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ADVERTENTIE

Vanaf 2016 mogen 
we geen chemische 
bestrijdingsmiddelen 
meer gebruiken op 
een terras of tegelpad. 
Hoe moet dat nu met 
het onkruid?
TEKST GONNIE OUSSOREN

BEELD YENG CHE CHOW

1  Waarom een verbod? 
Dat komt door het onkruid-
bestrijdingsmiddel glyfosaat, 
beter bekend onder de 
merknaam Roundup. Dat 

zou giftig zijn voor mens en milieu. 
Het middel kan terechtkomen in 
het grond- en oppervlaktewater, of 
met het regenwater het riool 
inspoelen. Een bedreiging voor 
onze drinkwaterbronnen. 

2  Is glyfosaat echt zo 
gevaarlijk? 
Daarover zijn de 
meningen verdeeld. In 
meerdere onderzoeken 

wordt glyfosaat in verband ge-
bracht met ziektes. Greenpeace 
stelt dat het kankerverwekkend is. 
Recent schreef de Wereld Gezond-
heids Organisatie dat dit mogelijk 
inderdaad het geval is. Maar er zijn 
ook toxicologische rapporten 
waarin glyfosaat ‘bijzonder weinig 

giftig’ wordt genoemd. Hoe dan 
ook, er is een norm voor bestrij-
dingsmiddelen, zoals glyfosaat, in 
oppervlaktewater waarvan 
drinkwater wordt gemaakt. En de 
Vereniging van Rivierwaterbedrij-
ven zegt dat er jaarlijks overschrij-
dingen zijn. In 2012 bij 23 van 187 
metingen. 

3  Mag glyfosaat nog wel 
in de tuin worden 
gebruikt?
Ja en ook in openbaar 
groen, tot november 

2017. Het spul blijft trouwens 
daarna wel voor particulieren te 
koop. Sowieso mag de landbouw 
glyfosaat blijven gebruiken. De 

Roundup verboden, maar 
plukken helpt ook

overheid schat in dat voor die 
sector onkruidbestrijding zonder 
dit middel lastig is. Naleving van 
het verbod op gebruik voor 
verhardingen wordt daardoor wel 
moeilijk te controleren. 

4 Juicht iedereen het 
verbod toe?
Nou, Nefyto, de belan-
genvereniging van de 
gewasbeschermingsmid-

delenindustrie, niet. Die noemt het 
‘onverantwoord en onaanvaard-
baar’. Ze vreest illegaal gebruik of 
toepassing van huismiddeltjes door 
particulieren, met onbekende 
risico’s. De vereniging van drinkwa-
terbedrijven is wel blij. Die zet zich 
al jaren in om minder sto�en als 
glyfosaat in het oppervlakte- en 
grondwater te krijgen. 

5
Zijn er alternatieven 
voor glyfosaat?
Ja: onkruid plukken of 
vegen. Ook kan gebruik 
worden gemaakt van 

heet water of een onkruidbrander. 
Voorkomen is beter dan genezen: 
leg een worteldoek onder de tegels 
en gebruik schoon zand bij de 
aanleg van het terras, zodat onkruid 
moeilijk kan kiemen.   

Kijk om meer te leren over 
tuinieren zonder chemische 
middelen op schoon-water.nl
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