Kort verslagje excursie Praktijknetwerk Duurzaam
Terreinbeheer Zeeland gehouden op 26 juni te Wissenkerke
Michiel Bil (Provincie Zeeland) opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom
Hij vraagt aandacht voor de problematiek van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op
verhardingen, en verwijst o.a. naar de kaderrichtlijn water waarin vermeld wordt dat in
2015 chemievrij beheer gewenst is. De gemeente Noord-Beveland wil zich dit jaar gaan
certificeren voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer op het vlak van onkruidbeheer
op verhardingen. Vanuit het regioteam Zuiver Zeeuws Water wordt er een bijdrage van €
2000,- per certificatie gegeven. Dhr. Van der Wee krijgt als wethouder van de gemeente
Noord-Beveland dit bedrag symbolisch uitgekeerd in de vorm van een cheque. In zijn
reactie kaart hij aan dat de gemeente Noord Beveland een voorbeeldfunctie wil hebben
naar de bevolking en dat ze bewust wil omgaan met het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Ze willen ook uitstralen dat ze bewust en milieubewust willen
handelen. De technieken gaan steeds verder door en hij vindt het mooi dat iedereen
kennis wil nemen van wat ze in Noord-Beveland doen.
De bijdrage zal worden aangewend voor de kosten van de certificering.
Daarna vertelt Corné Kempenaar ( Wageningen UR, PRI) iets over de algemene
ontwikkelingen op het vlak van terreinbeheer(zie bijlage 1). Tom Vermin vraagt of
certificering mogelijk verplicht wordt. Er zit een strijdigheid tussen certificering en
verplicht. Certificering houdt eigenlijk altijd in dat het vrijwillig is, maar kan soms
wettelijk afgedwongen worden. Certificering betekent dat je gecontroleerd wordt op
hetgene wat je beloofd hebt te doen. De bewijslast ligt bij de certificaathouder over bijv.
gebruik middel/ veegbeheer/ omgaan met weer. De kosten voor certificering zijn
ongeveer € 4000,- per jaar.
Het OVO-advies zal eind dit jaar gereed zijn. Of het in 2007 al ingevoerd wordt, is nog
niet bekend en is ook wel erg kort dag. De kern van het advies is: (1) meer preventie, (2)
emissiereducerende maatregelen zoals in DOB, (3) verplichte certificering en (4) geen
bestrijdingsmiddelen in beschermde KRW-gebieden.
Chris van Dijk (Wageningen UR, PRI) behandelt de DOB-shortlisten (zie bijlage 2). In
de shortlisten wordt gesproken over twee ronden. Sommige gemeenten hebben drie
ronden nodig. Als de streefwaarde maar onder de 720 gram actieve stof per ha uit komt.
De toelating doet nu geen uitspraak, hoe vaak een middel wordt gebruikt. Gemiddeld
over vijf jaar zal niet vaker dan twee keer gespoten worden. Als je aan de DOB
voorwaarden blijft voldoen, is het mogelijk binnen de milieunormen te blijven. Er zal
mogelijk een verschil zitten tussen stedelijk en landelijk gebied. Als er opmerkingen zijn
betreffende de shortlisten, kan dit natuurlijk altijd doorgegeven worden en worden indien
mogelijk meegenomen in de afwegingen.

Over toevoegingen aan glyfosaat lopen de meningen uiteen. De producent adviseert geen
toevoegingen te doen. De toevoegingen vallen buiten de richtlijnen (in de richtlijnen staat
alleen toevoegingen indien daar aantoonbaar aanleiding voor is). We moeten ook niet
proberen alles op papier te zetten. Met bepaalde hulpstoffen kan mogelijk best veel
bereikt worden.
Wat betreft beeld- en frequentiebestek moet men goed kijken welk beeld men wil
realiseren. Een beeldbestek is lastig uit te zetten (hoe vastleggen, hoe monitoren). In de
praktijk wordt dit nog niet algemeen toegepast. Het gaat ook vrij snel over naar
frequentiebestek. Men kan ook kiezen voor een combinatie van beide bestekken.
Marian Vlaswinkel (Wageningen UR, PPO) vertelt over de eerste resultaten uit de
enquetes die gehouden zijn bij alle gemeenten in Zeeland (zie bijlage 3).
De gemeenten zijn geïnteresseerd in hun eigen gegevens ten opzichte van een ander.
Misschien dat we in de toekomst met codes kunnen werken.
Tom Vermin (gemeente Noord-Beveland) gaat in op de ervaringen van de gemeente
Noord-Beveland (zie bijlage 4).
Als vegen en borstelen niet meegerekend wordt, is de selectspray volgens de DOB
methode ongeveer 15% duurder dan zonder DOB.
In het kader van praktijkgericht leren zijn studenten van het Groen College Goes
ingeschakeld om bepaalde zaken mbt onkruidbestrijding uit te zoeken. .
Tenslotte kaart Michiel Bil nog even aan dat in het kader van het praktijknetwerk de
ervaringen uit de ene gemeente gedeeld kunnen worden met andere gemeenten. Als
iemand ideeën heeft, kunnen ze dit doorgeven aan Michiel Bil (provincie Zeeland).
Na de lezingen kan iedereen een aantal proefvakken rond het terrein van de
gemeentewerf gaan bekijken. De proefvakken zijn een week voor de bijeenkomst
behandeld met heet water, een brander of gespoten met herbicide. De verschillende
machines die daarbij zijn gebruikt zijn aanwezig voor demonstraties. Er zijn bijna 40
mensen aanwezig van diverse Zeelandse gemeenten en aannemers. Ter afsluiting werd
nog een hapje en drankje aangeboden door de gemeente Noord-Beveland.

