
 

   
 
 
 
 
Spuiten in het groen, dat kan je beter niet doen.   
 
Dat je beter niet chemisch kunt spuiten op verhardingen en in het openbaar 
groen daarover is iedereen het eens. De laatste jaren grijpen hoveniers en 
groenvoorzieners steeds vaker naar milieuvriendelijkere maatregelen als 
branden, hete lucht, heet water en de bosmaaier. Wat werd er zoal geleerd 
op de gratis toegankelijke spuitlicentie bijeenkomst van 10 maart in Uden? 
 
Chemievrij denken 
Uit de voorstelronde van 30 hoveniers en groenvoorzieners uit Brabant blijkt dat al 
een flink aantal chemievrij beheren. Jan Hekman van Eco Consult maakt met staafdi-
agrammen duidelijk dat chemisch onkruidbeheer qua milieu het slechtste scoort. 
Hekman zegt: “Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) maar vooral borstelen, heet water 
en branden is beter voor het milieu. De heetwatermachines zijn nu ook beter dan 
vroeger. Ze verbruiken minder diesel en spuiten selectiever.” Een hovenier merkt op: 
“Naast dat ze goed werken is het ook belangrijk dat ze voor het tuinonderhoud klein 
en handzaam zijn.” Hekman: “Er zijn nu ook al kleinere heetwatermachines” Ook valt 
winst te halen in het straatbeeld dat wordt afgesproken met de klant. Een ‘voldoende 
schoon’ straatbeeld kan ook acceptabel zijn in plaats van een ‘brandschoon’ straat-
beeld. Dit bespaart middel en kosten. ‘Slimme beplanting’ bespaart ook middel en 

kosten. Een hovenier zegt: “Ik beveel 
kippen aan, zij houden het groen prima 
onkruidvrij.” Een andere groenvoorzie-
ner: “Ik plant snelgroeiende bodembe-
dekkers en plant ze vrij dicht op elkaar 
zodat ik in de eerste paar jaar minder 
hoef te schoffelen. Als ze volgroeid zijn 
komt er geen sprietje onkruid meer 
door. Dit bespaart mij aan het eind van 
de rit tijd en geld.”  

 
Bewustwording van de klant is erg belangrijk. 
Uit de bijeenkomst blijkt dat de kosten van niet-chemische technieken nog wel wat 
duurder zijn. De groenvoorzieners en hoveniers willen graag chemievrij onderhouden 
en zijn zich bewust van de nadelige gevolgen van bestrijdingsmiddelengebruik. Alleen 
de betaler bepaalt. Een groenvoorziener: “Het is belangrijk dat wij onze klanten be-
wust maken van de nadelige effecten van het middelengebruik. Daarom is het een 
goed idee wanneer wij onze klanten informeren over dit onderwerp. Zij kunnen dan 
uiteindelijk kiezen of ze wel of niet hun groen chemievrij willen onderhouden. En che-
mievrij kan prima, ik heb veel tevreden klanten waar ik geen druppel bestrijdingsmid-
del gebruik.”  
 
Schoon Water voor Brabant
De gratis bijeenkomst is gefinancierd in het kader van ‘Schoon Water voor Brabant’. 
Schoon Water is een stimuleringsproject in opdracht van de Provincie Noord-Brabant 
en Brabant Water. Zij vinden schoon grondwater erg belangrijk, per slot van rekening 
wordt hiervan ons drinkwater gemaakt. De bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden 



 

om onkruiden te doden, spoelen deels uit naar het water. Om dit te voorkomen wor-
den Brabantse agrariërs (ca. 400), gemeenten (16), burgers (20.000) en bedrijven 
(ca. 3.500) in 11 grondwaterbeschermingsgebieden gestimuleerd om de bestrijding 
op watervriendelijke wijze te doen. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie, zie de website www.schoon-water.nl. Als u de syllabus ‘Spuiten 
in het groen: wel of niet doen?’ met tips en andere waardevolle informatie wilt bestel-
len neem dan contact op met: Jan Hekman van Eco Consult (T 0313-420066 of E 
j.hekman@ecoconsult-gmm.nl) of Peter Leendertse van CLM (T 0345-470751 of pe-
le@clm.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


