Wist u dat…
… met ingang van maart dit jaar het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op
verhardingen niet langer is toegestaan?
De Nederlandse regering heeft besloten om het spuiten van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
op verhardingen te verbieden. Dit verbod gaat in per maart 2016 en betreft alle chemische middelen
en geldt in eerste instantie voor de professional. Staatssecretaris Dijksma zet zich ervoor in om het
verbod op verhardingen ook zo spoedig mogelijk in te laten gaan voor particulieren die hun stoep of
terras onkruidvrij willen maken. Het doel van dit besluit is om de vervuiling van oppervlaktewater
door chemische stoffen terug te dringen, vervuiling die slecht is voor de productie van drinkwater uit
de Maas of de Rijn. Een deel van de gebruikte chemische middelen stroomt namelijk via de riolering
naar de beken en rivieren en zorgt daar voor overschrijding van de oppervlaktewaternormen. Er
wordt dan ook ingezet op niet-chemische onkruidbestrijding.
… het gebruik van glyfosaat op verhardingen door particulieren al jaren verboden was?
Niet veel mensen bleken te weten dat het al langer niet was toegestaan om middelen op basis van
glyfosaat, zoals RoundUp, Clear up en Onkruidweg, te spuiten op verhardingen om onkruid tegen te
gaan. De afgelopen tijd kon je nog regelmatig zien dat mensen het onkruid op hun tuinpad, terras of
stoep met een spuit vol glyfosaat te lijf gingen. Dat mocht dus niet, maar omdat het voor handhavers
ondoenlijk was om overal te controleren zijn er maar weinig boetes uitgedeeld.
… vele winkelketens RoundUp/Clear up/Onkruidweg al van de schappen hebben gehaald?
Winkelketens als Albert Heijn, Bol.com, Coop, Etos, Groenrijk, Hornbach, Intratuin, Jumbo, Plus,
Praxis en Ranzijn Tuin & Dier verkopen al een tijdje geen RoundUp, Clear up en Onkruidweg meer.
“Door glyfosaatmiddelen onbestelbaar te maken, gaat Intratuin als marktleider in haar beleid over
bestrijdingsmiddelen verder dan de Europese wet- en regelgeving van haar vraagt”, aldus Menno
Wielinga, algemeen directeur Intratuin Nederland in een persbericht uit 2014.
… ook het gebruik van andere chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet langer mag?
Het verbod betreft letterlijk alle chemische middelen en alle toepassingen op verhardingen. Dus ook
middelen met een zogenaamd laag risico profiel mogen niet langer worden gebruikt tegen onkruid.
Enkele voorbeelden van dergelijke middelen zijn groene aanslag reiniger, algen dood, Ultima en Bio
Mos.
… er voldoende alternatieven zijn om onkruid te bestrijden zonder chemische middelen?
Er zijn vele manieren om zonder chemische middelen onkruid te bestrijden op uw stoep, pad, terras
en in uw tuin. Tips kunt u vinden op websites zoals ‘Milieu Centraal’, ‘Onkruid Vergaat’ en ‘Schoon
Water’ of in boeken als ‘Kruid en onkruid’. Enkele voorbeelden:
 Door vaak te schoffelen, maakt u steeds een nieuw kiembed voor onkruidsoorten. Het is beter
onkruid te plukken, zodat de wortel meekomt.
 Onkruid tussen de tegels sterft af als u er kokend water over giet.
 Groene aanslag schrobt u gemakkelijk van het terras met heet water.
 Koop en gebruik gereedschap dat het gemakkelijk maakt om onkruid te verwijderen, zoals
schoffels, krabbers, borstels of branders.
 Veeg regelmatig uw verharding. U veegt dan zand en zaden weg.
 Plant bodembedekkers in uw tuin. Deze bedekken de grond volledig, zodat onkruid geen kans
krijgt. Plant bodembedekkers dicht bij elkaar.
 Dichte beplanting verhindert het kiemen van onkruidzaad.
Dus: onkruidbestrijding zonder chemische middelen is goed voor milieu en drinkwatervoorziening!

