’Reductie bestrijdingsmiddelengebruik
bij gemeenten mislukking’
,,Het convenant Meerjarenplan Gewasbescherming is wat
betreft de reductie van gebruik
door gemeenten een mislukking. Individuele gemeenten
achten zich niet gebonden en
gaan uit van de achterhaalde
boerenpraktijk ’als het mag,
mag ik onbeperkt spuiten’.
Ton Rotteveel, consulent fytofarmacie bij de Plantenziektenkundige Dienst (PD), constateert dat veel gemeenten
nauwelijks iets doen aan het
verminderen van bestrijdingsmiddelen op verhardingen. De
PD-medewerker baseert zich

op uitgevoerde evaluaties van
het bestrijdingsmiddelenbeleid. Rotteveel vindt dat gemeenten flink achterlopen bij
agrarische ondernemers als het
erop aankomt zelf actie te ondernemen voor de vermindering van het middelengebruik.
De bevindingen van Rotteveel
kwamen aan de orde tijdens de
workshop niet-chemische onkruidbestrijding die het Platform Diffuse Bronnen in de
provincie Utrecht op maandag
9 oktober organiseerde. De bijeenkomst werd vooral bezocht
door bestuurders van gemeenten in de provincie Utrecht.

Tijdens de workshop bleek inderdaad dat veel Utrechtse gemeenten worstelen met het terugdringen
van
het
middelengebruik op verhardingen. Na een aanvankelijk
enthousiasme in het begin van
de jaren ’90, zijn diverse gemeenten op hun schreden teruggekeerd. Met andere woorden: bestrijdingsmiddelen zijn
weer ingezet. Oorzaken zijn de
klachten van bewoners, schade
aan verhardingen door borstelen en het ontbreken van één
goede methodiek. Bovendien
spelen hogere kosten een rol.
Het Platform Diffuse Bronnen

wil gemeenten ondersteunen
bij het terugdringen van het gebruik. Daarvoor start dit najaar
een test met een draaiboek voor
gemeenten om het middelengebruik te verminderen. Onderzoeksinstituut Alterra ontwikkelt dit draaiboek en is op
zoek naar gemeenten die er■
mee willen proefdraaien.

Gemeenten die het draaiboek voor
het terugdringen van het bestrijdingsmiddelenverbruik willen testen, kunnen hiervoor terecht bij
Joop Spijker, Alterra in Wageningen, telefoon (0317) 47 77 27.

Gebruikswaardeonderzoek laanbomen zoekt vier gemeenten
De gebruikswaardeonderzoekers laanbomen zoeken vier
gemeenten die de komende jaren ruimte hebben voor proefbeplantingen. Dit plan komt
nu er een positief pre-advies bij
het Productschap Tuinbouw
(PT) ligt om dit onderzoeksproject met tien jaar te verlengen.
In de eerste vijf jaar van het gebruikswaardeonderzoek laanbomen zijn bij tien gemeenten
verschillende laanboomsoor-

ten aangeplant en is in de sortimentstuin van Zundert een
referentiecollectie gezet. Jaarlijks worden die bomen minstens één keer bekeken en beoordeeld.
Onderzoekscoördinator Marc
Ravesloot van het Proefstation
voor de Boomkwekerij wil dit
onderzoek de komende jaren
voorzetten. Het positieve preadvies van de Commissie onderzoek boomteelt aan het PT,
komt hem dan ook goed uit,
vertelde hij donderdag 5 okto-

Veel eindgebruikers bezoeken
Groot Groen

ber op een informatiebijeenkomst tijdens de plantenbeurs
Groot Groen in Zundert.
Het advies betekent dat het project een verlenging krijgt van
tien jaar, met jaarlijks ƒ150.000
budget. De komende vijf jaar
wil Ravesloot voor ƒ50.000 aan
boomaanplantingen realiseren,

liefst in meer gemeenten dan
nu. Hij streeft naar zestien gemeenten met proefbeplantingen. Daarnaast wil hij jaarlijks
een themarapport opstellen.
Deze zomer verscheen een rapport over wegdekschade door
■
bomen.

Hovenier als toptuinbouwondernemer
Bent u als hovenier of groenvoorziener een topondernemer? Blinkt u uit in creativiteit, durf en doorzettingsvermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de
Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs 2001, zo meldt
de VHG in haar nieuwsbrief. Navraag leert dat in de
geschiedenis van de ondernemersprijs nog nooit een
hovenier of groenvoorziener heeft gewonnen. Op zich
niet verrassend, er heeft zich nog nooit een hovenier of
groenvoorziener aangemeld. De slotvraag kan luiden:
bestaan er wel topondernemers in de groenvoorziening of viert bescheidenheid hoogtij?

Foto: Ton Stolk

Nieuwe eigenaar

Eindgebruikers als gemeenten, groenvoorzieners en hoverniers,
maakten samen met tuincentra de helft uit van het vakbezoek aan
de plantenbeurs Groot Groen, 4 tot en met 6 november in Zundert.
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De tuinen van Ton ter Linden in
Ruinen zijn overgenomen door
Janneke en Frans Neuteboom
uit Wittelte. Met de verkoop is
een eind gekomen aan de onzekere toekomst van het complex.
In 1999 besloot tuinkunstenaar
en kunstschilder Ton ter Linden na dertig jaar te stoppen
met actief tuinieren en zette hij

zijn levenswerk te koop. Pogingen van onder meer de gemeente Hoogeveen en Stichting RAAT om via een
werklozenproject het onderhoud te continueren ketsten
voortijdig af. De eigenaren willen de tuinen op 30 april 2001
openstellen voor het publiek. ■

