
 

 

Eendaagse training 
Beheer van verharding zonder chemie 
 
 
Middelenverbod 
De Nederlandse overheid verbiedt gemeenten per  2016 om chemische bestrijdings-
middelen te gebruiken op verhardingen. Per november 2017 geldt dit verbod ook in 
het groen. Staatsecretaris Mansveld van Milieu wilt met dit verbod de menselijke ge-
zondheid en het milieu beschermen. Het verbod is goed voor de waterkwaliteit omdat 
er geen bestrijdingsmiddelen meer uit- of afspoelen naar het oppervlakte- en grond-
water. Deskundigen zijn het erover eens dat verharding en het groen prima te onder-
houden zijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen.  
 
Bovenstaande betekent dat gemeenten (en ook bedrijven) die nog chemische bestrij-
dingsmiddelen gebruiken binnen één jaar volledig overgestapt moeten zijn naar che-
mievrij beheer van verhardingen. Twee jaar later geldt het ook voor het openbaar 
groen.  
Het goede nieuws is dat dit haalbaar is. Maar wacht niet langer! Een goede voorberei-
ding is van groot belang. 
 
Kennis en ervaring 
De laatste jaren zijn de prijzen van chemievrij beheer al gedaald. Chemievrije machi-
nes zijn doorontwikkeld vanwege de gretige vraag van aannemers. Kennis en ervaring 
zorgen ervoor dat u de prijs voor chemievrij beheer nog verder kunt drukken. 
 
Belangrijk is dat u een aantal zaken op een rijtje hebt. Weet u bijvoorbeeld nauwkeu-
rig het aantal vierkante meters te onderhouden oppervlakte en uit welk type onder-
grond (verharding, half-verharding of groen) deze bestaat? Gaat u voor beeld- of fre-
quentiebestek en waarom? Integreert u onkruidbeheer met het veeg- en 
kolkenbeheer? Op welke criteria controleert u de uitvoerder en zijn die helder? Hoe 
besteedt u slim aan? En besteedt u voldoende aandacht aan onkruidpreventie in ont-
werpfase van bestrating?  
 
Expertise 
CLM onderzoek en Advies, en Eco Consult hebben vanaf 2001, binnen het project 
‘Schoon Water voor Brabant’, ervaring met chemievrij beheer. 15 van de 16 Schoon 
Water gemeenten zijn inmiddels chemievrij op verharding en in het groen. Het gaat 
om zowel grote als kleine gemeenten zoals Den Bosch, Tilburg, Oss en Bladel. Daar-
naast begeleidt CLM en Eco Consult bedrijven en gemeenten bij praktijkexperimenten 
op wijkniveau. Voor meer informatie zie www.schoon-water.nl. 
 
Profiteer van deze kennis en ervaring. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. We 
delen onze kennis graag.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eendaagse training 
Op de eendaagse training staat kennis overdracht en ervaringen delen centraal. Ook 
gaan we wijken bekijken die al jaren zonder chemische bestrijdingsmiddelen onder-
houden zijn naar volle tevredenheid van haar inwoners en bestuurders. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn: 
• Middelenverbod en mogelijke uitzonderingen 
• Chemievrije technieken en methoden 
• Slim aanbesteden 
• Slim ontwerpen 
• Ontwerptoets 
• Op basis van welke criteria controleert u de uitvoerder? 
• Welke chemievrije prijzen zijn reëel? 
• Frequentie- of beeldbestek?  
• Integraal onkruidbeheer 
• Andere zaken waar u vragen over heeft 
 
Programma 
09:00 Binnenloop en ontvangst 
09:15 Welkom en kennismaking 
09:45 Wetgeving: middelenverbod  
10:10 Chemievrije technieken en methoden 
10:45 Pauze 
11:00 Bus/wandel-tour door chemievrije wijk met toelichting 
12:30 Lunch 
13:15 Slim aanbesteden en bestek schrijven.  
13:45 Werksessie: eerste aanzet tot implementatie in uw gemeente 
15:00 Borrel 
 
Plaats, datum, locatie en aanmelden voor 
Plaats Datum Locatie Aanmelden voor 
Leeuwarden 2 april Exacte locatie volgt 19 maart 
Haarlemmermeer 13 april Exacte locatie volgt 30 maart 
Arnhem 23 april Exacte locatie volgt 9 april 
 
De cursus: gaat alleen door bij minimaal 10 aanmeldingen, maximaal bestaat de groep 
uit 25 deelnemers. Meldt u aan voor de aanmelddatum. 
 
De kosten bedragen inclusief lunch en excursie 375euro (incl. btw) per persoon 
 
Meer informatie. 
• Voor vragen neem contact op met Joost Lommen (CLM) via jlommen@clm.nl of 

0345-470758. 
• Op www.schoon-water.nl is informatie te vinden over Schoon Water in Brabant.  
  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Behoefte aan maatwerk? 
Mocht u behoefte hebben aan individuele begeleiding dan is dit ook mogelijk. We ne-
men eerst met u de huidige manier van onkruidbeheer door en inventariseren de knel-
punten. Vervolgens doorlopen wij met u het aanbestedingstraject en zitten samen met 
u aan tafel met de aannemer. Dit is maatwerk. De individuele begeleiding kan bestaan 
uit één of meerdere gesprekken. Uiteraard bedenken wij met u de strategie, zowel in- 
als extern richting de aannemer.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Joost Lommen (CLM) via jlommen@clm.nl of 
0345-470758. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoon Water voor Brabant 
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlakte-
water schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbe-
drijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. 
Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, 
boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf 
grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen 
mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor 
schoon drinkwater, nu en in de toekomst. 


