
Groener 
Reimerswaal 
Maar dan liever niet met 
onkruid… 



Pilot Reimerswaal 2015 
 
 
Er lopen in 2015 twee afzonderlijke onkruidbestrijdingtrajecten op verharding  in 
Reimerswaal:  
 
1.  Huidig beheer middels DOB en vegen volgens twee op elkaar 

afgestemde frequentiebestekken;  

2.  Pilot Reimerswaal chemievrij onkruidbeheer, in twee kernen volgens een geïntegreerd 
beeldbestek. (Veegvuil, natuurlijk afval, onkruidbestrijding) 
 

Doel van de pilot is: 
•  Ervaring opdoen met werken op beeld; 
•  Zicht krijgen op effectiviteit chemievrije methodes en integraal werken; 
•  Zicht krijgen op financiële consequenties. 
 

  
 
  



                       traject pilot 2015 
 
 
 
•  2014: bepalen werkwijze, bestekskeuze.  
•  november-maart: Bestekteksten opstellen en CROW - meetlatten bepalen.  
•  februari: Voorbereidend op de pilot met aannemer.  
•  Maart: officiële start pilot. Het gewenste onderhoudsniveau wordt vastgesteld op A, er 

vindt een 0-meting plaats aan begin van pilot. Eén locatie moet eerst op A gebracht 
worden alvorens pilot start. 

•  April-December: Het monitoren op beeld vergt een andere manier van werken dan 
een frequentiebestek.  

•  juni: twee probleemlocaties duiken op, een achterstraat en een schelpenpad. 
•  Juli: tussen-evaluatie.  
•  Oktober: eind-evaluatie. Acceptatie beeld of probleemlocatie laten vervallen/

aanpassen?  
•  Oktober – December: Na week 43 worden twee bladveegrondes uitgevoerd op afroep, 

maar het onkruidbeheer gaat nog door op beeld tot eind jaar.  
•  November - December: evaluatie pilot en voorbereiding bestek 2016. 



          Probleemlocaties in Reimerswaal 
 

 

Locaties om in het volgende bestek goed te overwegen zijn: 
•  Plaatsen waar steeds auto’s geparkeerd staan, communicatie  

 bewoners? 
•  Onkruidgevoelige verhardingen, schelpenpaden, hoe mee  

 omgaan? 
•  Planten en onkruid over/onderdoor de erfgrens/schutting van  

 bewoners? 
 
 
Het beeldresultaat is goed/ongeveer gelijk aan DOB. (Nawerking chemie?) 
 
 
Particuliere schades door deze integrale  bestrijding vallen mee (niet méér  
dan met DOB), treffen vooral buxushaagjes of overgroeiende planten.  
Deze klachten worden door de aannemer afgehandeld. 
 
  
 



    Preventie 
 
 
 
 
Een directe conclusie uit de pilot chemievrij beheer is een groter belang van  
Onkruidpreventie. In aanleg en reconstructies van verhardingen, en het terugdringen van 
niet-gebruikte verhardingen.  
 
Reimerswaal is al wat jaren bezig met: 
•  omvormen van plantsoenen om onkruid (-wortels en -zaden) tegen te gaan; 
•  weghalen van overbodige verhardingen; 
•  herstraten brede voegen; 

maar nu ook: 
•  verwijderen van obstakels; 
•  aanpassen gootconstructies (klik);  
•  verminderen voeglengtes;  
•  toepassen (gebonden) voegmiddelen op weinig beloopbare plaatsen;  
•  mijden haakse hoeken;  
•  bewoners wijzen op onkruid onderdoor schutting en langs gevelranden. 
 



Foto’s  


