Praktijknetwerk Zeeland
Verslag
01 oktober 2008 // Provincie Zeeland, dir. RMW zaal A // 09.30 uur

Aanwezig: Marian Vlaswinkel, Adriana Wijga, Michiel Bil (vz), Chris van Dijk, Jos Goossen, Rien
Klippel, Joachim Koutstaal, Joost Krijger, Jasper Maaskant (verslag) Bert Otten, Koos van Splunter,
John Verhage, Sjaak de Visser, Freek Wisse.
1. Opening/ mededelingen
Michiel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
John moet om 10.30 uur weg en Marian moet uiterlijk om 11.30 weg.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag overleg 29 april 2008
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst: Actie 35 blijft staan. De rest is afgehandeld.
N.a.v.:
Actie 1; Michiel en Marian hebben op 20 of 22 oktober overleg met Zeeland Seaports. Adriana heeft
contact met Wijnand Vette van Zeeland Seaports gehad en zegt dat het bedrijf zich in wil gaan zetten
voor duurzaam beheer.
Actie 29; De Waterschappen gaan niet gezamenlijk certificeren doordat de onderlinge verschillen te
groot zijn. Waterschap Zeeuws Vlaanderen gaat niet voor zilver, Zeeuwse Eilanden wel.
Actie 30; De Provincie Zeeland is bezig met een proef om distels chemisch te bestrijden. De andere
leden zijn hier geen voorstander van. Uit proeven blijkt dat intensief maaibeheer het beste werkt. Chris
stuurt het rapport over dit onderwerp naar Michiel. (Actie 36)
Een ander potentieel probleem is het Sint-Jakobskruiskruid. Wellicht zijn er mogelijkheden voor
communicatie om dit op te pakken.
Actie 34; De resultaten van 2007 worden besproken. Voor glyfosaat zaten vijf gemeenten in Zeeland
boven de norm. Bij MCPA zitten er ook nog wel een paar uitschieters tussen. Dit is voornamelijk het
geval bij gemeenten/ aannemers die standaard MCPA bijmengen. Michiel stelt een memo op over
MCPA en stuurt dit aan de Zeeuwse gemeenten. (Actie 37). Joachim zal een opzetje over MCPA naar
Michiel sturen. (Actie 38)
4. Landelijke ontwikkelingen
Het SIDT heeft haar opdracht teruggegeven aan het LBOW. Het AIDT blijft wel bestaan, zij het in een
andere vorm. Er is een lijst met onderwerpen gemaakt die het AIDT op kan pakken.
Monsanto heeft een rechtzaak gewonnen waardoor het voor particulieren niet meer verboden is om
Round Up "Ready tot use" te gebruiken op verhardingen.
Het certificaat voor uitvoerders is gereed. 2 oktober certificeert de eerst Nederlandse aannemer. In
Zeeland is Dethon hiervoor voorbereidingen aan het treffen.
De kans is klein dat er binnenkort een certificeringplicht komt.
5. Stand van zaken bezoeken aan gemeenten
Marian en Michiel zijn bezig met een inventarisatieronde. Ze zijn begonnen met de gemeenten buiten
het Praktijknetwerk die eind 2007 nog niet voldeden aan de norm. Deze gemeenten zijn inmiddels
hard aan de slag om dit jaar wel aan de norm te gaan voldoen.
De andere gemeenten worden ook nog bezocht. Naast het middelengebruik op verhardingen wordt
ook aandacht gegeven aan preventie en openbaar groen.
Freek wil graag weten bij welke Zeeuwse gemeenten heel weinig gebruikt wordt. Van deze
gemeenten kun je veel leren. Michiel zal een brief naar alle gemeenten sturen waarin gevraagd wordt

of iedereen het ermee eens is dat de namen van de gemeenten bij de gebruiksgrafieken worden
vermeld. Michiel verstuurt deze brief uiterlijk 3 oktober. (actie 38)
6. Stand van zaken gebruik Casoron
Alle middelen op basis van dichlobenil mogen vanaf 1 oktober 2008 niet meer gebruikt worden. Er is
geen opgebruiktermijn.
7. Projectidee publieksfolder duurzaam beheer met onkruidkrabber
Het Regioteam heeft nog niets over duurzaam beheer om uit te delen etc. bij manifestaties/
evenementen. Hiervoor willen ze graag een folder laten maken. Om hierbij een meerwaarde te
creëren is het gewenst om iets extra's te doen. Idee is om in die folder de lezer uit te nodigen om
duurzaam beheer te steunen door bijvoorbeeld een antwoordcoupon of een mail naar het Regioteam
te sturen. Als tegenprestatie krijgen de mensen dan een onkruidkrabber toegestuurd. Voor de folder is
cofinanciering (50%) beschikbaar vanuit Nederland Leeft Met Water. De overige kosten zijn nog niet
gedekt.
Er moet goed uitgedacht worden hoe we dit op communicatief en logistiek vlak gaan uitwerken.
Michiel en Jasper gaan hiermee aan de slag. (actie 39)
8. Voorbeeldenboek preventie
Michiel is bezig met het maken van een "Zeeuws voorbeeldenboek" van Zeeuwse goede en slechte
voorbeelden van preventie en omvorming. Voorbeelden (foto's met korte toelichting en ervaring) zijn
welkom. Om eenheid te verkrijgen maakt Michiel een soort van format en stuurt dit door naar de
gemeenten. De leden zullen foto's met toelichting opsturen(Actie 40).
Rien pleit ervoor om vooral het aanstaande CROW handboek over preventie te promoten. We moeten
voorkomen dat we in elkaars vaarwater gaan zitten. De leden zijn er over eens dat dit elkaar niet hoeft
te bijten. In het voorbeeldenboek kan het CROW handboek juist ook gepromoot worden.
Michiel stuurt uiterlijk 1 november 2008 een concept van het voorbeelden op rond. (Actie 41)
9. Plannen voor 2009
De leden zijn het er over eens dat het praktijknetwerk ook in 2009 moet blijven voortbestaan. Het is
goed om ervaringen uit te blijven wisselen en het praktijknetwerk wat breder te trekken dan alleen
onkruidbestrijding op verhardingen. Ook preventie, openbaar groen, bedrijventerreinen en sportvelden
moeten aandacht krijgen in 2009.
Michiel en Marian gaan een nieuw werkplan voor 2009 opstellen. Hierin wordt ook een begroting
opgenomen. Dan kunnen we kijken hoe de kosten eventueel verdeeld kunnen worden. (Actie 42)
10. Rondvraag
Chris: De regelgeving omtrent hulpstoffen is onduidelijk. Er is ook veel discussie over de effectiviteit
van hulpstoffen. Er komt een artikel over op de website van PRI. Zodra het op de website geplaatst
wordt, meldt Chris dit terug. (Actie 43)
Freek geeft een compliment over de weerfax. Deze werkt erg goed!
11. Sluiting
Michiel sluit de vergadering om 11.45 uur.
Actielijst
Persoon Nr / datum
aanmelding
Michiel
35/04-2008
Chris
36/10-2008
Michiel
37/10-2008
Joachim
Jasper
en
Michiel
Michiel
en allen

38/10-2008
39/10-2008

40/10-2008

Actie

Datum afronding

Stopzetting subsidie inbrengen in het RBO
Rapport over distelbestrijding naar Michiel sturen
Memo opstellen over MCPA en naar de gemeenten
sturen
Opzetje sturen over MCPA naar Michiel
Projectvoorstel schrijven duurzaam beheer folder met
onkruidkrabber

zsm
zsm
zsm

Format maken en doorsturen naar de leden. De leden
sturen foto's van goede en slechte situaties met
toelichting naar Michiel

20 okt 2008

Zsm

Michiel
Marian
en
Michiel
Chris

41/10-2008
42/10-2008

Concept voorbeeldenboek rondsturen aan de leden
Nieuw werkplan opstellen

43/10-2008

Indien artikel over hulpstoffen op de PRI-website staat,
dit doorgeven aan de leden.

1 nov 2008

