacht 

welke beheermethode men kiest, zullen altijd 

momenten zijn dat men te kampen heeft met 

een beheerachterstand. Bijvoorbeeld door ziekte 

van medewerkers, of doordat je om welke reden 

dan ook ergens niet kon beheren. Dan kan het 

noodzakelijk zijn om de heetwater- of brandme-

thode af te wisselen met borstelen of laagrisico 

chemie.

Stadsinrichting

De bovengrondse inrichting speelt een grote rol 

bij de oplossing van het onkruidprobleem op 

verhardingen. In een oude stadskern heeft men 

daarbij totaal andere uitdagingen dan in een 

Vinex-wijk. Zowel op trottoirs als op klinkerrij-

wegen zou onkruid kunnen wijzen op te weinig 

gebruik. Aanpassing van de bestrating is wellicht 

op termijn verstandiger dan intensiveren van het 

beheer. 

Dat brengt ons direct bij de vraag: waarom niet 

meer asfalt of andere voegloze verhardingen in 

de stedelijke omgeving, zoals we dat in mediter-

rane landen vaak zien, waardoor je veel minder 

onkruid aantreft in het straatbeeld? Wel, de 

reden is dat inrichting en onkruidpreventie op 

gespannen voet staan met de ondergrondse 

infrastructuur, die ‘toegankelijk’ moet blijven. 

Dit bepaalt grotendeels de mogelijkheden voor 

preventieve maatregelen door voegarme verhar-

dingen aan te leggen zoals asfalt, beton, grotere 

tegels of onkruidwerende voegen. Behalve in gro-

tere gemeenten worden gemeentelijke beheer-

ders zelden betrokken bij het ontwerp en de 

inrichting van de stedelijke omgeving. Een betere 

afstemming tussen ontwerpers/grijze afdelingen 

en groene afdelingen en eventuele aannemers 

omtrent de aanleg van ondergrondse infrastruc-

turen zou ook veel problemen met onkruid kun-

nen voorkomen. De mogelijkheden zijn er: er 

bestaan kabelgoten waarin leidingen en kabels 

gelegd kunnen worden, maar deze zijn vrij prijzig.

Ook hier zien we innovaties die reeds inspelen 

op een chemieloze situatie. Daarbij kan men 

denken aan onkruidwerende voegen (polymeren) 

of beton met bestratingmotieven. Misschien kan 

dat laatste een oplossing zijn voor het eeuwigdu-

rende probleem van onkruid op pleinen of wegen 

bestaande uit kinderkoppen. Overigens: hoe gro-

ter de oppervlakken en hoe minder hindernissen 

(denk aan insteekhavens voor voertuigen), hoe 

efficiënter de wegbeheerder onkruidremmende 

maatregelen kan toepassen. Een andere overwe-

ging is een hogere onkruidtolerantie te hanteren 

in situaties waarin de veiligheid niet in het geding 

Het resultaat telt 

En natuurlijk is de vraag: wat is nu de beste 

aanpak? De redactie legt deze vraag voor aan 

Bert van Loon in zijn functie van voorzitter van 

de Stichting Niet-chemische Onkruidbestrijding 

op verhardingen. Van Loon zegt: ‘Het is eigen-

lijk onzin om te spreken over de vierkante-

meterprijs van niet-chemische methoden voor 

de bestrijding van onkruid. Een theoretisch 

berekende vierkantemeterprijs ligt anders dan 

die van een aannemer die een offerte maakt 

voor een aanbesteding. Onkruidbestrijding kun 

je niet los zien van de overige werkzaamheden 

in de stedelijke omgeving. Eigenlijk is dat een 

cyclus, die start met veegrondes, gevolgd door 

onkruidbestrijding en verwijdering van blad in 

de herfst en/of de verwijdering van zwerfvuil. Al 

deze factoren hebben invloed op de groei van 

onkruid en bepalen hiermee het beeld van de 

openbare ruimte. Daarnaast vereist niet iedere 

situatie dezelfde aanpak. Zo gebruikt men bij 

overbegroeiing met onkruid met veel voedings-

bodem een totaal andere techniek (of combina-

tie van technieken) dan bij matig vervuilde ver-

harding. Waar het onkruid groeit en van welke 

vervuiling er sprake is, dat bepaalt uiteindelijk 

welke technieken je moet kiezen en dat bepaalt 

welk kostenplaatje er aan hangt.’ 

We benoemden het al eerder in dit katern - en 

Van Loon benadrukt het nogmaals - ‘Hoe meer 

je veegt, hoe minder voedingsbodem je krijgt 

en des te minder onkruid. Voor aannemers 

is het uiteindelijk de combinatie van tech-

niek, wijze van toepassing en de uiteindelijke 

onkruidklasse die een gemeente wil, CROW A, 

B, C of D, die bepalend is voor de inschrijving 

en daarmee de prijs en het resultaat. Een goed 

geschreven bestek is noodzakelijk voor een 

juiste inschrijving. En ik denk dat dit voor veel 

gemeenten, aannemers en producenten straks 

een behoorlijk leerproces wordt. In het zuiden 

van Nederland is al een flink aantal gemeenten 

meerdere jaren bezig met chemievrij onkruid 

bestrijden. In het Brabantse werkt ruim 50 

procent van de gemeenten al chemievrij zoals 

Eindhoven, Bergeijk, Waalwijk, Tilburg en 

Breda. Meer hierover is te lezen in het door 

CLM uitgebrachte rapport ‘Duurzaam terrein-

beheer door Brabantse gemeenten’. Dit rapport 

belicht de ontwikkelingen, de wijze van toepas-

sing, de kwaliteitsmetingen, de inrichting van 

de juiste bestekvormen en de kosten. Zie voor 

kosten tabel 2.  

Maar ook bij de Rotterdamse Roteb zijn daar-

mee significante ervaringen opgedaan.’ En ten 

slotte, we hoeven het eigenlijk niet te vragen: 

is de voorman van de stichting blij met het 

verbod per november 2015? ‘We zitten nu 

tien jaar in een grijs gebied van besluiteloos-

heid’, antwoordt hij. ‘De discussie over al dan 

niet glyfosaat binnen een DOB-methode wil 

ik liever niet nogmaals voeren. Eindelijk komt 

er duidelijkheid vanuit de politiek’, verzucht 

hij. ‘Eindelijk kunnen we door met gericht 

investeren in kennis, technieken en materieel 

op het gebied van mechanische en thermische 

onkruidbestrijding.’

Bert van loon

onkruid
week

van het
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is. En ten slotte: ga slim om met straatmeubilair 

en andere hindernissen, die bijvoorbeeld het 

uitvoeren van een adequaat veegbeleid in de 

weg  staan. Houd de straatkolken schoon, zodat 

regenwater gemakkelijker verwerkt wordt, veeg 

regelmatig en preventief om organische massa te 

verwijderen en zorg in het donkere seizoen voor 

de afvoer van blad. Met blad – biomassa – wordt 

immers de basis gelegd voor een voedingsbodem 

waarop onkruid welig tiert.

Beheervorm 

Een oud Nederlands spreekwoord luidt: ‘Hij heeft 

geen nagels om zijn reet te krabben’. De achter-

grond van dit spreekwoord is echter anders dan 

we vermoeden. ‘Retenkrabber’ was heel vroeger 

een beroep voor de allerarmsten in de steden. 

Zij ontdeden de voegen in straat en muren van 

onkruid, met een voegenkrabber, een nagel, een 

spijker. En als je geen zelf geen middelen had 

om nagels - het gereedschap - te bekostigen, 

behoorde je echt tot de allerarmsten…

In de tijd waarin wij leven en waar een overvloed 

aan relatief voordelige sw-arbeid voorhanden is, 

zal men wellicht voor een andere methode van 

onkruidbestrijding kiezen dan in een gemeente 

die dat uitbesteedt aan een commerciële aan-

nemer. Aandacht voor social return is ook bij 

onkruidbestrijding op zijn plaats. Door de invoe-

ring van de participatiewet verandert er immers 

voor gemeenten veel. Per 1 januari 2015 kunnen 

er geen nieuwe mensen meer in de sociale werk-

voorziening instromen. 

Jaar/Regio    2011   2012   2013*

Niet-chemisch Noord-Brabant   0,14+0,02  0,11+0,02  0,11+0,02

Niet chemisch Elders in Nederland  0,14+0,03  0,14+0,02  0,10+0,02

Niet-chemisch Totaal   0,14+0,03  0,13+0,02  0,11+0,02

Chemisch LEI/CLM (Buurma e.a. 2012) 0,10+0,03  0,10+0,03  0,09+0,02

* dit betreft aanbestedingen in de periode januari-maart 2013 Bron [5]

Tabel 2 Praktijkkosten van niet-chemisch en chemisch beheer (heet water en/of hete lucht) in verschillende 
gemeenten in Noord-Brabant en elders (€/m2/jaar)(n=29)

Geraadpleegde bronnen

1. Wageningen UR, 2012, LCA-quickscan 

vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden. 

Niels Jonkers in opdracht van Plant Research 

International

2. PRI, 2012, Van Dijk, C.J., Kempenaar, C.: 

Kosten onkruidbeheer op verhardingen, rap-

port 432

3. PRI, 2012, Groot, Kempenaar, Davies: 

Onderzoek naar de effectiviteit van drie typen 

uv-lampen op het doden van onkruiden, rap-

port 488

4. Katholieke Hogeschool Kempen, 2005/2006, 

Lauryssen, Guy: Niet-chemische onkruidbestrij-

ding

5. CLM Onderzoek en Advies, september 

2013, MSc D. Keuper, Ir. J. van Vliet, Dr. P.C. 

Leendertse, Duurzaam terreinbeheer door 

Brabantse

Gemeenten  CLM 827 – 2013

6. Handleiding voor niet-chemisch(e) 

onkruidbeheer(sing) op verhardingen met 

kleinschalige elementen / Opzoekingscentrum 

voor de Wegenbouw – E. Boonen (OCW), B. 

De Cauwer (UGent), M. Fagot (UGent), A. 

Beeldens (OCW) en D. Reheul (UGent). OCW 

2013 
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Voor de onkruidbestrijding op verhardingen bestaat een veelheid aan methoden, waarbij respectievelijk herbiciden, borstels, branders (hete 

lucht), heet water of (oververhitte) stoom worden ingezet. Op de volgende pagina’s een overzicht van de methodieken als alternatief voor 

chemie, waarbij ook de producten met een lage risicodrempel belicht worden.

Maar… gaan we nu vegen, borstelen, ecochemie, 
stoom of heet water gebruiken? 

1. Branden 
De bovengrondse plantendelen komen hierbij direct in contact met de vlam (stootbranden) of met de warmte afkomstig van een zogenaamde infrarood-

brander. Wanneer de temperatuur van de plant oploopt tot 70 °C of meer, barsten de celwanden en stollen de eiwitten in het celvocht. De vegetatie 

verwelkt en sterft. Het resultaat is bijna onmiddellijk (na enkele minuten) zichtbaar. De hardware kan bestaan uit: kleine handbranders met een of twee 

branders op een lans met een slang, of zelfrijdende of voort te duwen modellen met een aantal op rij geplaatste branders van verschillende breedte. Ook 

bestaan er aanbouwmachines voor tractoren of werktuigendragers, vanaf 1 meter en met vijf of meer op rij geplaatste branders. De werktemperaturen kun-

nen hierbij oplopen tot 1000 °C. Afgelopen voorjaar kwam deze methode negatief in het nieuws. Door onzorgvuldig handelen van een medewerker van 

een groenbedrijf brandden drie woningen af. De medewerker had met zijn brander onder een houten schutting op gewerkt, die als gevolg daarvan vlam 

vatte.

Werking 

Herhaling van de behandeling na de hergroei put de vegetatie uit, waarna de plant definitief verdwijnt. Branders zijn toepasbaar op alle verhardingen, van 

klinkers tot dolomietpaden. Bij gebruik van branders is voorzichtigheid geboden vanwege brandgevaar in droge bermen, boomschors en aan houten hek-

werken. Het ideale moment om te branden is de zomer of het najaar. Dan is de plant het kwetsbaarst en het snelst uitgeput. Economisch gezien wordt het 

efficiëntst gewerkt bij droge vegetatie. Dit werkt het snelst en vergt de minste energie, om de simpele reden dat er minder water in de cellen opgewarmd 

hoeft te worden. Bij laattijdig onderhoud is het verstandig andere methoden of een combinatie daarvan toe te passen voordat men gaat branden.

Voor- en nadelen

• Geen onkruid ruimen 

• Overal inzetbaar dankzij de beschikbaarheid van kleine en flexibele machines.

• Brandgevaar

• Herhaling nodig voor goede werking 

• Verdroogde of verbrande plantenresten blijven achter 

• Moeilijke bestrijding van zaden 

Aanbieders

De belangrijkste aanbieders van branders zijn:

• Weed Control BV, www.weedcontrol.nl, Bert van Loon

• Hoaf, www.hoaf.nl, Menno Looman

onkruid
week

van het
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3. Heetwatertechniek 
Onkruid bestrijden met heet water van 100 °C of nagenoeg 100 °C is het volgende alternatief. Water met een temperatuur tot 100 °C verhit de celstruc-

tuur van de plant. Een temperatuurschok met water van minimaal 58 °C tast de celstructuur van een plant aan, zodat deze uiteindelijk sterft. Ook geven 

producenten aan dat onkruidzaden worden aangetast, waardoor er een preventieve werking uitgaat van deze methode. Zeker na enkele behandelingen 

blijkt nog eens extra dat de toepassing van heet water bijzonder effectief is. Hiermee kan verharding ook behandeld worden op plaatsen waar op dit 

moment (nog) geen onkruid zichtbaar is en worden ook algen en mossen aangepakt. Het effect en de oppervlakteprestatie zijn afhankelijk van de groen-

bedekking, de leeftijd en de soort onkruid. Gemiddeld geven drie behandelingen per jaar voldoende resultaat. Er bestaat apparatuur (Wave Sensor-series) 

waarbij sensoren detecteren waar onkruid staat en waarmee dan een heel dun laagje heet water op het onkruid wordt gespoten. Waar geen onkruid staat, 

wordt dus geen heet water gespoten en dus ook geen energie verspild.

Voor- en nadelen 

• Aanslag op het milieu is laag

• Lichte dieptewerking: omdat het water tot enkele centimeters in de bodem nog behoorlijk warm is, worden ook ondiepe wortels beschadigd 

• Methode gebruikt veel energie 

• Herhaling is nodig 

Aanbieders

De belangrijkste aanbieders van heetwatermachines zijn: 

• Wave Europe, www.waveonkruidbestrijding.nl, Huub Hiddema

• Mankar / Mantis ULV, www.mantis-ulv.nl, Frank Verder

• Empas BV, www.empass.nl Carel Doornenbal

• DiBO Weedkiller BV, www.weedkiller.nl, Harrie Plasmans

• Pols Groep, www.pols.nl, Jasper Zwarst 

2. Hete lucht 
Deze methode lijkt veel op de toepassing van ‘stootbranden’. De onkruidvegetatie komt echter niet in rechtstreeks contact met de hittebron. De hete lucht 

wordt namelijk in een afzonderlijke verbrandingskamer geproduceerd. Een ventilator brengt de hete lucht vervolgens in een wervelende beweging rondom 

de gehele plant. Deze constructie reduceert het brandgevaar bij het werken met deze methode. Ook hier gaat door verhitting de celstructuur kapot, is het 

resultaat vrijwel direct zichtbaar en wordt de vegetatie door herhaling van de behandeling uitgeput om definitief te verdwijnen. Ook hier kennen we zelfrij-

dende en aangekoppelde modellen. De aandrijving levert het benodigde vermogen voor de ventilator, het elektrische gedeelte en zo nodig de wielaandrij-

ving.

Voor- en nadelen

• Het brandgevaar is nagenoeg nihil

• De werksnelheid ligt hoger dan bij conventionele branders; snelheden tot 10 km/u zijn mogelijk en resulteren in een laag gasverbruik 

• De methode is ook toepasbaar op niet-verharde ondergronden 

• Herhaling van de bewerking is nodig, net als bij de methode ‘branden’

• Plantenresten blijven achter

Aanbieders

De belangrijkste aanbieders van heteluchtmachines zijn: 

• Weed Control, www.weedcontrol.nl, Bert van Loon

• Hoaf, www.hoaf.nl, Menno Looman
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4. Stomen 
Een variant op het voorgaande is het gebruik van stoom. De stoom wordt onder hoge druk en bij een temperatuur van 120-140 °C op de plant gespoten. 

Op de plant heen wordt de stoom omgevormd tot heet water, wat de plant vernielt. De stoommachine is wat minder flexibel en kan het best worden 

gebruikt op plaatsen waar je kunt doorwerken, bijvoorbeeld op grotere oppervlakken zonder obstakels. De mogelijkheid bestaat om een lans aan te sluiten 

op dit toestel, zodat je ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunt komen. In vergelijking met een heetwatertoestel is hier minder water en energie nodig, ter-

wijl het resultaat vergelijkbaar is. Belangrijk bij deze toestellen is wel dat je steeds dicht bij een waterbron bent; anders ben je vaak lang onderweg om bij te 

vullen. Rond het gebruik van stoom bestaat een hele wetgeving; zoek daarom even uit wat kan en wat niet. 

Voor- en nadelen 

• Aanslag op het milieu is zeer laag

• Methode gebruikt veel energie 

• Minder sterke dodende werking dan heet water

• Herhaling is nodig 

Aanbieders

De belangrijkste aanbieders van stoommachines zijn: 

• Jean Heybroek / Hoaf, www.jeanheybroek.com, Theo van der Heijden

• Empass BV, www.empass.nl Carel Doornenbal 

5. Borstelen 
Borstelen is een vorm van mechanische onkruidbestrijding waarbij de bovengrondse plantendelen worden verwijderd. Soms zal een deel van de onder-

grondse plantendelen door de ontwikkelde kracht mee uitgerukt worden. Bij sommige stevige onkruidsoorten, zoals varkensgras, is dit echter niet het geval. 

Borstelen is mogelijk op alle verharde ondergronden zonder al te grote voegen, zoals tegels, klinkers enz. Voor sommige verharde ondergronden, zoals kas-

seiwegen, is de toepassing van borstels minder geschikt, aangezien er te veel voegmateriaal mee uitgeborsteld zal worden. Aangezien sommige tegel- en 

klinkersoorten gevoelig zijn voor deze vaak stugge borstels, dient men hiermee rekening te houden bij het maken van de borstelkeuze. Borstelen kan het 

hele jaar rond worden toegepast. De ideale periode is echter het najaar. Het onkruid laat zich in de herfst het makkelijkst verwijderen, er is minder stofvor-

ming en de ondergrond gaat met een mooi aanzicht de winterperiode in. 

Voor- en nadelen 

• De ondergrond is geheel vrij van begroeiing na het borstelen en het opruimen van het losgeborstelde materiaal 

• Bij goed werkende systemen wordt niet alleen het onkruid weggehaald, maar ook de voedingsbodem voor nieuw onkruid 

• Beschadiging van verhardingen 

• Werkt niet dieper dan het wegoppervlak en herhaling nodig, omdat wortelgestel intact blijft en hergroei mogelijk is 

• Werkt slechts curatief 

Aanbieders

De belangrijkste aanbieders van borstelmachines zijn: 

• Weed Control BV, www.weedcontrol.nl, Bert van Loon

• Stierman BV Apeldoorn, Johan Teeuwen

• Jean Heybroek / Hoaf, www.jeanheybroek.com, Theo van der Heijden

• Helthuis Tuin- en Parkmachines / Ariens, www.helthuis.nl, Peter Helthuis

• Nimos, www.nimos.nl, Nico Drost

onkruid
week

van het
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6. Vegen 
Het vegen van verhardingen is een zeer belangrijke vorm van alternatieve 

onkruidbestrijding. Deze methode werkt vooral preventief. Het is ook een een-

voudige techniek, die de verharding niet beschadigt. Kunststofborstels vegen de 

voedingsbodem voor onkruid in een opvangcontainer. Op deze manier worden 

onzuiverheden als zand, bladeren en zwerfvuil verwijderd. Zij kunnen immers 

een uitstekende voedingsbodem vormen voor onkruidzaad. Bovendien wor-

den ook kleine en fijne onkruidzaden mee opgezogen in de opvangcontainer. 

Regelmatig vegen heeft een zeer goede preventieve werking op onkruid. Aan 

veegapparatuur kan soms een zogenoemde derde arm worden bevestigd met 

een speciale onkruidborstel. Vegen is toepasbaar op elke verharding, behalve 

op open verhardingen zoals dolomiet, grind e.d. Deze methode kan het hele 

jaar rond toegepast worden. Er zijn onderzoeken bekend die aantonen dat door 

frequent vegen (twaalf keer per jaar) aanvullende onkruidbestrijding nauwelijks 

meer nodig is. Als voorbeeld hiervoor kunnen onze oosterburen dienen, waar 

regelmatig vegen een belangrijke rol speelt in de preventieve onkruidbestrijding.

Voor- en nadelen 

• Preventieve methode 

• Net resultaat 

• Bij voldoende inzet zeer kostenbesparend 

• Combineerbaar met onkruidborstel 

• Is slechts een hulpmiddel 

• Arbeidsintensief 

• Werkt preventief, maar houdt niet alle onkruid tegen 

Aanbieders

Wij geven in deze white paper geen overzicht van veegmachines.
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7 Uv-licht
Onkruidbestrijding met behulp van ultraviolet licht verkeert nog in het onderzoeksstadium. Met behulp van de bij laboratorium- en kasproeven opgedane 

kennis is een prototype gebouwd. Daarmee werden in 2012 de eerste testen gedaan door PRI in samenwerking met Schlepers Cultuurtechniek. Van drie 

verschillende soorten uv-lampen is de effectiviteit voor onkruiddoding vergeleken. Elk van deze lampen heeft een anders samengesteld uv-licht. Ze zijn 

getest op kasplanten met een variërende leeftijd en als functie van de uv-intensiteit. Met behulp van deze kennis is een prototype gebouwd, waarmee 

effectiviteitsmetingen zijn uitgevoerd. Het blijkt dat een hogere uv-intensiteit bijdraagt aan een hogere effectiviteit. Wat effectiviteit en energieverbruik 

betreft, komt het prototype dicht in de buurt van de methoden stootbranden, infraroodstralen en stomen. Dit onderzoek is onderdeel van het KRW-project 

‘Duurzaam terreinbeheer en waterkwaliteit’ (KRW = Kaderrichtlijn Water). Er is ervaring opgedaan met twee typen lampen. Beide lampen zijn in staat 

onkruiden te doden, maar het energieverbruik verschilt en de belichtingstijden zijn nog erg lang. De resultaten hiermee zijn positief, maar de techniek is nog 

niet concurrerend met andere methoden. 

9. Laagrisicomiddelen
Een wettelijk kader voor deze producten ontbreekt tot dusverre. Maar de middelen Ultima van Ecostyle en Cito Global van Biochem en Square Down 

vam Ecoprotector hebben een onkruiddodende werking en zijn biologisch afbreekbaar. Ultima en Cito Global zijn officieel toegelaten door het Ctgb. De 

producenten hebben daartoe een dossier aangeleverd waarin de risico’s zijn beoordeeld. Voor een derde middel, Paveclean, geldt dit niet, ofschoon dit 

dezelfde werkzame stoffen bevat als Cito Global.Gebruik van dit middel als herbicide is daarom illegaal. Het is vooralsnog niet duidelijk of het na 2015 

wettelijk is toegestaan om deze laagrisico middelen te gebruiken. 

8. Laseren                                     
Naar de onkruidbestrijding met behulp van laser wordt momenteel door de Has in Den Bosch een onderzoek opgestart. Een eerste presentatie staat 

gepland in de maand juni. Overigens is dat niet een totaal nieuwe ontwikkeling. Het bedrijf Weed Control meldde dat hiermee in 2001 reeds ervaringen 

zijn opgedaan.

10. Schuimmethode 
In Engeland heeft de onderneming Weeding Technologies de Foamstream ontwikkeld. Deze machine zou je kunnen omschrijven als een variant op de 

heetwatertechniek, dat wil zeggen dat hij met heet schuim werkt in plaats van met heet water. Het schuim werkt als een isolerende deken om de plant 

heen en zorgt dat warmte langer doordringt in de plant. In Nederland is enige ervaring met deze methode opgedaan onder andere door Eelco van der 

Heijden (zie pag. 34). www.weedingtech.com. 

onkruid
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Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m2

Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m2

Jean Heybroek

LM Trac 286

Borsteltechniek

1-3 ha/dag, afhankelijk van de onkruiddruk.

Borstel 50 tot 100 cm, bereik borstel 255 tot 275 cm.

Zelfrijdend, traploos hydrostatisch 0 - 25 km/uur.

Bodemvolgend vermogen compenserend hefsysteem 

standaard, zeer lage gebruikskosten.

Vanaf € 58.000,-

Jean Heybroek

LM Trac 336 - knikbestuurd

Borsteltechniek

1-3 ha/dag afhankelijk van de onkruiddruk.

Borstel 50 tot 100 cm, bereik borstel 255 tot 275 cm.

Zelfrijdend, traploos hydrostatisch 0 - 40 km/uur.

Bodemvolgend vermogen compenserend hefsysteem 

standaard, zeer lage gebruikskosten. Snel uitwisselbaar 

met andere methoden, bijvoorbeeld de Weedsteam.

Vanaf € 68.000,-

Stierman De Leeuw  / Nimos

MUG-H

Borstelen

Variabel, afhankelijk van vegetatie.

65 cm

Handmatig

Via wisselsysteem 3 verschillende soorten borstels 

toepasbaar. Draait zowel links- als rechtsom. 

€ 3.989,-

Stierman De Leeuw / Köppl

KWE 53

Borstelen

Variabel, afhankelijk van vegetatie.

53 cm

Compact Light, ATRA, Compact Comfort

Bruikbaar zonder fysieke belasing door hydrostatisch 

aandrijving en besturing.

vanaf € 7.300,-

Overzicht onkruidmachines
Onkruidmachines zijn er in diverse soorten en maten. Daarnaast zijn er ook meerdere technieken en methodes. Vakblad Stad+Groen heeft de 

belangrijkste onkruidmachines bij elkaar 'verzameld' en in een overzicht geplaats.



75www.stad-en-groen.nl

Stierman De Leeuw  / Nimos

MUG-II

Borstelen

Variabel afhankelijk van vegetatie

57 cm

Handmatig

Via wisselsysteem 3 verschillende soorten borstels 

toepasbaar.   

€ 3.234,-

Jean Heybroek

Weedsteam 100

Thermisch. Hete lucht (800Cº) infrarood en stoom

1-5 ha/dag 

100 cm

Werktuigdrager/ tractor 

Innovatieve constructie, lage gebruikskosten, laag 

gewicht. In combinatie met LM Trac snel uitwisselbaar 

met andere methoden.

Vanaf € 44.000,-

Stierman De Leeuw / Pellenc

CityCut knipkop i.c.m. bosmaaier.

Knippen

Variabel, afhankelijk van vegetatie

23 cm

Handmatig

Geen wegspattend materiaal en vol zicht. 

Geen werktuig afscherming nodig.

Vanaf € 1.178,-

Stierman De Leeuw / Köppl

KWE 102

Borstelen

Variabel, afhankelijk van vegetatie.

100 cm

Compact Light, ATRA, Compact Comfort

Bruikbaar zonder fysieke belasing door hydrostatisch 

aandrijving en besturing.

vanaf € 8.975,-

Nilfisk

Nilfisk City Ranger 2250

Borstelen

Werksnelheid 2 á 4 km/h.

Borstel 67,5 cm / 210 cm.

Zelfrijdend, traploos hydrostatisch.

Mogelijkheid tot opzuigen materiaal in dezelfde 

arbeidgang, instelbare borsteldruk, Joystick 

bediening, borstelsnelheid traploos instelbaar.

Vanaf € 39.000,- (inclusief cabine).

Ravo Benelux

Ravo 5-Serie STH

Straatveegmachine 

containervolume 4,3 m3 

Max. veegbreedte met 3e borstelarm: 3 meter.

Zelfrijdend

Goede aanvulling op de huidige methoden 

onkruidbestrijding. Veegwerk kan worden 

gecombineerd met onkruidbestrijding.
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Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m2

Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m2

Nilfisk

Nilfisk City Ranger 3500

Borstelen

Werksnelheid 2 á 4 km/h

Borstel 80 cm / 220 cm

Zelfrijdend, traploos hydrostatisch

Te gebruiken i.c.m. veegvuilcontainer van 1400 liter, 

eenvoudige en snelle ombouw naar veegmachine.

Vanaf € 75.000,-

WeedControl BV

Air Combi Comfort

Hete lucht met warmte terugwinning.

2-4 ha/ dag

100 en 130 cm

Gebouwd Eco-trac werktuigdrager.

Wendbaar en licht +- 350 kg. Slechts 40 liter LPG 

verbruik per dag. Geen brandgevaar.

Vanaf € 20.560,- excl. voertuig.

WeedControl BV

Flame City Cofort

Branden

2,5-3 km/uur

100 en 130 cm

Gebouwd Eco-trac werktuigdrager

Wendbaar en licht.

Vanaf € 10.763,- Temp: 900 tot 1000 °C.

WeedControl BV

Flame Select

Branden

2,5-4 km/uur

35 - 75 cm

Handmatig

Wendbaar, licht en compact

Vanaf € 2.599,- Temp: 900 tot 1000 °C.



77www.stad-en-groen.nl

WeedControl BV

Air Trolly Pack

Hete lucht. NIEUW. Unit voor bijwerken.

Toepassing bij obstakels

15  cm

Handmatig

Voor iedereen toegankelijk, inzetbaar bij 

Social Return. Veilig en eenvoudig.

€ 4.850,-

WeedControl BV

Air Combi Compact

Hete lucht met warmte terugwinning.

1 ha/dag

70 cm

Gebouwd aan K1500 enkelassige werktuigendrager.

Wendbaar. Lage aanschafprijs. Efficient en eenvoudig.

€ 11.500,- Gasverbruik 0,2 ct/m2 geen roetuitstoot.

WeedControl BV

Air Handunit / trailerpack

Hete lucht, bijwerk unit.

Toepassing bij obstakels.

15 / 30 cm.

Electrotransporter / quad / of werktuigendrager.

Wendbaar, geen roetuitstoot en geen brandgevaar.

v.a. € 6.000,- Gasverbruik 0,2 ct/m2 geen roetuitstoot.

WeedControl BV

Steel Smart

Borstelen

Bij veel onkruid verwijderen voedingsbodem.

60 cm

Werktuigendrager

Wendbaar, compact en eenvoudig te besturen.

€ 7.551,- excl. werktuigdrager

WeedControl BV

Steel Maximo

Borstelen

Bij veel onkruid verwijderen voedingsbodem.

110 cm

Werktuigendrager

Wendbaar, zeer geschikt voor grote oppervlakten.

Op aanvraag

WeedControl BV

Steel Regular

Borstelen

Bij veel onkruid verwijderen voedingsbodem.

110 cm

Werktuigendrager

Wendbaar en efficient voor middel tot grote 

oppervlakten.

€ 8.970,- excl. werktuigdrager



78 www.stad-en-groen.nl

Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m2

Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m2

Meclean / Aqualutions

WeedSolution II

Heetwater Onkruidbestrijding

4000 m2/uur (max.)

100 cm

Geen roetuitstoot, batterij aandrijving (geen brandstof/ 

geen geluid), stabiele watertemperatuur, 

kostbesparend.

+/- € 35000,- /  € 0,03 – 0,04 p/m2

Meclean / Aqualutions

WeedSolution Compact

Heetwater Onkruidbestrijding

2000m2/uur

50 cm

Betaalbaar, stil (elektrisch aangedreven), eenvoudig, 

2 in 1 (onkruid bestrijding en hogedrukreinigen).

+/- € 5000,- / € 0,02 – 0,04 p/m2

Aebi Schmidt Nederland

Opbouwveegmachine SK600 / SK700

Borstelen

Resp. 6 m3 of 7 m3 vuilcontainer

Veegbreedte 2.300 mm

Opbouw op truck chassis.

Snel en efficient reinigen over de gehele veegbreedte.

Vanaf € 83.558,-

Kamps de Wild

Weed-IT Mk-II Eco

Selectief spuiten Eco-herbiciden.

9,25 km per uur.   /   3 - 5 ha per dag.

120 cm, 140 cm, 200 cm

Quad, Werktuigdrager, Compact trekker,  enz.

Ca. 90% middelenbesparing door detectiesensoren.

€ 18.600,- basismachine excl. voertuig.
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Aebi Schmidt Nederland 

SMTH 070 & SMTH 150 getrokken veegmachine

Borstelen

0,7 m3 of 1,5 m3 vuilcontainer.

Resp. 1.600-1.900 mm & 1.900- 2.200 mm.

Getrokken onderstel geschikt voor smalspoor tractor.

Compact en flexibel. Lage geluidsemissie.

Vanaf € 26.470,-

Aebi Schmidt Nederland b.v.

Cleango 500 veegmachine 3-bezem uitvoering

Borstelen.

5 m3 vuilcontainer.

Veegbreedte 1.900 - 3.100 mm.

Zelfrijdend traploos hydrostatisch.

Veegmachine geschikt voor meerdere professionele 

reinigingstaken. Euro 6 uitvoering leverbaar.

Vanaf € 141,488,-

Aebi Schmidt Nederland

Wasa 300+ getrokken veegmachine 

Borstelen

3 m3 vuilcontainer

Veegbreedte 2.400 mm

Getrokken onderstel geschikt voor compacte tractor.

Mechanisch opnamesysteem geschikt voor grote 

hoeveelheden veegvuil.

Vanaf € 50.949,-

Dibo Weedkiller

Dibo M Weedkiller

handmatig

onkruidbestrijding middels heetwatertechnologie

750 m²/u

25 cm 

Op aanhanger.

Geluid gedempt, extra pomp voor watertoevoer uit 

extra tank, laag gewicht en goede gewichtsverdeling.

Op aanvraag, is van diverse factoren afhankelijk.

Wave Europe

Wave Sensorseries 400/34

100 % Heet water

1.75 – 3 ha/dag

120 of 160 cm

Werktuigdragers. Holder en Multihog

Sensortechnologie zorgt voor besparing van 70 - 90% 

en een capaciteit die 3 x hoger ligt.  

Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership.

Wave Europe

Wave XL Series 120/34

100 % Heet water

0,5 - 1 ha/dag

140 cm of 60 cm

Werktuigdragers. Holder en Multihog

Zeer efficiënt om goten mee te beheren. 

Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership.
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Wave Europe

Wave High Series 75/30

100 % Heet water

2750 - 5500 m2/dag

2 schoffels van 20, 40 of 80 cm 

Opbouw op aanhanger

Eenvoudige bediening en heet water inname mogelijk. 

Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership

Wave Europe

Wave Mid Series 22/8

100 % Heet water

1.250-2.500 m2/dag

Schoffel van 16 en 20 cm

Opbouw op aanhanger

Eenvoudige bediening. Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership

Pols

Zacho Turbo Weed Blaster

Branden

3,5 ha/dag

100,120,140 cm

Zelfrijdend

Wendbaar ook bij straatmeubilair

2/3 ct per m2

Empas

Empas MCP

Heet water

Watertank 750-900 l

100 of 140 cm

Opbouwunit: werktuigdragers

Drie behandelingen/jaar. Onkruidbeheer en 

reiniging.

op aanvraag
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Mantis ULV BV/Cornu

Mankar Weedheater Electro/Tractor

Heet water 

Ca. 5000 m2 per dag

20, 40 of 60cm

Op auto/aanhanger of tractor

Prijs en electropomp dus geen lawaai/stank.

Ca.€ 13.000,- afh v.uitvoering 

Wave Europe

Wave Mini Series 11/4

100 % Heet water

600 - 900 m2/dag

Heetwaterschoffel van 12 cm

Op kruiwagen, bolderkar of quad

Makkelijk te manouvreren, ook in kleine doorgangen. 

Ook reinigingswerk mogelijk. Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership

Weedingtech

Foamstream

Schuim plus heet water

Afhankelijk van vegetatie

Verschillende mogelijkheden

Opbouw op aanhanger

Schuim houdt warmte beter vast dan alleen water.

Op aanvraag

Empas

Empas MCB handunit

Heet water

Watertank 500, 800 of 1.000 liter.

werkpistool met lans en vloeikop

Opbouw op aanhanger of draagframe op wielen

Compact

Op aanvraag

Helthuis /Ariens

Ariens ST622

Borstelen

Tot 1.000m²/u

370 mm

Walk behind

Stil en handig snelwisselsysteem strengen. 

L=R zwenkbare borstelkop

€ 1.150,-

Empas

Empas Multicleaner

Oververhitte stoom

130 cm + zij-nozzels en stoomschoffel

Zelfrijdend

Drie secties leveren waterbesparing

€ 160.000,-
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Hoaf Infrared Technology

Hoaf WeedAir 100

Hete lucht

1,8 - 2,0 km per uur

100 cm

Werktuigdrager

Electrisch gestuurde temperatuurregeling. Laag gasver-

bruik. Laag gewicht. Luchtondersteuning.

€ 17.000,-

Hoaf Infrared Technology

Hoaf thermHIT 45/75

Branden

1,5-2,5 km/uur

45-75 cm

Handmatig

Wendbaar. Licht van gewicht, zeer geschikt voor 

halfverharding.

€ 1.725,- € 2.680,-

Hoaf Infrared Technology

Hoaf GreenSteam

Heet water en hete lucht

Kleinschalig

Water 98°C, lucht  400°C

Handmatig

Combinatie van heet water en hete lucht zonder 

brandgevaar. Minimale energieverliezen Compacte 

eenheid, laag water- en gasverbruik

€ 4.850,-

Hoaf Infrared Technology

Hoaf Weedstar 50

Branden

2,5-3 km/uur

2 x 50 cm

Werktuigdrager

Twee branders in 1 frame. Individueel te schakelen. 

Electrisch uitschuifbaar. Wordt veel gebruikt voor de 

goot.

€ 18.000,-

Hoaf Infrared Technology

Hoaf Weedstar 100L

Branden

2,5-3 km/uur

100 cm

Werktuigdrager

Licht van gewicht, compact.

€ 10.000,-

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  
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Overmars Machinehandel uit Twello is dealer van 

deze onkruidborstelmachine en er is veel vraag 

naar. Jos Overmars: ‘Het is een ideaal machientje, 

dat valt onder het klein gereedschap van een 

gemeente of hovenier, ook qua prijs. Een grotere 

borstelmachine die wij in het verleden veel ver-

kocht hebben, kost het drievoudige. Dat is een 

prijsklasse waarvoor je ook weer veel meer werk 

moet hebben. Voor deze prijs koopt een hovenier 

of een gemeente de Ariens er, net als een kan-

tensnijder, veel gemakkelijker even bij. Er worden 

gigantische bedragen gespendeerd aan onkruid-

machines met werktuigdragers, heetwaterreini-

gers et cetera, soms wel anderhalve ton. In dit 

kader gezien is de Ariens onkruidborstelmachine 

de kleinste, en hij is ook niet zo kostbaar. De bor-

stels moeten wel vaak vervangen worden. Als je 

intensief borstelt, dan is het na een uurtje of vijf 

bekeken met zo’n borstel. Maar een set borstels 

kost rond de achttien euro; niet veel als je dat 

omrekent per vierkante meter. Dit machientje is 

verder heel handig in het gebruik, het maakt wei-

nig lawaai. Minpuntjes? Dat is heel simpel: alle 

waar is naar z’n geld. Als je er een professionele 

motor op wilt hebben met een driedubbel filter-

systeem erop, dan kost dat meer. Maar voor de 

doelgroep van particulieren en hoveniers is deze 

machine perfect.’

Net zo makkelijk als het verwisselen van een 

vulpenvulling

Het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) in 

Wageningen heeft deze onkruidborstelmachine 

nu ongeveer een jaar. Medewerker technische 

dienst Gilles Wijlhuizen noemt het een plezierige 

machine. ‘Hij is heel simpel in de bediening en de 

motor loopt heel rustig. Hij jankt niet, zoals een 

bosmaaier, maar pruttelt heel gemoedelijk, als de 

buitenboordmotor van een bootje. Kijk, het blijft 

natuurlijk handwerk, want elk naadje moet je 

nalopen; maar je hoeft het niet op de knieën uit 

te krabben. Het enige nadeel is dat de borstels 

snel slijten. Wanneer je een dag geborsteld hebt, 

moet je het setje borstels alweer vernieuwen. 

Maar een set borstels kost niet zo veel, dus wat 

dat betreft is het niet erg. Met een kleine tool 

kun je de borstels vernieuwen en dan kun je 

weer een dag vooruit. Borstels verwisselen is net 

zo handig en makkelijk als het verwisselen van de 

vulling van een vulpen. 

Voorheen lieten we het onkruid gewoon groeien 

en maaiden het daarna af met een maaimachine. 

Maar dat betekende wel dat je overal van die 

groene randen bleef houden. Ik persoonlijk vind 

dat er erg onverzorgd uitzien. We zijn wat dat 

betreft wel heel blij met deze machine. Hij is ook 

niet duur in de aanschaf; dat is ook een aantrek-

kelijk aspect. Als hij vandaag kapot zou gaan, 

bestel ik morgen een nieuwe.’

In korte tijd kun je veel doen

Leo Louters van GroenProject Hoveniers uit 

Rhenen is zeer tevreden over de Ariens, onder 

andere omdat je ermee in alle hoekjes kan 

komen en daarbij ook vrij snel werkt. 

‘Ik heb ook gemerkt dat het onkruid langer weg 

blijft. Hiermee beschadig je de ondergrond een 

beetje, waardoor er het seizoen erop minder 

onkruid tevoorschijn komt. Daarbij heeft hij 

een laag toerental en lage druk, waardoor het 

onkruid te verwijderen is zonder al te veel schade 

toe te brengen aan de bestrating. Wat ook heel 

fijn is: het geluid is minimaal, je hebt helemaal 

geen oorkappen nodig. Het is een klein machien-

tje, maar je staat er versteld van hoeveel grote 

oppervlakten je ermee kunt bewerken. In korte 

tijd kun je heel veel doen.

Minpuntjes? Je kunt zeggen dat het wat stuift 

in droge periodes, maar eigenlijk vind ik dat niet 

echt een minpuntje. Je kunt ook borstelen als 

het wat vochtiger weer is, dan heb je daar geen 

last van. Ik ben er enthousiast over. Hij is klein, 

je kunt hem zo in de bus zetten en overal mee 

naartoe nemen.’

Snel en eenvoudig onkruid 
verwijderen op 
milieuvriendelijke manier

De Ariens onkruidborstelmachine ST622-

Pro370 is wendbaar, licht te bedienen en 

werkt bovendien snel. Door een borstel-

kop met zes borstelelementen en een 

snelwisselsysteem borstelt hij ruim buiten 

de wielen. ‘Daarbij jankt hij niet, maar 

pruttelt heel gemoedelijk, als de buiten-

boordmotor van een bootje.’ Gebruikers 

vertellen.

Jos Overmars

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 
Helthuis.
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Zo gek als onkruidplantjes zijn op de warmte van 

de zon, zo bang zijn ze voor al te veel hitte. Een 

dankbaar gegeven; niet voor niets zijn thermische 

technieken voor het verwijderen van onkruid 

populair bij zowel de particuliere als de professi-

onele gebruiker. Zoals de naam doet vermoeden, 

worden onkruidplantjes bij de thermische metho-

de verhit, waardoor eiwitten in de plant stollen, 

de wanden van de bladcellen openbarsten, de 

plant vocht verliest en uiteindelijk verdroogt. 

Het verwijderen van onkruid middels vlam of 

met hete lucht zijn twee populaire thermische 

technieken die elk de nodige voordelen hebben. 

Beide methodes zijn efficiënt, laten snel resultaat 

zien en stoten geen roet uit. Bovendien zijn ze 

relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud.  

Lucht versus vlam

Bij het bestrijden van onkruid met vlam kunnen 

de temperaturen oplopen tot wel duizend gra-

den. Er moet dus altijd gekeken worden of er in 

de omgeving van het apparaat brandbare objec-

ten aanwezig zijn. Anders is dat bij de onkruid-

bestrijders op basis van hete lucht, waarbij de 

temperatuur over het algemeen minder hoog is. 

Afhankelijk van het apparaat stijgt de luchttem-

peratuur tot enkele honderden graden. 

Volgens Bert van Loon, directeur van fabrikant 

Weed Control, zijn beide methodes relatief 

goedkoop, maar is het resultaat verschillend. 

‘Machines op basis van hete lucht zijn iets effi-

ciënter, omdat de luchtstroom erg hoog is. De 

lucht reikt tot diep in de planten en voegen. De 

apparaten op basis van hete lucht verbruiken 

minder energie, maar daar staat tegenover dat de 

aanschafwaarde voor deze apparaten hoger is.’ 

In de praktijk hangt de keuze voor een bepaalde 

methode daarom in grote mate af van het werk 

dat met het apparaat verzet moet worden. Gaat 

het om intensieve onkruidbestrijding in een 

omgeving met veel brandbaar materiaal, dan zal 

er eerder gekozen worden voor de hetelucht-

techniek. Wordt het apparaat minder intensief 

gebruikt en is de omgeving vrij van brandbare 

objecten, dan zal men eerder kiezen voor appara-

ten met vlam, het goedkopere alternatief. ‘In de 

praktijk zien we gebruikers die puur op investe-

ringsgrootte kiezen voor onkruidbestrijding met 

vlam’, aldus Van Loon.  

Duurzaamheid en participatie

Bestrijding met vlam of hete lucht is alom 

bekend, maar beproefde techniek of niet, de 

ontwikkeling in thermische methodes staat niet 

stil. Zo ook bij Weed Control. Het bedrijf blijft 

zijn producten optimaliseren, bijvoorbeeld op 

het gebied van duurzaamheid, een van de hot 

topics als het gaat om onkruidbestrijding. Weed 

Controls paradepaardjes zijn de heteluchtmachi-

nes op basis van recycling, wat inhoudt dat de 

lucht niet verloren gaat, maar telkens opnieuw 

gebruikt wordt. Dit bespaart ongeveer zestig pro-

cent energie, omdat de lucht alleen bijgewarmd 

hoeft te worden. Volgens Van Loon heeft dit her-

gebruik bovendien als voordeel dat de machine 

doorlopend kan worden ingezet, omdat er geen 

sprake is van een reservoir dat moet worden bij-

gevuld. Ook heeft het een positief effect op de 

CO2-uitstoot en brandstofkosten.

Op het gebied van onkruidbeheer staan veel veranderingen op stapel. De afgelopen jaren wordt er volop gezocht naar milieuvriendelijke en 

betaalbare alternatieven voor chemische onkruidbestrijding. Bewezen thermische technieken zoals het gebruik van vlam of hete lucht zijn 

effectief en – ook niet onbelangrijk – betaalbaar. De methodes blijven populair, en dus staan ook de ontwikkelingen op dit gebied niet stil. Zo 

ontwikkelde Weed Control onlangs een handzaam heteluchtapparaat, aangepast aan de behoeften van sociale werkvoorziening Groen Xtra.

Auteur: Kelly Kuenen

Beproefde technieken blijven in 
ontwikkeling
Weed Control en Diamant Groep maken heteluchtapparaat 
voor iedereen toegankelijk
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Een ander actueel onderwerp in de groensector is 

burgerparticipatie. Om dit te realiseren, staat de 

gebruiksvriendelijkheid van de apparaten hoog 

in het vaandel. Onlangs introduceerde Weed 

Control de Air Trolly Pack, een apparaat op basis 

van hete lucht dat dankzij zijn handzame for-

maat en lage gewicht gemakkelijk is in gebruik 

en daardoor geschikt is voor een grote groep 

gebruikers. De jongste telg uit de machinereeks 

werd ontwikkeld in samenspraak met de Diamant 

Groep, een leerwerkbedrijf voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, dat voornamelijk in 

Brabant opereert. 

Participatie

Volgens Van Loon beantwoordt het apparaat 

aan de groeiende vraag naar participatie. ‘De 

overheid wil dat mensen zo veel mogelijk parti-

ciperen. Maar voor werknemers van een sociale 

werkvoorziening is het vaak niet haalbaar om 

ingewikkelde spuitlicenties te halen of om met 

zware voertuiggebonden apparatuur te werken’, 

vertelt Van Loon. ‘We hebben een handzaam 

apparaat ontwikkeld dat eenvoudig in het 

gebruik is, waardoor het uitermate geschikt is 

voor deze doelgroep.’ Snel en eenvoudig, maar 

ook financieel interessant, want het apparaat 

heeft een laag gasverbruik en is niet voertuig-

gebonden. Een groot voordeel, aldus Van Loon: 

‘Het is mooi als je mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt kunt helpen, maar het is natuurlijk 

ook interessant als je dit kunt doen zonder al te 

grote investeringen.’ 

‘De nieuwe onkruidbestrijder ontstond vanuit de 

behoefte aan veiligere handapparatuur’, vertelt 

Bas van de Kamp. Van de Kamp is projectleider 

bij Groen Xtra, de groene tak van de Diamant 

Groep. ‘Voorheen werkten we met gasflessen 

met open vuur, maar dat ging niet altijd goed. 

Het concept van een heteluchtbrander kenden 

wij al, want we hebben ook quads waar een 

dergelijk systeem op gemonteerd is. We wilden 

echter een eenvoudig te bedienen handapparaat. 

Dus hebben we Weed Control gevraagd om 

met ons mee te denken.’ Weed Control vroeg 

de Diamant Groep aan welke eisen het nieuwe 

apparaat zou moeten voldoen. Aan de hand 

daarvan werd een reeds bekende en beproefde 

techniek doorontwikkeld naar een meer com-

pacte en handzame versie.

Instructie

Volgens Van de Kamp heeft het nieuwe apparaat 

de nodige voordelen. Het is gemakkelijk, veilig en 

er kunnen veel mensen op ingezet worden. Met 

het apparaat kan Groen Xtra mensen bovendien 

flexibeler inzetten, want het apparaat gebruiken, 

‘dat kan iedereen’. Bij Groen Xtra wordt inmid-

dels een half jaar gewerkt met de Air Trolly Pack. 

Het bedrijf bereidt zich nu voor op het komende 

onkruidseizoen. Van de Kamp is tevreden met het 

product. ‘Het is gemakkelijk in het gebruik en het 

brandgevaar wordt tot een minimum beperkt.’ 

Het enige aandachtspuntje was de werkinstructie 

die het bedrijf aan werknemers geeft. ‘Bij een 

brander kun je zien wanneer de plantjes afster-

ven. Bij het heteluchtapparaat is dat niet zicht-

baar. Daarom geven we, voordat de werknemer 

met het apparaat aan de slag gaat, een aange-

paste instructie.’ 

onkruid
week

van het

Bas van de Kamp Bert van Loon

Voor werknemers van een 

sociale werkvoorziening is 

het vaak niet haalbaar om 

ingewikkelde spuitlicenties te 

halen
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Als redactie van Stad + Groen zijn we de laatste weken en maanden 

druk bezig geweest met de voorbereiding van de Week van het Onkruid. 

Superinteressant om te doen. En het leukste aspect daarvan is praten met 

allerlei partijen in de markt, om erachter te komen hoe zij hierin staan. In 

eerste instantie natuurlijk beheerders, maar ook aannemers, fabrikanten 

en adviesbedrijven. Een vast onderdeel van zo’n discussie is bijna altijd de 

wenselijkheid van het aanstaande verbod van chemie op verhardingen. 

Het is misschien wat kort door de bocht, maar de kleinere gemeentes, waar 

beheerders en burgers misschien nog wat dichter bij hun agrarische roots 

staan, vinden het in meerderheid eigenlijk onzin wat nu gebeurt. Terwijl de 

grote steden vaak al lang ‘om’ zijn. Opmerkelijk is verder dat de discussie 

eigenlijk zelden over de feiten gaat. De hele discussie wordt jammer 

genoeg voornamelijk vanuit de loopgraven gevoerd, waarbij argumenten 

als een soort verbale handgranaten op elkaar worden afgevuurd. Voor 

de ‘extremisten’ aan beide kanten van de discussie is dat geen probleem. 

Die zitten veilig in hun eigen loopgraaf en hebben nergens last van. Het 

wordt pas moeilijk als je op zoek gaat naar de nuance. Dan wordt je al snel 

afgeserveerd als halfzachte geitenwollensok of als iemand die vast en zeker 

wordt gesponsord door Bayer, of, nog veel erger, Monsanto. 

Op zich is de hele discussie over chemisch versus niet-chemisch in principe 

helemaal niet meer interessant. Er zijn nog maar weinig mensen die 

geloven dat chemie in 2016 niet in de ban wordt gedaan. Maar diezelfde 

loopgravenoorlog heeft zich inmiddels ook al ontwikkeld tot een strijd 

over meterprijzen. Ook moet je bijna wel aandelen Monsanto hebben, 

als je concludeert dat niet-chemisch toch echt duurder is dan chemisch. 

Beheerder, alsjeblieft, trek je daar niets van aan. Ga er gewoon van uit dat 

het duurder is. So what? Dit is wat de politiek wil! Dan zullen ze het krijgen, 

ook. Als beheerder ben je gewoon puur instrumenteel. Jij moet zorgen dat 

het beleid van de raad wordt uitgevoerd. Trek je daarbij vooral niets aan van 

verdwaalde zielen die jou vanuit de loopgraven van je à propos proberen te 

brengen.

Hein van Iersel (hoofdredacteur) 

hein@nwst.nl 

Opmerkelijk is verder dat de discussie eigenlijk 

zelden over de feiten gaat

Op zich is de hele discussie over chemisch 

versus niet-chemisch in principe helemaal niet 

meer interessant

Als beheerder ben je gewoon puur 

instrumenteel

Emotie
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onkruid duurzaam en 3x efficiënter 
bestrijden met de WeedSteam®

HETE LUCHT  

STOOM
INFRAROOD

kijk op www.jeanheybroek.com
voor een overzicht van ons leveringsprogramma

Jean Heybroek BV, tel. 030 - 639 46 11      

onkruid 
1-2-3 weg!

De WeedSteam is de snelle en ef� ciënte oplossing voor effectief 

en duurzaam onkruidbeheer. De 1-2-3 combinatie van zeer hete 

lucht, infrarode straling en stoom pakt ongewenste vegetatie 

grondig aan. Na enkele dagen is het behandelde onkruid 

verdord! Bel nu Jean Heybroek en overtuig u van de 

unieke kwaliteiten van de WeedSteam! 

veilig systeem

milieuvriendelijk 

duurzaam resultaat

lage exploitatiekosten

minimaal onderhoud

maximale prestaties


