Onkruidbestrijding en
Certificering

Wat betekent DOB voor ons?
• Een compromis
• Maatwerk: combinatie van preventie
en methoden
• Transparant (registratie,
communicatie, metingen en
uiteindelijk certificeren)

Waarom hebben wij besloten om ons te
laten certificeren?
het is moeilijk gemorst water oprapen
(Chinees spreekwoord)

• Totale WVO-verbod
– Het Waterschap streefwaarde 0,77ug/l
glyfosaat
– Geen lozing in het oppervlakte water
• WVO-vergunning
• Milieu
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Keuze achtergrond
• Gezocht naar een evenwicht tussen
kosten, effectiviteit en milieueffecten
• Chemische onkruidbestrijding is financieel
het voordeligste maar er zijn schadelijke
neveneffecten als het onzorgvuldig wordt
uitgevoerd
• PRI ingeschakeld en de DOB-methode
proefsgewijs in wijken ingezet. Vervolgens
uitgebreid tot wij de certificering durfden
aan te gaan

Wat moest er gebeuren om aan de criteria van de
barometer te voldoen?

•
•
•
•

Beleid vastleggen
In projectvorm gieten
Project begeleiding
Duidelijke en correcte tekeningen

(met type
verharding, waarop de kolken en watergangen gemarkeerd zijn)

• Een bestek dat houvast biedt
– Verantwoordelijkheid ook bij de aannemer
– Plan van aanpak = de aannemer weet wat van hem verwacht wordt

• Registratie
• Vinger aan de pols

Wat moesten wij anders doen
• Kolken, waterpartijen en dijklichamen
• Neerslag (<40%, bladnatheid en 1
mm)
• Registratie:
–
–
–
–

Hoeveelheden middel;
weersomstandigheden;
aantal behandelde m²;
licenties; etc.

• Continu afstemmen met aannemers
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Naast de DOB richtlijnen hebben wij gekozen voor

• Niet gespoten zonder toestemming van de
opzichter
• Niet spuiten niet binnen 2 m van een kolk
in het openbaar groen
• Werken zonder spuitlans (bbk)

Conclusies
•
•
•
•
•

Veel geleerd
Bepaalde eisen bijstellen
Blijven door ontwikkelen
Er is goed met een waterschap te werken
Vertrouwen er in dat wij hiermee door
kunnen
• Betrokkenheid wordt duidelijk.
– Gedragsverandering
• Eigen personeel
• Aannemer
• Het Waterschap
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