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Doel van onderzoek 

1. Wat is de huidige stand van zaken van de onkruidbeheersing in Nederland (inzet, behaalde resultaten, 
toegepaste methoden en kosten) in relatie tot de aannames die zijn gedaan ten tijde van het besluit over het 
verbod? 

2. Wat zijn de neveneffecten van chemievrije onkruidbeheersing (bijvoorbeeld wortelopdruk, schade aan 
verharding). Welke consequenties heeft dit en hoe kunnen we daar mee omgaan? 

3. Wat zijn de relevante trends, ontwikkelingen en innovaties (bijvoorbeeld klimaatverandering, innovatieve 
technieken / middelen, sturen op beleving / tevredenheid, zelfbeheer et cetera) en welke invloed hebben die op 
onkruidbeheersing in de toekomst? 

4. Wat kunnen we leren van de ervaringen met chemievrije onkruidbeheersing? Dus wat zijn de voor- en nadelen 
van de toegepaste methoden en wat zijn goede aanpakken of voorbeelden van zowel preventieve als 
repressieve onkruidbeheersing, rekening houdend met verschillende verhardingstypen 

5. Wat betekenen bovenstaande inzichten en ontwikkelingen voor de toekomstige samenwerking en sturing 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

Doel onder te verdelen in de volgende deelvragen:



1. Startoverleg opdrachtgever

2. Interviews

3. Opstellen vragenlijsten

4. Enquêtes

5. Tussenpresentatie onderzoek 

6. Overleg stuurgroep

7. Werksessies

8. Eindrapportage

Aanpak onderzoek



• 8 interviews uitgevoerd

• Input voor enquête 

• Bijdrage aan interpretatie van de enquête resultaten

• Enquête 7 weken uitgezet (15 juni tot en met 2 augustus)

• Verspreid via nieuwsbrieven van koepelorganisaties: VHG, Cumula, NVRD, Stadswerk

Interviews 

Enquête 

Werkwijze onderzoek



Resultaten



Deelvraag 1

Wat is de huidige stand van zaken van de onkruidbeheersing in Nederland (inzet, behaalde 

resultaten, toegepaste methoden en kosten) in relatie tot de aannames die zijn gedaan ten 

tijde van het besluit over het verbod? 

Huidige stand van zaken



Enquête 

Totaal respondenten enquête: 101

7
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43

24

Anders namelijk:

Private aannemer

Publiek bedrijf

Gemeente met eigen dienst

Regiegemeente
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Voor wat voor soort organisatie bent u werkzaam?

• Voornamelijk ingevuld door 

gemeenten (65%)

• Onder de optie anders: 

Combinatie van gemeente met 

eigendienst en derden.



Enquête 

Heeft u effecten ondervonden door het verbod op het gebruik van chemische middelen bij de 

bestrijding van onkruid op verharding?

71

2

28

Ja

Nee

Nee, wij werkten al chemie-vrij
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• 70% geeft aan effecten te 

hebben ondervonden door het 

verbod op gebruik van 

chemische middelen.



Methode:
Elementverharding

Welke methode(s) gebruikte u voor het onderhouden van elementverharding (open verharding) in 2019, en 
hoeveel rondes maakt u met deze techniek per jaar?  

1x 2x 3x 4x 5x 6x >6x Totaal

Borstelen 19 28 11 11 2 4 6 81

Maaien met bosmaaier 6 20 15 19 5 4 8 77

Heet water (volvelds) 6 6 7 10 3 4 2 38

Heet water (sensor gestuurd) 0 5 6 2 9 0 1 23

Branden 8 4 10 8 5 4 2 41

Hete lucht 2 5 10 6 8 8 3 42

Handmatig/Schoffelen 4 3 6 3 0 4 1 21

Stoom 0 0 1 1 0 0 0 2

Infrarood 0 1 0 1 0 0 0 2

Combi hete lucht/stoom/IR 1 2 3 4 1 1 1 13

Andere technieken 0 3 1 1 0 0 1 6

• Borstelen en maaien met 

bosmaaier zijn de meest 

toegepast methode, gevolgd 

door branden en hete lucht. 

• Methode hangt mede af van 

gevraagde kwaliteit, grote 

variatie in frequentie 



Methode:
Elementverharding
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Vergelijking elementverharding

Geen groot verschil in methoden 

tussen respondenten die al langer 

chemie vrij werkten en die na 2015 

chemie vrij zijn gaan werken.

Methoden toegepast door respondenten die al chemie vrij werkten en respondenten die nog niet 

chemie vrij werkten voor het verbod.

Langere ervaring in chemie vrije 

onkruidbeheersing, lijkt iets meer te 

neigen naar mechanische 

behandelingen

< 5 jaar chemie vrij > 5 jaar chemie vrij Totaal

Borstelen 22% 26% 23%

Maaien met bosmaaier 23% 20% 22%

Heet water (volvelds) 12% 8% 11%

Heet water (sensor gestuurd) 7% 6% 7%

Branden 13% 9% 12%

Hete lucht 12% 13% 12%

Handmatig/Schoffelen 5% 8% 6%

Stoom 0% 1% 1%

Infrarood 0% 1% 1%

Combi hete lucht/stoom/IR 3% 6% 4%

Andere technieken 2% 2% 2%



Methode: 
Halfverharding

Welke methode(s) gebruikte u voor het onderhouden van halfverharding in 2019, en hoeveel rondes maakt u met 
deze techniek per jaar?  

1x 2x 3x 4x 5x 6x >6x Totaal

Borstelen 4 4 3 7 0 1 1 20

Maaien met bosmaaier 6 9 16 8 2 1 5 47

Heet water (volvelds) 3 6 7 8 2 1 2 29

Heet water (sensor gestuurd) 3 1 2 2 5 2 0 15

Branden 4 4 10 9 4 4 2 37

Hete lucht 1 6 6 5 8 4 3 33

Handmatig/Schoffelen 5 9 5 7 0 2 1 29

Stoom 0 0 1 0 0 1 0 2

Infrarood 0 0 1 1 2 0 0 4

Combi hete lucht/stoom/IR 1 0 2 1 0 2 1 7

Andere technieken 6 4 2 3 0 0 0 15

• Maaien met bosmaaier, branden 

en hete lucht zijn meest 

toegepaste methode voor 

halfverharding. 

• Opvallend dat bosmaaier zoveel 

wordt gebruikt! 



Methode:
Halfverharding
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Methode: 
Halfverharding

Andere technieken:

1 machinaal schoffelen , losmaken van het onkruid

2 Los frezen, daarna gezeefd terug brengen

3 machinaal schoffelen

4 frees

5 trekker met schuif

6 met een rooimachine

7 schuim

8 mechanische schoffelmachine

9 zout strooien op schelpenpaden

10 met een soort eg de halfverharding lostrekken

11 Proef met stroom

12 mechanisch schoffelen d.m.v. een minitractor met schoffelapparaat, een zogenaamde Gritfoster. Dit in combinatie met 

een behandeling met heet water of branden na het schoffelen

13 we hebben een test gedaan met een getrokken schoffelmachine achter een fruitteeltrekker en gaan over tot aankoop 

van deze machine/apparaat.

14 Aanvulling met gebroken puin, gebroken asfalt of schelpen

15 Frezen en aandrukken halfverharding

• Zijn nog opzoek naar de juiste 

methode voor halfverharding



Methode:
Goten

Welke methode(s) gebruikte u voor het onderhouden van goten in 2019, en hoeveel rondes maakt u met deze 
techniek per jaar? 

1x 2x 3x 4x 5x 6x >6x Totaal

Borstelen 7 19 14 20 8 8 8 84

Maaien met bosmaaier 2 6 5 7 3 4 2 29

Heet water (volvelds) 2 2 3 4 2 0 0 13

Heet water (sensor gestuurd) 0 1 1 2 3 0 0 7

Branden 2 3 4 6 2 0 1 18

Hete lucht 0 1 0 5 6 2 1 15

Handmatig/Schoffelen 0 3 0 2 0 0 0 5

Stoom 0 0 1 1 0 0 0 2

Infrarood 0 0 0 1 0 0 0 1

Combi hete lucht/stoom/IR 0 0 1 0 0 1 0 2

Andere technieken 0 0 1 0 0 1 0 2

Borstelen van onkruid wordt het 

meest toegepast bij goten



Methode:
Goten
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Methode:
Obstakels

Welke methode(s) gebruikte u voor het onderhouden van obstakels in 2019, en hoeveel rondes maakt u 
met deze techniek per jaar? 

1x 2x 3x 4x 5x 6x >6x Totaal

Borstelen 2 4 4 8 3 1 1 23

Maaien met bosmaaier 6 16 16 19 9 7 6 79

Heet water (volvelds) 3 9 9 3 8 1 3 36

Heet water (sensor gestuurd) 0 0 0 0 2 0 0 2

Branden 1 11 6 10 2 2 1 33

Hete lucht 0 2 3 4 1 1 1 12

Handmatig/Schoffelen 1 7 4 4 1 1 0 18

Stoom 0 0 0 0 0 0 0 0

Infrarood 0 0 0 0 0 0 0 0

Combi hete lucht/stoom/IR 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere technieken 0 0 0 0 0 0 0 0

Maaien met bosmaaier wordt het 

meest toegepast bij obstakels 



Methode:
Obstakels
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Veegbeheer

Elementverharding Goten
Zonder derde 

borstel
Met derde 

borstel Totaal
Zonder derde 

borstel
Met derde 

borstel Totaal

Range 0-26 0-20 0-26 0-26 0-20 0-26

Gemiddelde 4,0 3,5 7,5 4,2 3,9 8

• Bij 54% van de respondenten wordt veegbeheer en onkruidbeheer door dezelfde partij uitgevoerd, 

bij 19% gedeeltelijk en 27% niet 

• 83% van de respondenten heeft veegbeheer afgestemd op onkruidbeheer

Hoe vaak per jaar worden elementverhardingen/goten geveegd zonder of met derde borstel (door u of een andere 
partij)? 

Frequentie van vegen is afgestemd 

op onkruidpreventie (aanbeveling 

onderzoek 2013 minimaal 6x vegen)



Waarom methode
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Anders namelijk:

Kwaliteitsniveau dat gehaald moet worden

Ervaring met methoden

Type verhardingen aanwezig in het beheergebied

Effectiviteit van de methoden

Bekwaamheid en samenstelling van het personeel dat in dienst is

Beschikbare machines / gemaakt investeringen

Kosten / budget
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Waarom past u de hiervoor aangegeven (combinatie van verschillende) methode(n) toe? 

Keuze methode lijkt vooral 

gebaseerd op budget, kwaliteit en 

effectiviteit



Ontwerp

Invloed op nieuw ontwerp:

• 62% geeft aan invloed te hebben op nieuw ontwerp (invloed is wel voornamelijk klein) 



Klachten

Eén op de 5 klachten uit de buitenruimte gaan over onkruid (grote marge)



Aansturing onkruidbeheer
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• Merendeel werkt beeldgestuurd

en maakt gebruik van vooraf 

opgestelde taken (handmatig of 

geautomatiseerd)

Hoe wordt het onkruidbeheer aangestuurd? Wordt er bij de aansturing van onkruidbeheer gebruik gemaakt 
van vooral opgestelde taken?



Kwaliteit verharding

Gemiddelde op
schaal 1-10 Range

Elementverharding 
(openverharding) 5,6 1-8

Halfverharding 4,7 1-8

Goten 5,8 1-8

Verharding rondom obstakels 4,8 1-8

Verkeersgeleiders 5 1-8

Totaal gemiddelde 5,2 -

Respondenten gaven voor alle verhardingen vaak een gelijk antwoord (elementverharding 5 dan de rest ook 5, 4 of 3). 

Wat is de gemiddelde kwaliteit van de volgende te beheren verhardingen (in relatie tot onkruid)?

Het verhogen van de kwaliteit van 

de verharding als preventieve 

maatregel lijkt nog niet veel te 

worden toegepast 



Kosten

• Opsplitsing van de 

gemiddelde kosten over; 

elementverharding, 

halfverharding en goten 

vaak onbekend. 

• Veel respondenten voor 

zowel goten, element- en 

halfverharding dezelfde 

kosten ingevuld.

Enquête 2020

Gemiddelde over 
het gehele areaal 

(€/m2)  
Mediaan
(€/m2)    

Gemiddelde Excl. Outlier
(€/m2)  

Median Excl. Outlier
(€/m2)  N (N - outlier) min - max 

Kwaliteitsniveau A 0,38 0,25 0,33 0,25 15 (14) 0,19 – 1 

Kwaliteitsniveau B 0,29 0,18 0,22 0,17 26 (21) 0,03 - 1

Kwaliteitsniveau C 0,20 0,14 0,11 0,12 8(7) 0,03 – 0,85

Kwaliteitsniveau B
Kwaliteitsniveau B

(€/m2)  
Mediaan
(€/m2)    

Gemiddelde Excl. Outlier
(€/m2)  

Median Excl. Outlier
(€/m2)  N (N - outlier) min-max

Gemiddelde over het gehele 
areaal 0,29 0,18 0,22 0,17 26 (21) 0,03 - 1

Elementverharding 0,20 0,16 0,16 0,16 23 (18) 0,03 - 0,9

Halfverharding 0,22 0,16 0,17 0,17 21 (16) 0,03 - 0,9

Goten 0,19 0,13 0,14 0,13 17 (16) 0,03 - 0,9

• Vergelijking enquête 2013

Prijzen destijds tussen de 0,18 – 0,22 €/m2 gemiddeld voor niet chemische 

bestrijdingsmethoden (kwaliteitsniveau B).

• Kosten zijn ten opzichte van 

2013 15% gedaald voor 

kwaliteitsniveau B

• Methoden lijken 

geoptimaliseerd



Deelvraag 1

Wat is de huidige stand van zaken van de onkruidbeheersing in Nederland (inzet, behaalde 

resultaten, toegepaste methoden en kosten) in relatie tot de aannames die zijn gedaan ten 

tijde van het besluit over het verbod? 

Conclusie

2013 2020

Inzet Bestrijding mogelijk met alle 

technieken 

Bestrijding mogelijk met alle 

technieken 

Behaalde resultaten Niet chemisch mogelijk Niet chemisch kent de nodige 

nadelen

Toegepaste methode Elke techniek kent zijn beperkingen. 

Niet een specifieke voorkeur

Elke techniek kent zijn beperkingen. 

Niet een specifieke voorkeur

Kosten Niet chemisch ca. 4x duurder Niet chemisch ca. 3,5x duurder 



Deelvraag 2

Wat zijn de neveneffecten van chemievrije onkruidbeheersing (bijvoorbeeld wortelopdruk, 

schade aan verharding). Welke consequenties heeft dit en hoe kunnen we daar mee omgaan? 

Neveneffecten



Neveneffecten 
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Anders namelijk:

Meer tijd nodig voor aansturing

Meer klachten van bewoners

Meer onenigheid met politiek

Meer onenigheid met opdrachtgever

Lagere beeldkwaliteit

Groter wortelpakket onder verharding

Meer worteldruk in verharding

Aanzienlijk duurder geworden
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Welke effecten heeft u ondervonden door het verbod op het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van 
het onkruid? 

Beheerders ondervinden relatief 

veel nadelen door het verbod op 

het gebruik van chemische 

middelen.



Neveneffecten 

• ‘’Meer discussie over het behalen van de kwaliteit’’ 

• ‘’Meer schades, intensiever, stress’’ 

• ‘’Onenigheid met opdrachtnemer in 2019. Nieuwe aannemer in 2020 gaat een stuk beter.’’

• ‘’Meer groei’’ 

• ‘’Onkruid komt veel sneller terug’’ 

• ‘’Meer en extremere groeipieken’’ 

• ‘’Onkruidbestrijdingswerkzaamheden zijn stil komen te liggen’’

Quotes 



Deelvraag 3

Wat zijn de relevante trends, ontwikkelingen en innovaties (bijvoorbeeld 

klimaatverandering, innovatieve technieken / middelen, sturen op beleving / tevredenheid, 

zelfbeheer et cetera) en welke invloed hebben die op onkruidbeheersing in de toekomst? 

In ons onderzoek gekeken naar:

• Klimaatverandering

• Innovaties

• Beleving en tevredenheid

• Politieke aandacht

Trends, ontwikkelingen en innovaties 



Klimaatverandering

Gevolgen van klimaatverandering:

• Langere groeiseizoenen (begint eerder en gaat langer door) 

• Langere droogteperiodes

Welke invloed merkt u van klimaatverandering op:

Gemiddelde op 
Schaal 1-10 ( 1= heel weinig, 10= heel veel) N Spreiding

Onkruidgroei 6,5 101 3 – 10 

Groeiseizoen 7,5 101 3 – 10 

Plantsoorten 6,3 101 3 – 10 



Klimaatverandering

Hoe groot is de behoefte van uw organisatie om onkruidbestrijding te verduurzamen?
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Grote behoefte om te verduurzamen



Innovaties

• Laseren, maar voor deze technieken wordt echter een dure installatie verwacht met niet veel meerwaarde (ten 

opzichte van de huidige technieken). 

• Firma Rootwave, doormiddel van gelijk spanning wordt een plant van stroom voorzien waardoor de plant inwendig 

kookt. Deze wordt ingezet voor exoten, als de duizendknoop. Hierbij heb je ook te maken met risico’s bij bv 

leidingen onder de grond en bij mensen met pacemakers. Zeker in het stedelijk gebied heeft deze techniek risico’s. 

Maar ook voor het gebruik in de landbouw maakt men zich zorgen om wat het met de bodem doet, en wat gebeurt 

er met de micro-organismen. 

• Onlangs heeft Bert van Loon een nieuwe mechanische borstel ontwikkeld, waarbij de borstels anders roteren en 

meer onkruid uit voegen verwijderen. 

• Er zijn apps waarbij er beeld gestuurd wordt aangestuurd op onkruidbeheersing. 

• Mechanisch bij halfverharding (Gritfoster) 

Methoden worden wel verfijnd, maar 

echt iets nieuws wordt voorlopig niet 

verwacht.



Innovaties

In het rapport uit 2013 werden de volgende potentiële innovaties omschreven:

• Snijden met waterstraal

• Microgolf straling

• UV Licht 

Vergelijking enquête 2013

Innovaties genoemd in 2013 zijn 

niet doorgezet.



Beleving en tevredenheid

• Behoefte aan sturen op beleving en tevredenheid, maar staat in de kinderschoenen

• Onderzoeken Keizer & VanWelsem geven enig inzicht:

• Mensen zijn niet snel ontevreden over onkruid in relatie tot andere onderwerpen.

• Betere communicatie verhoogt de beleving (geeft meer acceptatie) 

• (Politieke) Aandacht voor het onderwerp heeft invloed op de beleving

• Beleving in het algemeen positiever dan de technische kwaliteit zou doen vermoeden



Politieke aandacht/ tevredenheid
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Hoeveel politieke/bestuurlijke aandacht is er 
volgens u voor onkruidbestrijding op verharding? 

Hoe tevreden zijn bewoners volgens u over het 
algemeen over de hoeveelheid onkruid op 
verharding? 

Geen zichtbare relatie tussen beide vragen. 

Ca 25% ervaart weinig politieke druk

Ca 25% van de bewoners is tevreden

Groot aandeel neutraal, wankel evenwicht



Deelvraag 3

Wat zijn de relevante trends, ontwikkelingen en innovaties (bijvoorbeeld 

klimaatverandering, innovatieve technieken / middelen, sturen op beleving / tevredenheid, 

zelfbeheer et cetera) en welke invloed hebben die op onkruidbeheersing in de toekomst? 

Trends, ontwikkelingen en innovaties 

Trend Inzicht

Klimaatverandering Grote belangstelling en invloed

Innovaties Geen grote innovaties verwacht

Beleving en tevredenheid Valt nog winst te behalen

Politieke aandacht Kan van grote invloed zijn 



Deelvraag 4

Wat kunnen we leren van de ervaringen met chemievrije onkruidbeheersing? Dus wat zijn de 

voor- en nadelen van de toegepaste methoden en wat zijn goede aanpakken of voorbeelden 

van zowel preventieve als repressieve onkruidbeheersing, rekening houdend met 

verschillende verhardingstypen 

➢Geen belangrijke nieuwe inzichten in methoden verkregen (uit interviews)

➢Methode is geen rationele afweging op basis van effectiviteit maar op basis van omstandigheden, 

sturing en doelen.

➢ Er is niet 1 optimale methode, per methode zijn er voordelen en nadelen te benoemen.

➢Momenteel nog teveel focus op methode, terwijl met iedere methode resultaat te bereiken valt.  

Leren van ervaringen



‘Grip op onkruid’

Aan de hand van de interviews en enquête zien wij de volgende accentverschillen: 

• Kwaliteit gestuurd: Hoge kwaliteit, thermische methoden (frequent)

• Organisatie gestuurd: Personeel en machine afhankelijk, omstandigheden bepalen de 

methoden

• Contract gestuurd: Methoden onbelangrijk, kwaliteitsniveau bepalend 

• Klimaat/Duurzaam gedreven: Preventief, aandacht aan ontwerp, onkruidwerende bestrating, 

minder bestrating



Deelvraag 5

Wat betekenen bovenstaande inzichten en ontwikkelingen voor de toekomstige 

samenwerking en sturing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

Samenwerken



Opdrachtgever-opdrachtnemer
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Hoe zou u de samenwerkingsrelatie omschrijven tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer?

Bijna niemand is ontevreden over 

de samenwerking



Opdrachtgever-opdrachtnemer
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Anders namelijk:

Gelijkwaardigere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Samenwerken tussen diensten

Meer initiatief van opdrachtnemer als resultaat niet gehaald dreigt te worden

Minder richten op kleine tekortkortingen

Tijdens groeizame periodes meer samen aanpak bespreken

Samen schouwen

Naast kortingen ook beloningen

Geen kortingen meer toepassen
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Welke verbetermogelijkheden ziet u voor de manier waarop nu wordt samengewerkt tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer?

Veel mogelijkheden tot verbetering 

van samenwerking!



Deelvraag 5

Wat betekenen bovenstaande inzichten en ontwikkelingen voor de toekomstige 

samenwerking en sturing tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

Verbeter mogelijkheden zitten in:

- Samen schouwen 

- Tijdens groeizame periodes meer samen aanpak bespreken

- Meer initiatief opdrachtnemer als resultaat niet wordt gehaald

- Samenwerking tussen diensten 

➢ Aanpassen van het (landelijk) beeldbestek is wenselijk 

Samenwerken



Advies

• Over het algemeen zijn aannemers en gemeenten tevreden

• Er is wel sprake van onzekerheid over de toegepaste methoden, ook bij partijen die al lange 

tijd chemievrij werken.

• Deze onzekerheid niet perse nodig, er zijn meerdere wegen naar Rome. Methode is minder 

belangrijk dan we denken/verwachten. Waar bevind jij je in het proces? 



Advies

Minder focus op de methode, maar meer focus op de omstandigheden waarbinnen je werkt en de mogelijke 

optimalisaties. Methode is vaak afhankelijk van gegeven omstandigheden. Binnen optimalisatie zitten altijd 

verbetermogelijkheden. 

Omstandigheden

• Budget

• Beeld/frequentie

• Klachten

• Kwaliteitsniveau

• Beleving

• Regie/uitbesteden

• Onkruiddruk (Kwaliteit 
verharding, wortelpakket, 
bermen en ondergrond)

• Personeel

• Aanwezige machines

Methode

• Omstandigheden en 
ervaring bepaald 
methode.

Optimalisatie

• Ontwerp

• Contract  / 
samenwerking 

• Aansturen/schouwen 

• Beleving 
communiceren

• Duurzaamheid/klimaat 

• Vegen 

Ontwikkeling



Advies

Respondenten bevinden zich op verschillende plekken in het proces.

Omstandigheden

• Budget

• Beeld/frequentie

• Klachten

• Kwaliteitsniveau

• Beleving

• Regie/uitbesteden

• Onkruiddruk (Kwaliteit 
verharding, wortelpakket, 
bermen en ondergrond)

• Personeel

• Aanwezige machines

Methode

• Omstandigheden en 
ervaring bepaald 
methode.

Optimalisatie

• Ontwerp

• Contract  / 
samenwerking 

• Aansturen/schouwen 

• Beleving 
communiceren

• Duurzaamheid/klimaat 

• Vegen 

Ontwikkeling

Voor het merendeel valt er nog 

winst te behalen door te 

optimaliseren.

Een deel van de respondenten  

worstelt nog met de omstandigheden 

waarbinnen zij werken en methode. 



Werksessies
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Anders namelijk:

Personeel

Beleving

Klimaat en verduurzaming

Methoden

Participatie

Ontwerp

Kosten/budget

Contracten

0 10 20 30 40 50 60 70

Welk van de volgende onderwerpen ervaart u als uitdagend?

Budget, methode en 

klimaat/verduurzaming worden als 

uitdagende onderwerpen ervaren. 



Werksessies

Ingevuld onder ‘’ Anders namelijk’’:

• Door de uitvoering in eigen dienst is het een uitdaging de storingen aan apparatuur en de duur van de uitval van 

apparatuur te minimaliseren!

• Onkruid beheersing is goed te doen maar dan dient er wel voldoende budget beschikbaar te zijn

• Het monitoren en meten van de resultaten uitlaten voeren door gespecialiseerde erkende bedrijven. Dit voorkomt heel veel 

misverstanden. Zou een mooie discussie kunnen zijn in de werksessies.

• Energie verbruik en uitstoot machines! Onkruid arm openbare ruimte inrichten. Niet meer verharding dan nodig aanleggen.

• Beeldvorming bij veel ambtenaren te hoog voor B. Men denkt vaak in onkruidbestrijding ipv beheersing. Vooral rondom 

obstakels. Communiceer duidelijk naar de burger wat voor beeld men kan verwachten.

• Uitbesteden versus eigen beheer

Welk van de volgende onderwerpen ervaart u als uitdagend?



Voorstel 3 werksessies

1. Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

• Wat voor contract hoort er bij ‘Grip op onkruid’?

• Hoe kan je nieuwe contracten vormgeven?

• Hoe kan je kwaliteit borgen?

• Hoe om te gaan met boetes? 

• Hoe verbeteren we de communicatie tussen opdrachtnemer en -gever?

• Hoe verbeteren we de samenwerking tussen opdrachtnemer en -gever?

2. Klimaat/duurzaamheid, ontwerp en beleving

• Wat houdt klimaatbewust onkruid beheren in?  

• Hoe kunnen we verduurzamen binnen onkruidbeheersing?>

• Hoe kun je het best sturen op beleving?  

• Welke invloed heb je op ontwerp? Hoe zou je deze invloed kunnen vergroten?

3. Methoden en budget

• Wat is het verschil tussen onkruidbeheersing en onkruidbestrijding?  

• Hoe kan de aansturing worden verbeterd? 

• Waar zitten optimalisatie mogelijkheden?  



Opzet werksessies

Ons voorstel is om op 1 dag de drie werksessies te organiseren achter elkaar. 

Afhankelijk van het animo kunnen parallelsessies georganiseerd worden. 

Optioneel kunnen twee werksessies fysiek georganiseerd worden en één online. 

Een werksessie duurt maximaal 1,5 uur. 

De verwachting is om half oktober deze dag samen met NVRD te organiseren. 



Einde



Contact

Jurgen.ooms@tauw.com

+31 65 31 66 74 8

Jurgen Ooms

www.tauw.com


