Certificering duurzaam
terreinbeheer
Om duurzaam beheer van groene en verharde terreinen
op een duidelijke manier in beeld te brengen, hebben
SMK en PRI (Plant Research International) een praktisch
certificatiesysteem ontwikkeld, de Barometer Duurzaam
Terreinbeheer. Deze barometer heeft drie niveaus: Brons,
Zilver en Goud. Deelnemers die het Gouden niveau halen
mogen het keurmerk Milieukeur gebruiken.

gebeurt door terugdringing van de gebruikte hoeveelheid
per hectare en beperking van gebruik in relatie tot
bepaalde regen- en dauwverwachting. In de nabije
omgeving van oppervlaktewater is gebruik van
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Verder is het
gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen in afstroomgebieden naar innamepunten voor
drinkwaterwinning verboden.

Zilver
Certificatiesysteem
In de certificatie-eisen is in drie niveaus uitgewerkt wat
een terreinbeheerder moet doen om te komen tot een
verbetering van het milieu. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen is het meest relevante
milieuaspect.

Brons
Het Bronzen niveau gaat dan ook uit van criteria voor het
verantwoord toepassen van bestrijdingsmiddelen op
verhardingen. De criteria zijn gebaseerd op de DOBmethode (Duurzame OnkruidBestrijding op verhardingen). Deze methode is ontwikkeld door PRI. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de emissie van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit

Rob Vleeming is freelance in dienst van de bewoners
van de wijk Eva-Lanxmeer in de Gemeente
Culembor
g : “Eva-Lanxmeer is een ecologische wijk,
Culemborg
waar veel waarde wordt gehecht aan bewonersparticipatie in het beheer van de openbare ruimte.
Ik ben ingehuurd om deze participatie te
begeleiden. De bewoners bepalen, in overleg met de
gemeente, welk deel van de
openbare ruimte zij zelf
onderhouden (en krijgen
daarvoor het reguliere
budget). Zij bepalen ook de
beheermaatregelen. Er is
gekozen voor een ecologische benadering van het
beheer. Op initiatief van de
wijk is Milieukeur
aangevraagd. Het is de
bedoeling om nog in 2005
Rob Vleeming:“De wijk EvaMilieukeur te behalen.”
Lanxmeer in Culemborg wil

Niveau Zilver gaat een stapje verder en stelt naast een
beperkt gebruik van chemische middelen op verhardingen ook strenge beperkingen aan het gebruik van
chemie op groene terreinen. Alleen in bijvoorbeeld
onveilige situaties (reuzenberenklauw, eikenprocessierups, verkeersveiligheid) waar alternatieven onvoldoende
oplossingen bieden zijn uitzonderingen voor een
chemische aanpak toegestaan.

Goud
Het meest ambitieuze niveau Goud stelt naast voorwaarden aan bestrijdingsmiddelen ook eisen aan een
groot aantal andere aspecten bij het beheer. Dit varieert
van groen- en zwerfafval tot hondenpoep en bemesting.
Ook de inkoop van duurzaam plantmateriaal (bijvoorbeeld EKO- of Milieukeur bomen) is een vereiste. Bij
gebruik van chemie is steeds de toepassing volgens de
DOB-methode verplicht. De organisatie die Goud
behaalt mag Milieukeur gebruiken.
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“Wij hebben in Dordrecht afgesproken om vanaf
2005 onkruidbestrijding op verhardingen zo goed
als chemievrij uit te voeren. Dat wil zeggen dat we
op maximaal 2% van de te bewerken oppervlakte
nog chemie gebruiken. Dat doen we dan wel
volgens de DOB-methode. Eigenlijk voldoen we
wat betreft de onkruidbestrijding op verhardingen
aan de criteria voor goud voor Milieukeur. Maar
onze sportvelden behoren tot een andere sector en
daar wordt nog wel gebruik gemaakt van chemische
middelen. In het openbaar groen is het gebruik van
chemische middelen de laatste jaren sterk teruggebracht. Wij zijn nu twee jaar bezig met DOB. Er is
gebleken dat DOB niet alleen milieuwinst oplevert,
maar ook effectief is. Vanaf dit jaar gaan wij onkruid
op verhardingen volledig mechanisch bestrijden. Zo
voldoen we aan de wens van de gemeenteraad om
nog minder chemische middelen te gebruiken”.

nog dit jaar niveau Goud halen.”
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Elizeke Visser vvan
an de Gemeente Lelystad:
“In 2003 dreigden we door de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater een totaal verbod te krijgen op
het gebruik van chemische middelen op
verhardingen. Het onderhoud van onze
verhardingen zou dan minimaal zeven keer zo duur
worden. Waterschap Zuiderzeeland is nu akkoord
met het beheer van de verhardingen volgens de
DOB-methode, mits we beloven dat we ons
proberen te certificeren voor de Barometer
Duurzaam Terreinbeheer.”

Rob vvan
an Os vvan
an de Gemeente Wageningen:
“We hebben ontdekt dat we al redelijk voldoen aan
de criteria voor het Gouden niveau van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, dus we kiezen
meteen voor Goud. Wij hebben tien jaar geleden
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op
verhardingen al afgezworen. Sinds drie jaar worden
er ook geen chemische bestrijdingsmiddelen meer
in de groenvoorzieningen gebruikt. Ook voetbalvelden en begraafplaatsen gaan we op dezelfde
milieuvriendelijke manier beheren. In juli 2005
vond bij ons de audit plaats.”

Onafhankelijke controle
Na aanmelding bij een onafhankelijke certificatieinstelling, waarmee SMK een licentie heeft afgesloten,
vindt een intakecontrole plaats. De certificatie vindt plaats
volgens de Europese norm voor productcertificatie
EN 45011. Dit garandeert een betrouwbare, onafhankelijke controle. Na de intakecontrole vindt tijdens de
uitvoering van het beheer volgens de gestelde criteria nog
een praktijkcontrole plaats. Vervolgens vindt er jaarlijks
controle plaats om de continuïteit van het certificaat te
borgen. Op dit moment doet KIWA Certificaties en
Keuringen de certificering voor alledrie de niveaus.

Wageningen gebruikt al drie jaar geen chemie meer in de
groenvoorziening.

Meer informatie
Communicatie

Website
www.duurzaamterreinbeheer.nl

Als een organisatie het certificaat Barometer Duurzaam
Terreinbeheer op één van de niveaus heeft gehaald, dan
kan daarover in combinatie met het bovenstaande logo
van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer gecommuniceerd worden richting burgers, klanten en andere relaties.

Aanmelden voor certificatie
KIWA Certificaties en Keuringen
Annemieke Hol
Tel.: 070 41 44 700
aho@kiwa.nl - www.kiwa.nl

VEWIN

Vr
agen o
ver de criteria
Vragen
over
SMK
Herman Docters van Leeuwen
Tel.: 070 35 86 300
hdoctersvanleeuwen@milieukeur.nl - www.milieukeur.nl

VEWIN (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland)
pleit in een ‘position paper’ op de VEWIN-website voor
gecertificeerd terreinbeheer volgens de criteria van de
Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Men stelt dat
organisaties die chemie gebruiken op verhardingen
minimaal volgens het Bronzen niveau van de barometer
te werk zouden moeten gaan.
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Begeleiding en ad
vies
advies
Om tot certificatie te komen zijn diverse ondersteunende
diensten ontwikkeld, zoals een registratiemodule en een
weerfax. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Plant Research International
Chris van Dijk
Tel.: 0317 47 59 10
chris.vandijk@wur.nl
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