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RIWA juicht verbod chemische onkruidbestrij-
ding buiten de landbouw toe
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, me-
vrouw Mansveld, heeft op 3 september in een brief aan 
de Tweede Kamer enkele aanscherpingen van het ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land-
bouw toegelicht. Dit naar aanleiding van het overleg dat 
zij op 1 juli jongstleden had met de volksvertegenwoordi-
gers over de Tweede nota duurzame gewasbescherming 
‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’.

Het kabinet is voornemens om met ingang van 1 november 
2015 het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen buiten de landbouw te verbieden (zie schema hieron-
der). Dit betekent dat chemische onkruidbestrijding op verhar-
dingen daarna niet langer is toegestaan. Tegelijkertijd wordt 
het particulier gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen 
verboden. RIWA juicht deze aanscherpingen toe. Dit verbod 
betekent schonere drinkwaterbronnen, aangezien resten van 
glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel dat nu nog op ver-
hardingen wordt gebruikt, steeds ruim boven de wettelijke 
norm worden aangetroffen in oppervlaktewater waaruit drink-
water wordt bereid. Deze aanscherping zorgt ervoor, samen 
met dergelijke aanscherpingen in de ons omringende landen, 
dat dit knelpunt gaat worden opgelost.

RIWA meldde in juni van dit jaar nog dat in 2012 er nog 23 
overschrijdingen op 187 metingen (12,3%) van de norm 
van 0,1 µg/l voor glyfosaat waren in oppervlaktewater waar 
drinkwater van wordt gemaakt in Nederland (zie nieuwsbrief 
#6). In België waren er 5 metingen op innamepunten hoger 
dan 0,1 µg/l (19,2%), alle op de Maas. Vrijwel overal is de 
toepassing van glyfosaat op verhardingen dé bron voor de 
verontreiniging van de Maas. Alleen in het Jekerdal zou het 
doodspuiten van dekgewas met glyfosaat op erosiegevoelige 
hellingen mogelijk een rol kunnen spelen. Het is dan ook spij-
tig dat we in deze fase moeten constateren dat er te weinig 
terreinbeheerders duurzaam zijn gaan werken waardoor de 
overheid niets anders overblijft dan het beëindigen van de 
chemische onkruidbestrijding. 

Gelijke monniken, gelijke kappen en een level playing 
field langs de rivieren
Het is goed dat er, na de focus op de emissies vanuit de land-
bouw, nu strenge regels komen voor het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen buiten de landbouw. Alle routes die 
bijdragen aan overschrijding van normen worden aangepakt 
waardoor niemand meer kan wijzen naar een ander die ook 
wat moet doen. Immers, niet alleen alle toepassers in Neder-
land worden nu aangesproken op hun bijdrage aan de emis-

sies van deze stoffen, ook in de landen om ons heen treft 
men vergelijkbare maatregelen. Op dit moment doorloopt 
een programma voor de reductie van pesticiden de wetge-
vingsprocedures in Wallonië, als onderdeel van het Nationaal 
Actie Plan d’Action National (NAPAN). Hierin is opgenomen 
dat de beheerders van openbare ruimten (gemeenten, diver-
se besturen) vanaf juni 2019 geen gewasbeschermingsmid-
delen meer mogen gebruiken. Ook wil men een verbod van 
de chemische bestrijding op alle waterdichte oppervlakken 
die verbonden zijn met het netwerk voor de opvang van re-
genwater.
 Op 8 februari 2013 werd in Vlaanderen het Decreet 
duurzaam gebruik pesticiden goedgekeurd, op 15 maart 
2013 gevolgd door het Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesti-
ciden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwac-
tiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam 
Pesticiden-gebruik. Vanaf 1 januari 2015 mag geen enkele 
openbare dienst nog pesticiden gebruiken voor het regulier 
onderhoud. Als een terrein (her)aangelegd wordt, moet het 
ontwerp getoetst worden aan een pesticidenvrij beheer (pes-
ticidentoets). 
 Het Duitse Pflanzenschutzgesetz verbiedt het ge-
bruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op ver-
keers- en bedrijfsoppervlakten. Er zijn weliswaar uitzonderin-
gen mogelijk voor de inzet van chemische onkruidbestrijding 
buiten de landbouw, maar alleen onder strikte voorwaarden. 
Op 10 april 2013 werd in het Duitse Nationaler Aktionsplan 
zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nog 
eens bevestigd dat de toepassing van gewasbeschermings-
middelen op niet-cultuurland, zoals wegen, pleinen, spoor-
wegen, industrieterreinen en luchthavens, verboden is. 

Uitzonderingen beperkt houden
RIWA stelt voor om enkele uitzonderingen te beperken tot 
die die in de criteria voor zilver en goud onder de Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer staan beschreven. Er is al jaren-
lange ervaring met deze Barometer en er schuilt veel kennis 
en expertise van ter zake kundige partijen achter de criteria. 
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