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1. Inleiding 

 

Vanwege het nadelig effect op het milieu is de gemeente begin 2012 gestopt met het gebruik 

van chemische middelen in de bestrijding van het onkruid op verhardingen, zoals straten, 

pleinen en trottoirs. Daarmee loopt de gemeente vooruit op het verbod dat het rijk vanaf 1 

januari 2016 op het gebruik van deze middelen op verharde oppervlakten invoert. Niet-

chemisch onkruidbeheer is duurder en met gelijkblijvend budget kon de gemeente het 

onkruidbeheer niet meer op hetzelfde niveau handhaven. In 2012 en 2013 beperkte het 

onkruidbeheer zich daarom voornamelijk tot winkelcentra, doorgaande wegen, openbare 

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

veiligheid oplevert. Dit leidde op veel plekken in de stad tot sterke onkruidgroei met 

hardnekkig, meerjarig en diepwortelend onkruid. Onkruid verstoort het straatbeeld, heeft een 

vuil aantrekkende werking, zorgt op verkeerseilanden voor onveilige situaties, tast de 

verharding aan en zorgt voor veel klachten bij bewoners, toeristen en andere gebruikers van 

de openbare ruimte. Meer onkruid leidt tot meer kosten. 

 

Begin 2014 is de raad over de problemen in het onkruidbeheer geïnformeerd (informatienota 

2014/46558: Onkruidbestrijding 2014). Ook is de raad op de hoogte gebracht van de aanpak 

voor 2014, waarbij het vegen van de goten en de onkruidbestrijding werden gecombineerd. 

Daarbij is aan de raad toegezegd om de aanpak eind 2014 te evalueren en met een voorstel te 

komen voor het onkruidbeheer vanaf 2015. Met deze informatienota wordt hieraan gehoor 

gegeven. 

 

 

2. Kernboodschap 

 

Onkruidbeheer is een essentieel onderdeel van het dagelijks beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. Onkruidbeheer zonder chemische bestrijdingsmiddelen is bovendien in lijn 

met de visie van de coalitie op een duurzaam en milieuvriendelijk beheer van de openbare 

ruimte. 

Het huidige niveau van onkruidbeheer leidt tot meer onkruidgroei en geeft aanleiding tot veel 

klachten, oplopende schade aan materialen, en toenemende inspanning en kosten om het 

beheer op niveau te houden. Goed onkruidbeheer is essentieel voor het schoon, heel en veilig 

houden van de openbare ruimte en zorgt voor een aantrekkelijke stad. Hieraan zijn extra 

kosten verbonden. Het verbeteren van het onkruidbeheer en de daaraan verbonden extra 

kosten, moeten tegen andere belangen worden afgewogen en kan in de besluitvorming bij de 

Kadernota 2015 worden meegenomen. 

  

3. Consequenties 

 

 

Niet chemische onkruidbestrijding is goed voor het milieu  

 

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu. 

Bovendien belasten deze middelen de (grond)waterkwaliteit. De overschakeling in 2012 naar 

niet-chemisch onkruidbeheer is dus in lijn  met het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 
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Daarbij loopt de gemeente vooruit op het verbod dat het rijk vanaf 1 januari 2016 op het 

professioneel en particulier gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen 

gaat instellen. 

 

 

Onkruidbeheer is in 2014 stadsbreed en in combinatie met goten vegen uitgevoerd 

 

Terwijl het onkruidbeheer zich in 2012 en 2013 concentreerde op specifieke locaties in de 

stad, kon het onkruidbeheer in 2014 – dankzij een gunstige aanbesteding – weer stadsbreed 

worden opgepakt. 

Daarbij is gekozen voor een gecombineerde aanpak van goten vegen en onkruidbestrijding. 

Vervuilde goten zijn namelijk een belangrijke broedplaats voor onkruid. Aan het begin van 

het onkruidgroeiseizoen heeft Spaarnelanden de goten eenmalig intensief geveegd. 

Vervolgens werden de goten op reguliere basis schoon gehouden. De onkruidbestrijding is 

door de gecontracteerde aannemer met heetwater- en hete lucht techniek uitgevoerd. Er is 

gewerkt op basis van de beeldkwaliteitsniveaus van het CROW, die variëren van geen 

onkruid op A+ niveau naar zeer veel onkruid op D niveau. Met de aannemer zijn begin 2014 

de onderstaande te behalen beeldkwaliteitsniveaus afgesproken. 

 
Gebied (functionele eenheid) Met de aannemer afgesproken 

beeldkwaliteitsniveaus 

Centrum B (in beperkte mate onkruid) 

Knooppunten C (redelijk veel onkruid) 

Winkelcentra B 

Hoofdinfrastructuur B 

Monumentale parken C 

Overige parken en groengebieden C 

Woonwijken B 

Bedrijventerreinen C 

Buitengebied C 

 
Omdat het onkruidbeheer in de voorgaande jaren alleen selectief werd uitgevoerd, had de 

aannemer te maken met achterstallig onderhoud (hardnekkig onkruidgroei door meerjarige 

kruiden). Het onkruidbeeld verslechterde in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van 

2014 is door de aannemer een inhaalslag gemaakt en herstelde het onkruidbeheer zich 

richting het afgesproken niveau. In 2015 zal de gecombineerde aanpak van goten vegen en 

onkruidbeheer worden voortgezet. 

 

 

Het huidige niveau van onkruidbeheer zorgt voor meer onkruid en meer klachten 

 

Wanneer het onkruidbeheer de komende jaren op het huidige niveau B/C wordt voortgezet, 

dan zal daarvoor een steeds grotere inspanning geleverd moeten worden. Op dit 

onderhoudsniveau blijft er namelijk nog zoveel onkruid staan dat dit makkelijk uitzaait en 

voor nog meer onkruidgroei zorgt. Bij gelijkblijvend budget is er geen ruimte voor extra 

beheerinspanningen en zal de onkruidgroei – waaronder meerjarige diepwortelende kruiden - 

alleen maar toenemen. Dit leidt tot oplopende schade aan de verharding. Hoog onkruid op 

verkeerseilanden zorgt voor onveilige situaties. Bovenal vormen locaties met onkruid een 

verzamelhaard voor zwerfvuil. Dit betekent dat de klachten en de beheerkosten toenemen. 
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Door het onkruidbeheer van B/C niveau naar A/B niveau te brengen, wordt agressieve 

onkruidgroei tegen gegaan en verbetert de uitstraling van de openbare ruimte en worden de 

beheerkosten in de hand gehouden.  

 

 

Het onkruidbeheer voldoet niet aan het door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau 

 

In 2012 heeft de gemeenteraad de visie en strategie voor het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte vastgesteld (raadsstuk 2012/398572). Hierin is het ambitieniveau voor 

reiniging en daarmee voor het onkruidbeheer op A/B vastgesteld. Zie onderstaande tabel. In 

het kader van de bezuinigingen heeft de raad in oktober 2014 de ambitieniveaus voor het 

dagelijks beheer en onderhoud van groenvoorzieningen, wegen en andere domeinen naar 

beneden bijgesteld. Riolering en afval & reiniging werden hiervan uitgezonderd, omdat deze 

domeinen vanuit de heffingen worden gefinancierd (raadsstuk 2014/340726: Herziening 

kwaliteitsambitie Openbare Ruimte). Omdat de onkruidbestrijding in het domein afval & 

reiniging is opgenomen, blijven de door de raad in 2012 vastgestelde ambitieniveaus A/B dus 

onveranderd van kracht. Onkruidbeheer op dit niveau draagt bij aan een schone en 

aantrekkelijke stad. Het huidige onkruidbeheer voldoet hier niet aan. 

 
Gebied (functionele eenheid) Door de raad vastgestelde 

kwaliteitsambities 

Centrum A (weinig onkruid) 

Knooppunten A 

Winkelcentra A 

Hoofdinfrastructuur A 

Monumentale parken A 

Overige parken en groengebieden B (in beperkte mate onkruid) 

Woonwijken B 

Bedrijventerreinen B 

Buitengebied B 

 

 

Burgers ervaren nog geen verbetering in het onkruidbeheer 

 

De in 2014 doorgevoerde aanpak van het (achterstallig) onkruidbeheer leidde nog niet tot een 

duidelijke verbetering in de beleving van de burger. In november 2014 is het Digipanel 

(platform van Haarlemse burgers) hierop bevraagd. Van de panelleden die aan de enquête 

hebben meegedaan, 

 is 36 % (zeer) tevreden, 28 % neutraal en 36 % (zeer) ontevreden over het onkruidbeheer; 

 vindt 40 % dat het onkruidbeheer in de afgelopen 3 jaar is verslechterd; 51 % vindt dat 

het gelijk gebleven is en 9 % vindt dat het verbeterd is. 

Verder blijkt uit de enquête dat van de panelleden, 

 15 % altijd en 38 % regelmatig zelf het trottoir voor de woning onkruidvrij houdt; 

 66 % er begrip voor heeft als de gemeente een beroep doet op de bewoners om zelf het 

trottoir voor de woning onkruidvrij te houden. 

Uit de enquête blijkt dus dat een groot aantal panelleden gemotiveerd is het onkruid rond de 

eigen woning aan te pakken. Binnen de nieuwe beheer- en onderhoudscontracten die de 

gemeente met Spaarnelanden en andere marktpartijen over het dagelijks onderhoud van de 

buitenruimte heeft afgesloten is Spaarnelanden aan zet. Spaarnelanden heeft aangegeven met 
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de wijkraden te willen onderzoeken of en hoe zij in de aanpak van onkruid kunnen 

participeren. 

Voor de volledige enquêteresultaten wordt verwezen naar het rapport Onkruidbestrijding van 

december 2014 van de afdeling Onderzoek en Statistiek. 

 

 

In de Waarderpolder slaan de bedrijven en Spaarnelanden de handen ineen 

 

De Stichting Parkmanagement Waarderpolder (waarin de Industriekring Haarlem en de 

gemeente zijn vertegenwoordigd) en Spaarnelanden gaan samenwerken in het beheer en 

onderhoud van het bedrijvenpark Waarderpolder. Het onkruidbeheer is daarin een belangrijk 

aspect. De bedrijven in de Waarderpolder waren het afgelopen jaar niet tevreden over het 

onkruid onderhoudsniveau. Daarom wordt in de samenwerking de ambitie meegenomen om 

het onkruidbeheer in 2015 in de Waarderpolder van C naar B te verbeteren. De meerkosten 

hiervoor bedragen voor 2015 Euro 15.000. De Stichting Parkmanagement Waarderpolder is 

bereid om deze extra kosten eenmalig te dekken, als daar vanuit de gemeente een verzoek toe 

komt. Met deze verbeterslag wordt het onkruidbeheer in de Waarderpolder voor dit jaar op de 

door de raad voor bedrijvenparken vastgestelde kwaliteitsambitie gebracht. 

Over de definitieve afspraken tussen de Stichting Parkmanagement Waarderpolder en 

Spaarnelanden in het dagelijks beheer en onderhoud van de Waarderpolder wordt de raad 

binnenkort geïnformeerd. 

 

 

Milde winters en lange zomers zorgen voor meer onkruidgroei 

 

Klimaatverandering zorgt voor milde winters en lange zomers. Dat gold voor 2014 en zal in 

de toekomst steeds vaker voorkomen. Dit betekent dat de onkruidgroeiseizoenen langer 

worden en er meer inspanning nodig is om het onkruidbeeld op het afgesproken niveau te 

beheren. Het kostenverhogend effect van een lang onkruidgroeiseizoen is groter op 

beheerniveau B/C dan op beheerniveau A/B. Immers de kans op uitzaaiing is op B/C-niveau 

groter dan op A/B niveau. 

 

 

Het verbeteren van het onkruidbeheer vraagt meerdere jaren 

 

Het verhogen van het huidige onderhoudsniveau naar een stabiele beheersituatie op het door 

de raad vastgestelde A/B niveau vraagt enige jaren. Door het selectief onkruidbeheer van de 

afgelopen jaren hebben zich op veel plekken in de stad meerjarig onkruiden gevestigd. Deze 

kunnen dus meerdere onkruidgroeiseizoenen overleven en door hun diepe worteling  

moeilijker te bestrijden dan de eenjarige onkruiden. 

 

 

Aan het verbeteren van het onkruidbeheer zijn kosten verbonden 

 

Onkruidbeheer op niveau A/B is in vergelijk met het huidige niveau B/C intensiever en 

daardoor duurder. Wel is de kans op uitzaaiing op A/B niveau geringer en daarmee worden 

de jaarlijkse onderhoudskosten in de hand gehouden. 
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Om het onkruidbeheer vanaf 2016 in een periode van drie jaar van het huidige B/C niveau 

naar A/B niveau te brengen, is structureel € 50.000 per jaar nodig en een eenmalige 

investering van € 100.000 verspreid over de jaren 2016 – 2018. Zie onderstaande tabel. 

 
Extra budget 2016 2017 2018 Navolgende jaren 

Structureel € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 per jaar 

Incidenteel € 25.000 € 50.000 € 25.000 € 0 

Totaal € 75.000 € 100.000 € 75.000 € 50.000 per jaar 

 

Dekking van deze extra kosten uit het budget voor het dagelijks beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte gaat ten koste van onderhoudstaken op andere domeinen, zoals bijvoorbeeld 

groenvoorzieningen. Het dagelijks onderhoud op deze domeinen is onlangs al naar beneden 

bijgesteld (raadsstuk 2014/340726: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte). Verdere 

verschraling van deze taken ten gunste van het verbeteren van het onkruidbeheer ligt daarom 

niet voor de hand. Daarbij komt dat het volledige dagelijks onderhoudsbudget voor de 

komende jaren middels de nieuwe Beheer- en Onderhoudscontracten is doorgezet naar 

Spaarnelanden en andere marktpartijen. Dat betekent dat de dekking van de extra kosten ter 

verbetering van het onkruidbeheer uit de Algemene Middelen moet komen. Een voorstel om 

het onkruidbeheerniveau vanaf 2016 van B/C niveau naar A/B niveau te verbeteren en de 

extra kosten uit de Algemene Middelen te dekken kan in de besluitvorming van de Kadernota 

2015 worden meegenomen. 

 

 

Goed onkruidbeheer is ook afhankelijk van het onderhoud aan de verharding 

 

Een belangrijke kostenbepalende factor voor het onkruidbeheer is de kwaliteit van de 

verharding. Regelmatig onderhoud, waarbij verzakkingen en beschadigingen tijdig worden 

verholpen, verminderen de kans op onkruidgroei. Bezuinigingen op het onderhoud van de 

verhardingen hebben zodoende een kostenverhogend effect op het onkruidbeheer. 

Daar staat tegenover dat het onkruidwerend ontwerpen van de openbare ruimte en het gebruik 

van onkruidwerend voegmiddel bij het (her)straten van elementenverharding bijdragen aan 

een vermindering van de onkruidgroei. 

 

 

 

4. Vervolg 

 

Dit jaar wordt de gecombineerde aanpak van goten vegen en onkruidbestrijding op het 

huidige beheerniveau voortgezet. In de Waarderpolder zal het dagelijks onderhoud, 

waaronder de onkruidbestrijding, gezamenlijk door  de Stichting Parkmanagement 

Waarderpolder (SPW) en Spaarnelanden worden opgepakt. Daarbij  willen beide partijen het 

onkruidbeheerniveau van C naar B verbeteren. SPW is bereid om dit jaar eenmalig de extra 

kosten hiervoor te dekken. 

 

Bij de Kadernota 2015 kan de raad een besluit nemen over het voorstel om het 

onkruidbeheerniveau naar A/B te verbeteren en de extra kosten uit de Algemene middelen te 

dekken. 

Bij een positief besluit zal vanaf 2016 het onkruidbeheer over een periode van drie jaar 

omgebogen worden van het huidige B/C niveau naar A/B niveau. 
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Bij een negatief besluit zal het onkruidbeheer vanaf 2016 op het huidige B/C niveau worden 

voortgezet. Omdat de financieringsimpuls van SPW alleen voor 2015 geldt, valt het 

onkruidbeheer in de Waarderpolder vanaf 2016 terug naar C. 

 

 

 

5. Bijlagen 

 

Geen. 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


