Onkruidbestrijding op verharding voortaan milieuvriendelijker!
Door een verbod van de Rijksoverheid mag het bespuiten van verhardingen in de openbare ruimte
met chemische middelen niet meer. Vanaf nu bestrijdt de gemeente het onkruid met heet water
waardoor de celstructuur van de onkruidplant kapot gaat. Het is een meer milieuvriendelijke aanpak
maar het kost ook meer moeite omdat herhaling vaker nodig is.
Hoe werd de onkruidbestrijding op straat verzorgd?
Onkruidbestrijding is nodig om de kwaliteit van de bestrating te borgen, het regenwater op een
vlotte manier via de kolken te laten afvoeren en het straatbeeld op niveau te houden.
De afdeling Gemeentewerken heeft lange tijd het chemische onkruidbestrijdingsmiddel Roundup
Evolution op verhardingen toegepast ter bestrijding van onkruid. In de vorige eeuw werd het
bestrijdingsmiddel nog met behulp van een watertank en een spuitlans toegepast. Na het jaar 2000 is
men naar een meer milieuvriendelijke manier overgestapt door met behulp van een elektronisch oog
het onkruidbestrijdingsmiddel 2x per jaar op de onkruidplant aan te brengen.
Hoe gaat Gemeentewerken het dit jaar oppakken?
Franekeradeel kiest voor de methode met heet water. In plaats van het vergif dat de plant indringt,
maakt heet water de celstructuur van de onkruidplant kapot. Bovengrondse delen van de plant
sterven af en na elke behandeling raken ook de onkruidwortels verder uitgeput. Dit moet
uiteindelijke een schoon en egaal straatbeeld opleveren. De basistechniek is met een temperatuur
van 65° heet water op het onkruid brengen. Dit gebeurt met behulp van een rijdende machine met
sensor-gestuurde spuitkoppen. Ook gaat men gebruik maken van een machine waarbij er handmatig
met een lans heet water rondom obstakels wordt opgebracht. Slechts in bijzondere gevallen zal
bijgewerkt worden met, of een zelfrijdende borstelmachine, of handmatig met de bosmaaier. Dit is
afhankelijk van de situatie.
Het resultaat van de nieuwe manier van onkruidbeheer
Onkruidvrije straten is geen vanzelfsprekendheid meer! Bij aanvang van het onderhoudswerk kan
het straatbeeld een wat groenere aanblik opleveren. Maar naar verloop van tijd wordt dat beter.
De machines rijden niet meer op een vaste frequentie. Afhankelijk van de hoeveelheid onkruid
worden machines afwisselend ingezet. Dit vergt veel meer aansturing. Medewerkers van Omrin
besturen de machines. Het werkvoorzieningsschap Empatec ondersteunt deze verder met het
handmatige werk.
Geparkeerde auto´s
Gedurende het groeiseizoen komt de rijdende machine gemiddeld vier keer in uw straat langs.
Wanneer dat precies is, kunnen wij helaas niet aangeven. Als u het naderen van de machine
opmerkt, wilt u dan behulpzaam zijn om uw auto te verplaatsen zodat de parkeerplaats ook een
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behandeling kan krijgen?
Vragen of meldingen
Wilt u meer weten of wilt u melding doen van overdadig onkruid op straat? Stuur dan een bericht of
foto naar info@franekeradeel.nl . Contactpersoon is de heer Jan van der Tol.
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