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1. Inleiding 
 

Tot begin 2012 heeft de gemeente het onkruid in de openbare ruimte op chemische wijze met 

het middel Roundup bestreden. Vanwege de nadelige effecten van dit middel op het milieu 

vond de toepassing plaats volgens de richtlijnen van het DOB regime (Duurzaam Onkruid 

Beheer). In 2012 heeft onderzoek aangetoond dat dit middel ook schadelijk effecten heeft op 

de gezondheid van de mens. Daarom is de gemeente dat jaar overgestapt op niet-chemische 

onkruidbestrijding door middel van heet water en borstelen. Het budget liet echter geen 

integrale aanpak van de stad op het beoogde kwaliteitsniveau 2 (gering onkruid) toe. De 

afgelopen anderhalf jaar beperkte de onkruidbestrijding zich daarom tot winkelcentra, 

doorgaande wegen, openbare gebouwen, toeristische attracties en plekken waar onkruidgroei 

een gevaar voor verkeer en veiligheid oplevert. 

 

Met deze nota informeert het college de raad over de onkruidbestrijding zoals het dit jaar 

wordt uitgevoerd. De onkruidbestrijding vindt plaats binnen het voor dit jaar beschikbare 

budget van € 300.000. Ook wordt de raad met deze nota geïnformeerd over de te nemen 

stappen om tot een gedragen onkruidbestrijding voor de jaren 2015 en daarna te komen. 

 

2. Kernboodschap 
 

Voor het jaar 2014 wordt binnen het huidige budget de niet-chemische onkruidbestrijding van 

de openbare ruimte voortgezet. Net als in de afgelopen twee jaar, richt de bestrijding zich op 

de hierboven genoemde belangrijke locaties in de stad. Daarbij wordt ingezet op het 

combineren van onkruidbestrijding met het vegen van straatgoten en een goede 

communicatie naar en zelfwerkzaamheid van de burger. 

 

De ervaringen die de gemeente dit jaar met deze aanpak opdoet, worden meegenomen in het 

ontwikkelen van beleid voor onkruidbestrijding voor 2015 en navolgende jaren. Hierin wordt 

de nieuwe gemeenteraad actief betrokken. 

 

3. Consequenties 
 

Niet-chemische onkruidbestrijding draagt bij aan een duurzame gemeente 

 

Niet-chemische onkruidbestrijding past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 

Haarlem. Ook op rijksniveau wordt ingezet op een beperking van het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen op verhardingen en een verbod hiervan in 2015. Het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu onderzoekt nog of biologisch en ecologisch verantwoorde middelen, 

waaronder het middel Ultima, van dit verbod ontheven kunnen worden. 

 

Vegen van goten en onkruidbestrijding worden op elkaar afgestemd 

 

Dit jaar wordt het vegen van straatgoten gecombineerd met het bestrijden van onkruid. 

Hierdoor wordt een beter resultaat bereikt. 

Deze aanpak gaat als volgt: 
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Spaarnelanden zal bij de start van het onkruidgroeiseizoen intensief de straatgoten eenmalig 

vegen. Vervuilde goten zijn namelijk een belangrijke broeihaard voor onkruid. Na deze 

eenmalige intensieve veegactie worden de goten volgens het reguliere veegregiem geveegd.  

Zijn de goten schoon, dan volgt een aannemer die met heet water pleksgewijs het trottoir, 

obstakels en specifieke locaties behandelt. Winkelcentra, doorgaande wegen, openbare 

gebouwen, toeristische attracties en plekken waar onkruidgroei een gevaar voor verkeer en 

veiligheid oplevert hebben daarbij de grootste prioriteit. 

 

Burgers worden betrokken bij de onkruidbestrijding 

 

Bewoners spelen in bovenbeschreven aanpak een belangrijke rol. Zij zullen voorafgaand aan 

de intensieve veegactie hun auto moeten verplaatsen. Spaarnelanden zal daartoe de burger 

actief benaderen door middel van een huis aan huis brief, aankondigingen in de Stadskrant en 

op de gemeentelijke website, en borden in de wijk. Bewoners nemen vaak zelf al het initiatief 

om de overgang van gevel naar trottoir onkruidvrij te houden. Dit jaar wordt in overleg met 

wijkvertegenwoordigers onderzocht of en hoe de participatie en zelfwerkzaamheid van 

burgers in de onkruidbestrijding kan worden versterkt. Met de Stichting Parkmanagement 

Waarderpolder wordt contact gezocht om te onderzoeken hoe de bedrijven kunnen worden 

betrokken bij de onkruidbestrijding. 

 

De afgelopen jaren bleef het onkruidbeeld achter bij de nagestreefde kwaliteits-ambitie 

 

Begin 2012 heeft de raad met de vaststelling van de ‘Visie en Strategie Beheer en Onderhoud 

2013-2022’ ingestemd met de onderstaande kwaliteitsambities voor de verzorging en 

reiniging van de openbare ruimte, waaronder de onkruidbestrijding. 

 
Gebied Beeldkwaliteit onkruid 

Centrum A    geen tot gering onkruid 

Knooppunten en winkelcentra A    geen tot gering onkruid 

Hoofdinfrastructuur A    geen tot gering onkruid 

Monumentale parken A    geen tot gering onkruid 

Overige parken en groengebieden B    pleksgewijs onkruid 

Woonwijken B    pleksgewijs onkruid 

Bedrijventerreinen B    pleksgewijs onkruid 

Buitengebied C    redelijk veel onkruid 

 

In de periode 2006-2011 is het onkruidbeeld in de stad gemonitord waarbij het 

kwaliteitsbeeld in klassen werd ingedeeld, van klasse 1 (geen tot gering onkruid) tot en met 

klasse 5 (zeer zwaar onkruid). In deze periode werd met chemische onkruidbestrijding 

gemiddeld over de stad kwaliteitsklasse 2 tot 3 behaald, afhankelijk van de locatie en het jaar. 

Dit komt overeen met beeldkwaliteit B en is dus minder dan het in de Visie en Strategie 

Beheer vastgestelde kwaliteitsbeeld. 

 

Zoals in de inleiding vermeld, is de gemeente in 2012 overgestapt naar niet-chemische 

onkruidbestrijding, dat om budgettaire redenen pleksgewijs in de stad is ingezet. Dit leidde 

wel tot een verslechtering van de beeldkwaliteit. 
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Met het bestaande budget is de beoogde beeldkwaliteit niet haalbaar 

 

Gelet op het beschikbare budget van € 300.000 richt de onkruidbestrijding zich ook dit jaar 

vooral op winkelcentra, doorgaande wegen, openbare gebouwen, toeristische attracties en 

plekken waar onkruidgroei een gevaar voor verkeer en veiligheid oplevert. Of dit areaal kan 

worden uitgebreid hangt af van de definitieve prijsaanbiedingen van aannemers in de niet-

chemische onkruidbestrijding. Spaarnelanden benadert de markt en zal op korte termijn een 

aannemer selecteren. Met de aannemer worden afspraken gemaakt over hoe de 

onkruidbestrijding met het vegen van de straatgoten wordt gecombineerd.  

Door het vegen van goten en onkruidbestrijding op elkaar af te stemmen , kan een betere 

beeldkwaliteit worden bereikt. Hierin is een goede communicatie en medewerking van 

burgers essentieel.  

 

4. Vervolg 
 

De ervaringen die de gemeente dit jaar met de gecombineerde veegactie, onkruidbestrijding 

en burgerparticipatie opdoet, dient als input voor de beleidsontwikkeling van de 

onkruidbestrijding voor de navolgende jaren. Een niet-chemische aanpak van 

onkruidbestrijding is hierin het vertrekpunt, waarin de landelijke ontwikkelingen naar een 

aanscherping en verbod van bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden meegenomen. 

Omdat het huidige budget niet toereikend is voor een stadsbrede en integrale aanpak met een 

beeldkwaliteit zoals vastgesteld in onze Visie Strategie Beheer en Onderhoud 2013-2022, zal 

de nieuwe raad keuzes moeten maken over kwaliteitsambities en bijpassende middelen. 

 

5. Bijlagen 
 

Geen. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


