
19-04-2013:  Onkruidbestrijding 

Toch maar weer spuiten? 

In de gemeente Heusden werd de afgelopen jaren een milieuvriendelijke manier van 
onkruidbestrijding op verharding toegepast in de vorm van de zgn. heet watermethode. Dat is een 
vrij dure methode van onkruidbestrijding en het beschikbare budget voor dit werk blijkt niet meer 
toereikend te zijn. Het college heeft dan ook gekeken naar andere vormen van onkruidbestrijding en 
dan blijkt uit recent onderzoek dat die heet watermethode helemaal niet zo milieuvriendelijk is. En 
dat geldt ook voor andere methoden zoals borstelen. Het college wil weer gaan spuiten met 
RoundUp en azijn en daar zijn kennelijk niet alle partijen blij mee. GroenLinks stelde al schriftelijk 
vragen, Heusden Transparant heeft aangekondigd hier vragen over te willen stellen en ook D66 heeft 
zich al tegen verklaard. Maar het gebruik van chemische middelen blijkt, mits goed toegepast, de 
meest milieuvriendelijke methode te zijn van onkruidbestrijding op verhardingen, zo blijkt uit recent 
onderzoek. 

Het college van Heusden heeft onlangs dan ook besloten om het onkruid op verhardingen toch weer 
te gaan bestrijden met chemische middelen, in dit geval met RoundUp. Alleen op de meer kwetsbare 
plaatsen zoals speelplaatsen e.d. wordt azijn toegepast. Als je binnen het beschikbare budget wil 
blijven, dan is het enige alternatief dat je minder vaak rondgaat en dat zal leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de kwaliteit van de omgeving, m.a.w. veel meer onkruid op straat en op 
wandelpaden. 

Maar is die chemische onkruidbestrijding zo slecht voor het milieu? De laatste jaren zijn er 
vergelijkende onderzoeken gedaan naar verschillende manieren van onkruidbestrijding op 
verhardingen. Het grote nadeel van de chemische middelen was steeds dat er uitspoeling van het gif 
naar het grondwater plaats vond en dat zo zelfs ons drinkwater besmet zou kunnen raken. Op grond 
daarvan gingen gemeenten in de afgelopen jaren massaal over op chemievrije onkruidbestrijding. 
Maar door op een zeer zuinige en efficiënte wijze met chemische middelen te werken, de zgn. 
Duurzaam Onkruid Beheer methode kan het effect van uitspoeling naar het grondwater aanzienlijk 
beperkt worden. De Universiteit van Amsterdam heeft in een uitvoerig onderzoek diverse methoden 
van onkruidbestrijding op milieueffecten vergeleken. Dan kijkt men niet alleen naar de uitspoeling 
naar het grondwater maar naar allerlei aspecten die samen het milieu al dan niet gunstig kunnen 
beïnvloeden. Als je de borstelmethode toepast, dan heeft dat een sterk nadelige invloed op de 
directe omgeving doordat er veel metaal in het milieu verdwijnt en bovendien tot veel slijtage van de 
verharding leidt. De heet watermethode blijkt weer erg nadelig te zijn voor de hoeveelheid fijnstof 
en gaat gepaard met een zeer hoog energieverbruik. En zo zijn er tal van factoren die men in het 
onderzoek heeft meegenomen. Klimaatverandering, fossiele uitputting, noem maar op, in totaal zijn 
er 17 milieueffecten van de diverse methoden opgeteld. Wanneer je naar de afzonderlijke 
milieueffecten kijkt, dan is er geen enkele methode van onkruidbestrijding die op alle fronten het 
beste scoort. Maar als je alle effecten weegt en optelt, dan blijkt wonderwel de methode met 
chemische middelen de beste score te hebben.  

De methode met chemische middelen komt dus als beste uit de bus, maar dan dus wel op een 
duurzame wijze toegepast. Borstelen staat op de tweede plaats, waarbij de extra slijtage van de 
verharding een behoorlijke invloed heeft op het resultaat. Het branden, de hete luchtmethode en de 
heet watermethode scoren allemaal nog slechter, o.a. vanwege het fijnstof en het energieverbruik. 



Dat de chemische onkruidbestrijding, gelet op de milieueffecten,  niet alleen de beste methode blijkt 
te zijn, is natuurlijk best belangrijk maar deze methode is ook nog eens een keer een stuk goedkoper.  
Zo goedkoop dat de gemeente Heusden binnen het beschikbare budget toch kan blijven voldoen aan 
een kwaliteitsniveau zoals we dat in deze gemeente gewend zijn. Wat mij betreft dus toch maar weer 
spuiten!  

Drunen, vrijdag 19 april  2013 
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