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Tilburg, 2 oktober 2013    
 
   
Kenmerk: LE09-753-pc 
 
 
 

Uitnodiging thema-avond chemievrij 
 

Thema-avond over het stoppen van  gebruik van bestrijdingsmiddelen, met name 
glyfosaat, door gemeenten en particulieren. 

 
 

Woensdagavond 6 november van 19.30 tot 22.00 uur  
Gemeentehuis Eindhoven 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar! 
 
 
 
 
Beste mensen, 
 
De Brabantse Milieufederatie (BMF) (ism Eco Consult) nodigt u uit op 6 november voor een avond 
waarop  we u willen informeren over chemievrij onkruidbeheer door gemeenten en burgers in het 
kader van het project Schoon Water Brabant. 
 
Aanleiding is de nota van Staatssecretaris Mansveld om het verbod op gebruik chemische 
bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw spoedig in te voeren. Omdat omschakelen enige jaren in 
beslag neemt, zullen gemeenten nu reeds aan de slag moeten gaan.  
Wat zijn de nadelen van glyfosaat? Wat zijn de alternatieve maatregelen en middelen bij 
onkruidbestrijding? Wat zijn de kosten in vergelijking met het gebruik van chemische middelen? Hoe 
zou de samenwerking tussen burgers en gemeenten eruit kunnen zien? Hoe overtuigen we de 
inwoners om te komen tot een chemievrije woonomgeving?  
 
Wat gaat er veranderen? 

 Met ingang van november 2015 wordt buiten de landbouw het professioneel gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden. Voor situaties waarin gebruik van deze 
middelen volgens een op te stellen lijst technisch onvermijdelijk is, blijft toepassing met 
handgedragen spuitapparatuur toegestaan. Tegelijkertijd wordt het particulier gebruik van alle 
gewasbeschermingsmiddelen verboden. 
 Met ingang van november 2017 wordt het verbod uitgebreid naar het professioneel gebruik van 
alle gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, dus ook naar sport- en recreatieterreinen 
en parken. Uitzonderingen, zoals ter bestrijding van de eikenprocessierups of de zeer 
schadelijke Aziatische boktor, zijn mogelijk. Ook voor deze uitzonderingen zal een voorziening 
worden getroffen in de regelgeving. 
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Programma van de avond 
19.30 uur  Welkom door Nol Verdaasdonk, directeur van de Brabantse Milieufederatie.  
19.45 uur Inleiding door Jan Hekman van Eco Consult met informatie over verschillende methoden 

voor chemievrij onkruidbeheer.  
20.45 uur Pauze 
21.00 uur  Presentatie door de gemeente Eindhoven over chemievrij onderhoud, waarvan de 

inleiding verzorgd zal worden door wethouder Schreurs. Gastgemeente Eindhoven is al 
jarenlang een pionier op het gebied van chemievrij beheer. Door veel te experimenteren 
(vaak samen met aannemers), met vallen en opstaan, heeft de gemeente Eindhoven 
een goede methodiek van chemievrije onkruidbestrijding gevonden.  

21.30 uur Discussie (aan de hand van stellingen) 
22.00 uur Afsluiting 
 
 
 
Gemeentebesturen, raadsleden en ambtenaren en de BMF-achterban zijn voor deze thema-avond 
van harte uitgenodigd. 
 
Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 20 oktober o.v.v. ‘aanmelding thema-avond chemievrij’. 
E-mailadres: bmf@brabantsemilieufederatie.nl.   
Telefoonnummer: 013 535 62 25 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Geert Verstegen, beleidsmedewerker Gemeentelijk milieubeleid 

Plonie van Campen, beleidsmedewerker Ecologie en water 
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