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Inleiding
In 2006 is in de regio Noordoost Brabant een praktijknetwerk van start gegaan voor
beheerders van openbare ruimten voor het uitwisselen van kennis en ervaring, vooral op
het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen. Deze aanpak bleek succesvol, zowel
op beleid- als uitvoeringsniveau zijn concrete stappen gezet naar duurzamer beheer van
verharde terreinen, openbaar groen en sportvelden.
Op grond van de positieve ervaringen is het praktijknetwerk in 2008 uitgebreid naar alle
gemeentelijke beheerders in de provincie Brabant. Het Praktijknetwerk is een initiatief van
Provincie Brabant, Brabant Water NV en de Brabantse waterschappen. In juni 2009 is
door de provincie Brabant opdracht verleend het praktijknetwerk voor een jaar voort te
zetten. In dit verslag wordt een kort overzicht gegeven van de in dat jaar georganiseerde
netwerkactiviteiten.
In november 2009 en juni 2010 zijn regionale bijeenkomsten georganiseerd voor met
name gemeentelijke beleidsmakers/beheerders van de openbare ruimte. Naast het
uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen
kwamen ook onderwerpen aan de orde als duurzaam inkopen van plantmateriaal,
duurzaam beheer in kwetsbare waterwingebieden, demonstraties en een excursie.

Regionale bijeenkomsten november 2009
• Regio Oost: op de bijeenkomst van 16 november waren 22 deelnemers van 12
gemeenten en organisaties als IBN-facilitair, Provincie, Brabant Water en AID.
Gastheer: gemeente Uden
• Regio Midden en West: op de bijeenkomst van 19 november waren 17 deelnemers
van 8 gemeenten en organisaties als Provincie en Brabant Water. Gastheer: gemeente
Oisterwijk;
Het programma was voor beide bijeenkomsten gelijk.
1. Presentatie Schoon Water voor Brabant. Afronding van het project ‘Brabant voor
Schoon Water’ vormde de aanleiding voor dit programmaonderdeel. Andrea Almasi
(Provincie Brabant) ging in op de resultaten die zijn geboekt m.b.t het terugdringen
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden.
2. Presentatie en demonstratie Zacho Hete Lucht Techniek. Deze techniek was
nieuw op de markt en werd in diverse pilots toegepast met wisselende resultaten
afgaande op geluiden uit het veld. Goed moment om eens nader naar deze techniek te
kijken a.h.v een toelichting op het gebruik van de Zacho Hete Lucht machine voor
onkruidbestrijding op verhardingen door Eddy Schabbink (Firma Donker). Aansluitend
een demonstratie van de machine rond het gemeentehuis van Uden en Oisterwijk.
Bij elke bijeenkomst was ruim tijd ingeruimd voor discussie en het onderling uitwisselen
van ervaringen.
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Demonstratie van de ZACHO hete lucht machine op de praktijknetwerkbijeenkomst van
16 november in Uden

Regionale bijeenkomst juni 2010
Als vervolg op een eerdere netwerkbijeenkomst over de algemene aspecten van Duurzaam Inkopen stond deze bijeenkomst in het teken staan van Duurzaam Inkopen van
Plantmateriaal en welke rol de gemeente, de kweker en hovenier in deze keten spelen.
• Alle Regio’s: op de bijeenkomst van 2 juni waren 27 deelnemers van 15 gemeenten
en organisaties als Provincie en IBN-facilitair. Gastheer: Van Helvoirt Groenprojecten,
Oisterwijksebaan 8A, Berkel- Enschot en M. van den Oever Boomkwekerijen, Kerkeind
22, Haaren.
Programma:
1. Presentatie In een duurzame wereld draait het om de boom. Harm Horlings
(vicevoorzitter Greenport Midden-Brabant) gaat in op de rol van de boomkwekerijsector met betrekking tot het duurzaam kweken van bomen.
2. Presentatie Duurzaam Samenwerken. Ruud Kempen (manager Van Helvoirt
Groenprojecten) geeft zijn visie op de praktische invulling van duurzaamheid door
hoveniers aan de hand van een voorbeeldproject in Bladel.
3. Per bus vervoer naar M. van den Oever Boomkwekerijen, Kerkeind 22, Haaren.
4. Rondleiding op de kwekerij, in kleine groepen maken we een wandeling over de
kwekerij en krijgen we uitleg over verschillende praktische zaken met betrekking tot
duurzaam kweken van bomen. Na afloop met de bus terug naar Berkel- Enschot voor
een gezamenlijke informele lunch ter afsluiting.

Praktijknetwerkbijeenkomst van 2 juni 2010 bij Van Helvoirt Groenprojecten in BerkelEnschot(links) en vertrek per bus naar M. van den Oever Boomkwekerijen in Haaren
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Gegeven de opkomst en de reacties tijdens de bijeenkomsten bestaat er blijkbaar
behoefte om met elkaar met enige regelmaat informatie/kennis te delen en uit te
wisselen. Wat ook opviel was, dat bij de verschillende bijeenkomsten telkens ‘nieuwe
gezichten’ aansloten, blijkbaar voorziet het praktijknetwerk als kennisplatform in een
behoefte bij de mensen die betrokken zijn bij duurzaam beheer van zowel ‘groen’ als
‘grijs’ in de openbare ruimte.

Rondleiding op een van de percelen van kwekerij M. van den Oever Boomkwekerijen in
Haaren op de praktijknetwerkbijeenkomst van 2 juni 2010
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