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w goed mogelijk op te vangen met 
een kopje koffie en wat lekkers. Meer 
kunnen we nu niet doen, verder is 
het afwachten", bekent hij. 

In de foyer nipt het publiek, dat 
zich klaar had gemaakt voor een 

ii 
Ik kan de cd woord 
voorwoord napraten. 
Ik hoop dat dit een 
vervolg krijgt 
,... Frank Uijlen uit Oss 

Henme Ossel d1e samen met Ud«. 

man en vriendin Vera Mulder naar 
Uden is gekomen. ,,Ik kende heel The 
War of the Worlds niet. Nu heb ik het 
nóg niet gehoord. Maar mij is beloofd 
dat we de hele cd op de terugweg in 
de auto gaan luisteren", aldus 
Mulder, toch wel met een lach. 

Maar er zijn ook echte JeffWayne
fanaten die gisteravond naar theater 
Markant zijn gekomen. Zoals Frank 
Uijlen uit Oss. ,,Ik kan de cd woord 
voor woord napraten. Het intro van 
The War of the Worlds is mijn wekker. 
Ik hoop dan ook dat dit wel een ver
volg krijgt en ik nog ergens kan gaan 
kijken." 

af in Engeland. 
• Amerikaan Orson Welles
maakte er in '38 een hoorspel
van. De radioshow veroorzaakte
massahysterie in de VS .
• Jeff Wayne's Musical Version
of the War of the Wor/ds ver- 1 
scheen in 1978. À• Er zijn drie tours geweest m§
een theaterconcert gebaseerV 
op het album. 
• De Nederlandse versie is ook
gebaseerd op dat album.
• De première staat vooralsnog
gepland op 14 oktober. 
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Muziekavond 'Broelie en 
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D'n Broelie herleeft zaterdag in 
De Stuik. Vanaf 19.30 uur treden 
muzikanten en zangers van uit
eenlopende pluimage op onder 
het motto 'Broelie en Nogwa'. 
Die titel is ontleend aan muziek
gezelschap D'n Broelie, dat zijn 
optredens staakte na het overlij
den van gitarist Peter van Hulten 
en accordeonist Jo van Hees
wijk. Mee doen Ely Dominicus, 
Ellen van der Ven, Martin de Bar
banson, Anne-Mieke Post en 
Rien van der Steen begeleid 
door rockgitaristen als Peter van 
Hulten jr., Rien Hairwassers en 
Peter van der Steen. The Barba
rian Horns en Quickback zijn van 

, de partij. Entree 5 euro. 

In Schijndel onderhouden ze 
sportvelden zónder chemische 
bestrijdingsmiddelen. Meierij
stad neemt deze methode over 
voor in totaal zestig natuurvel
den in de gemeente. 

Robèrt van Lith 
Schijndel 

Het sportgrasveld een paar keer 
per jaar ultrakort maaien, waar-
door een stevige, gesloten grasmat 
ontstaat die supervlak is en waar 
het onkruid geen kans krijgt. Dit 
wordt gezien als de 'Schijndelse 
methode' bij de aanpak van na
tuurgras zónder chemische be
strijdingsmiddelen. 

Deze manier krijgt navolging, 
want het gemeentebestuur van 
Meierij stad wil deze aanpak 'adop
teren' in de oude kernen Veghel en 
Sint-Oedenrode. Vanaf 2018 wor
den in totaal zestig sportvelden in 
Meierijstad beheerd via de 'Schijn
delse methode', zoals het Cen
trum voor Landbouw en Milieu 
(CLM) dit noemt. 

Volgens het CLM namen ook 
andere gemeenten deze methode 
over en volgen er meer. ,,Vanaf 
2020 is het op alle sportvelden ver
boden om chemische bestrij
dingsmiddelen te gebruiken", zegt 
woordvoerster Carin Rougoor van 
het CLM, dat in opdracht werkt 
van het project Schoon Water voor 

Brabant. Dit is een stimulerings
project om het grond- en opper
vlaktewater schoon te houden van 
de provincie, drinkwaterbedrijf 
Brabant Water, ZL TO, RIW A 
Maas en de Brabantse waterschap
pen. ,,2020 komt steeds dichterbij, 
dus gemeenten kijken goed rond 
wat ze kunnen doen om zonder 
chemische middelen sportvelden 
te beheren", aldus Rougoor. ,,Ge
meenten als Haaren en Bladel be
heren de velden ook chemievrij, 
maar op hun eigen manier." 

Het CLM stimuleert de 'Schijn
delse methode'. Volgens CLM laat 
·deze werkwijze zien dat het goed

. mogelijk is om gras te beheren 
zonder bestrijdingsmiddelen. 
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Grasvelden mogen vanaf 2020 niet meer met chemische middelen beheerd worden. © Martin Sharrott Fotografie  

Schijndelse aanpak gras krijgt navolging  
SCHIJNDEL - In Schijndel weten ze hoe het moet: sportvelden beheren zónder chemische bestrijdingsmiddelen. 
Meierijstad neemt deze methode over voor zestig natuurvelden in de gemeente.  

Robèrt van Lith 03-10-17, 17:16  

Het sportgrasveld een paar keer per jaar ultrakort maaien, waardoor een stevige gesloten grasmat ontstaat die 
ook nog eens supervlak is en waar het onkruid geen kans krijgt zich te vestigen. Dit wordt gezien als de 
'Schijndelse methode' bij de aanpak van natuurgras zónder chemische bestrijdingsmiddelen.  

Deze manier van werken krijgt navolging want het gemeentebestuur van Meierijstad wil de Schijndelse aanpak 
'adopteren' in de oude kernen Veghel en Sint-Oedenrode. Dat betekent dat vanaf 2018 in totaal zestig 
sportvelden in Meierijstad beheerd worden via de 'Schijndelse methode', zoals het Centrum voor Landbouw en 
Milieu (CLM) dit noemt.  

Volgens het CLM namen ook andere gemeenten deze methode over en volgen er meer. ,,Vanaf 2020 is het op 
alle sportvelden verboden om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken", zegt woordvoerster Carin Rougoor 
van het CLM, dat in opdracht werkt van het project Schoon Water voor Brabant.  
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Let op: de veegfrequentie bepaalt 
mede de mate van onkruidgroei. 
Stem vegen en bestrijden van 
onkruid daarom goed op elkaar af. 
Ook het steken van graskanten 
langs de verhardingen is belang-
rijk. Een frequentie van twee keer 
per jaar verdient zich terug. 

Met de ene methode wordt meer 
succes geboekt dan met de andere. 
Dit geldt ook voor combinaties van 
methoden. 

Groen
Voor groenbeheer is chemievrij 
onderhoud doorgaans niet duurder 
wanneer met de inrichting van 
beplanting en het kiezen van sorti-
ment rekening wordt gehouden 
met de beheermethode. De kwali-
teit van de beplantingsvakken bij 
het achterwege laten van onkruid-
bestrijdingsmiddelen is beter en de 

beplanting functioneert langer. 
Ook voor beplanting met meer 
zwarte grond (bijvoorbeeld struik-
rozen) geldt dat chemievrij beheer 
leidt tot gezondere planten met 
een beduidend betere bloei. 
Beheer van bestaande beplanting 
zonder bestrijdingsmiddelen 
brengt in de beginfase (eerste 
groeiseizoen) meerkosten met zich 
mee. Deze periode is te verkorten 
door micro-organismen aan de 
bodem toe te voegen. 

Meer informatie? 
•  Bent u op zoek naar meer informatie, kijk dan op  

www.onkruidvergaat.nl 
•  Heeft u een vraag of een tip die u wil delen, zie dan  

www.schoon-water.nl/forum

Deze informatie is afkomstig van de tipkaart ‘Chemievrij beheer verharding en 

groen’, die is opgesteld voor Schoon Water door CLM Onderzoek en Advies, 

en Eco Consult. 

Schoon Water projecten zijn stimuleringsprojecten om het water schoon te 

houden. Initiatiefnemers zijn provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven 

en belangenbehartigers van grondgebruikers zoals 

agrariërs, gemeenten of bedrijven(terreinen).  

Het doel is altijd om emissie van bestrijdings-

middelen naar het oppervlakte- en grondwater te 

verminderen.  

Voor meer informatie zie www.schoon-water.nl
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Per 31 maart 2016 is er een verbod op het  
professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
verhardingen. Vanaf 1 november 2017 geldt ook een verbod in 
het groen. Dit betekent dat tegen onkruid, schimmels en 
plaaginsecten op verhardingen en in het groen geen  
gewasbeschermings-middelen gebruikt mogen worden. De 
praktijk heeft bewezen dat het kan! 

Slim inrichten 
Verharding 
Waar geen onkruid kan groeien 
hoeft u het niet te bestrijden. Let 
hierbij op de volgende punten:
•  Bij aanleg voegen dichtkitten 

en/of vullen met overig plastisch 
materiaal, gebruik passtukken 
rond obstakels (palen, lichtmas-
ten of banken). Regenwateraf-
voer geleiden d.m.v. goten.

•  Bestrating strak leggen.
•  Kies op plaatsen die voor onder-

houdsmachines moeilijk bereik-
baar zijn voor gesloten 
verhardingen als asfalt, beton, 
printbeton, printasfalt, stelcon-
platen en overige betonplaten.

•  Plaats hekwerken zwevend, 
minimaal 10 cm. boven maai-
veld.

•  Plaats hekwerken bij voorkeur 
niet boven open grond of boven 
ongebonden verharding.

•  Plaats overige obstakels (palen, 
lichtmasten) in passtukken met 
gekitte voegen.

•  Zorg bij de inrichting en plaat-
sing van machines/goederen 
ervoor dat de te behandelen ver-
hardingen toegankelijk zijn.

Groen
•  Plant bij voorkeur inheemse 

soorten.
•  Plant (bodembedekkende) soor-

ten die zich snel sluiten, waar-
door onkruid geen kans krijgt.

•  Zorg voor optimale voedingscon-
dities van de bodem; gebruik 
organische mest (vermijd dus 
kunstmest). Ook het toevoegen 
van micro-organismen voor het 

opbouwen van een goede 
bodemstructuur kan de bodem-
kwaliteit verbeteren.

•  Voorkom chemische onkruidbe-
strijding. Bedenk dat de midde-
len ook voor de te beheren 
beplanting en voor het noodza-
kelijke bodemleven schadelijk 
zijn.

•  Vaker snoeien, waardoor het 
plantvak niet helemaal kaal 
wordt, is voordeliger dan een 
vak rigoureus afzetten. Een kaal 
vak leidt tot een onkruidexplo-
sie.

•  Vermijd snippergroen.
•  Let op dat de plantdichtheid en 

plantafstand tot de randen van 
het vak op de soorten is afge-
stemd.

•  Hier geldt ook ‘de juiste plant op 
de juiste plaats’. Een smalle 
plantstrook vraagt geen grote 
heesters die regelmatig ‘binnen 
de perken’ moeten worden 
gehouden. 

Chemievrije technieken 
Verharding
Inmiddels is er een aantal verschil-
lende niet-chemische technieken op 
de markt waarmee onkruiden goed 
bestreden kunnen worden. Van deze 
technieken zijn allerlei uitvoeringen 
en combinaties leverbaar door ver-
schillende fabrikanten:
•  Heetwatertechniek (WAVE en 

volvelds)
•  Heteluchttechniek (evt. met 

warmteterugwinning)
•  Onkruidbranden (al dan niet 

gecombineerd met stoom)
•  Borstelen

Chemievrij beheer  
verhardingen en groen
Wat betekent dit nu voor u?
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