Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Utrecht
Netwerkbijeenkomst
Op 8 december werd in het hoofdgebouw van HDSR te Houten de najaarsbijeenkomst van
2008 van het Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Utrecht gehouden.
Mw van Iperen (CROW), Dhr Borst (Greenpoint advies), Mw Hummelink (AID), Dhr Spijker
(Alterra, WUR) en Mw Riemens (PRI) lieten hun licht schijnen op diverse onderwerpen.
o

Het CROW heeft een nieuwe publicatie uitgebracht: “Onkruidbeheer op
verhardingen” (publicatie 258). Deze publicatie geeft een praktisch overzicht van alle
gangbare beheermethoden, de relevante regelgeving en de belangrijke
aandachtspunten voor onkruidbeheer in de praktijk.
Voor meer informatie: http://www.crow.nl/shop

o

Greenpoint Advies heeft de Data Service
“Personal” ontwikkeld. Dit is een
beheerssysteem waarmee communicatie
en informatie-uitwisseling bij het beheer
van de buitenruimte tussen opdrachtgever,
adviseurs en uitvoerders geoptimaliseerd
wordt. Data Service “Personal” is een
interactief GIS-systeem voor het werken
met gegevens over de buitenruimte via
internet. Voor geautoriseerde gebruikers is
het mogelijk om gegevens op kaarten en in
tabellen te bekijken, te wijzigen, te
verwijderen en nieuw in te voeren.
Voor meer informatie:
http://www.greenpointadvies.nl/

o

De AID (Algemene Inspectie Dienst) is de inspectie- en opsporingsdienst van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De AID voert drie typen
controles uit: de toepassingscontrole (heterdaad), bedrijfscontrole openbaar groen en
controle naar aanleiding van een klacht of melding. Onder openbaar groen verstaat
de AID ook verhardingen. Bij een toepassingscontrole wordt gecontroleerd op het
bewijs van vakbekwaamheid, de gebruikte middelen en de manier van toepassen. Bij
een bedrijfscontrole wordt gecontroleerd op voorraad, bewijs van vakbekwaamheid,
aanwezigheid van een gewasbeschermingsmiddelenplan, administratie, de gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen en toepassing volgens DOB. Uit controles blijkt dat een
gewasbeschermingsmiddelenplan bij veel gemeenten ontbreekt. Het plan beschrijft
hoe een gemeente (terreinbeheerder) om gaat met preventie, hoe de noodzaak tot
onkruidbestrijding wordt vastgesteld, hoe onkruid chemisch bestreden gaat worden
en hoe onkruid bestreden gaat worden in die gevallen waarin chemische bestrijding
niet mogelijk is.
Voor meer informatie: www.aid.nl, e.hummelink@minlnv.nl

o

Duurzaam Inkopen. De rijksoverheid wil samen met de medeoverheden de markt
voor duurzame producten stimuleren door het goede voorbeeld te geven en zelf
duurzame producten te kopen. Jaarlijks besteden de gezamenlijke overheden (Rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen) meer dan 40 miljard euro aan de inkoop
van goederen, werken en diensten. Door als overheden duurzaam in te kopen, krijgt
de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De overheden hebben
zichzelf duidelijke doelen gesteld: de rijksoverheid wil in 2010 voor 100
procent duurzaam inkopen. De gemeenten streven naar 75 procent
in 2010 en 100 procent in 2015. Provincies en waterschappen
hebben minimaal 50 procent in 2010 als doel gesteld en zijn in
gesprek over verhoging. Er komen duurzaamheidcriteria voor alle
productgroepen die de overheid inkoopt: van kantoormeubelen en energie

tot wegen en kantoorgebouwen. Per productgroep worden eisen opgesteld voor
milieu- en sociale aspecten. Voor onkruidbeheer zijn met name de productgroepen
groenvoorzieningen en reiniging openbare ruimte van belang.
Voor meer informatie over duurzaam inkopen en voor criteria voor de productgroepen
“groenvoorzieningen” en “reiniging openbare ruimte”:
http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/Criteria/index.asp
o

Drie jaar netwerk. Het netwerk, in zijn huidige vorm, zit er op. In 2006 zijn vier
praktijknetwerken in Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant van start
gegaan voor een periode van drie jaar. Doel van de netwerken is dat gemeenten en
andere terreinbeheerders samen met waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven
en Wageningen UR stappen zetten naar duurzamer terreinbeheer. De meeste
aandacht is uitgegaan naar onkruidbestrijding op verhardingen. De deelnemende
partijen wisselden kennis en ervaringen uit over wet- en regelgeving,
meerjarenplannen, onkruidpreventie, kosten en milieu-effecten van verschillende
bestrijdingsmethoden en certificering. Er zijn bijeenkomsten geweest over preventie
van onkruidgroei, certificering, nieuwe regelgeving, milieu-effecten en kosten van
beheer, excursies, en demonstraties
van nieuwe machines. In
verschillende gemeenten werd de
onkruidgroei op diverse
verhardingsmaterialen onder
verschillend beheer en betreding
gemeten.
Dit jaar is het laatste jaar van die
netwerken in hun huidige vorm. In
Brabant, Zuid-Holland, en Zeeland
vinden de netwerken doorgang in
2009. In Utrecht wordt hard
nagedacht door de Provincie en waterschappen over de invulling van een vervolg in
2009. We roepen een ieder op het eerder verzonden evaluatieformulier in te vullen en
te retourneren. Uw mening telt bij de invulling van de vervolgactiviteiten in 2009!
Voor meer informatie over de preventieve werking van verhardingsmaterialen:
marleen.riemens@wur.nl of http://www.dob-verhardingen.nl/nl/Publicaties/
Voor meer informatie over de vervolgactiviteiten in 2009:
Linda.van.der.Weijden@provincie-utrecht.nl

Alle presentaties zijn te vinden op
http://www.dob-verhardingen.nl/nl/Praktijknetwerken/PN+Utrecht.htm

Achtergrondinformatie:
o CROW activiteiten:
http://www.crow.nl/shop
o Greenpoint Advies:
http://www.greenpointadvies.nl/
AID controles:
www.aid.nl, e.hummelink@minlnv.nl
o Duurzaam inkopen:
http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/Criteria/index.asp
o Preventieve werking verhardingsmaterialen:
marleen.riemens@wur.nl of http://www.dob-verhardingen.nl/nl/Publicaties/
o Vervolgactiviteiten van het netwerk in 2009:
Linda.van.der.Weijden@provincie-utrecht.nl

