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DOB Shortlist 0. Uitgangspunten en Meerjarenplanning Duurzaam OnkruidBeheer verhardingen (DOB) 
 
Het uitgangspunt is vergroten van duurzaamheid bij onkruidbeheer op verhardingen. Duurzaamheid betekent een balans tussen effectiviteit, milieueffec-
ten, arbeidsomstandigheden, sociale aspecten en budget. Per eenheid te beheren terrein zal de beheerder steeds maatwerk moeten leveren binnen de 
kaders van zijn of haar meerjarenvisie/meerjarenplan. DOB-shortlist 0 is een hulpmiddel om te komen tot een planmatige aanpak aan de hand van een 
meerjarenvisie/meerjarenplan. 
  
DOB begint met een meerjarenvisie/-plan onkruidbeheer verhardingen, waarin m.n. beschreven staat hoe om te gaan met: 

1. Onkruidpreventie (doelen en wensen m.b.t.)  
* optimale inrichting ruimte 
* optimale inzet preventieve methoden  
* renovatie ongunstige situaties  
* veegbeheer 
* ambitie m.b.t. onkruidpreventie 

2. Onkruidbestrijding (doelen en randvoorwaarden m.b.t.) 
* streefbeeld(en)  
* welke methoden en systemen van toepassing zijn (thermisch, mechanisch, chemisch, geïntegreerd, etc.) 
* welk budget is beschikbaar 
* welke randvoorwaarden zijn verder van toepassing 

3. Organisatie, uitbestedingvorm, registratie (monitoring) en communicatie 
4. Toetsing (evaluatie) van het beleid dient gedaan te worden aan de hand van monitoring onkruidbeelden in de tijd, de inzet van methoden (hoe 

vaak en hoe intensief) in de tijd en kostprijs per jaar. In DOB shortlist 1 staan normen voor de inzet van verschillende methoden. Als de kostprijs 
minder dan € 0,10 per m2 per jaar is, dan is er aanleiding om nader te bekijken of de relatief lage beheerkosten afgewenteld worden op het 
milieu.  

        
Zorg dat u helder hebt hoe u met voorgenoemde 4 hoofdpunten omgaat. De Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden wet (2007) verplicht namelijk 
tot een planmatige aanpak bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Specifieke informatie over preventie is verkrijgbaar via CROW, via de DOB-
informatiemap en via de website www.dob-verhardingen.nl. Het meerjarenplan kan tevens dienen als basis voor certificering volgens het certificatiesys-
teem Barometer Duurzaam Terreinbeheer (www.smk.nl). 
 
Via www.dob-verhardingen.nl kunt u bij Plant Research International programma’s opvragen om kosten en milieueffecten voor uw beheer door te 
rekenen. Voor jaarplanning en operationele planning wordt verwezen naar: 
DOB-shortlist 1 met richtlijnen voor de tactische planning binnen het seizoen/ de werkronde 
DOB-shortlist 2 met richtlijnen voor de dagelijkse uitvoering van activiteiten 
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