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DE WERKDAG VAN DE BOOMVERZORGERS HERUITGEVONDEN
De nieuwe Husqvarna T540i XP® tophandle en de Husqvarna 540i XP® 
backhandle accukettingzaag vergroten uw efficiëntie en precisie.  
En tegelijkertijd verminderen ze uw uitstoot en geluidsoverlast. Deze 
duurzame en perfect uitgebalanceerde kettingzagen beschikken over 
een intuïtieve interface, terwijl de prestaties vergelijkbaar zijn met een  
40 cc-benzine. Hierdoor kunt u overal en altijd op het hoogste niveau werken.

Ontworpen voor u. Ontwikkeld voor de #nieuwekettingzaaggeneratie
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De voornaamste reden dat de vier groenvoor-
zieners de spreekwoordelijke poot stijfhouden, 
is het nadelige effect dat (chemische) bestrij-
dingsmiddelen zoals glyfosaat, die met de 
opheffing van het verbod weer gebruikt mogen 
worden, op milieu, mens en dier hebben.

Milieubelasting
Klaas Kiekebos, directeur markt en realisatie 
van Donker Groep vertelt: ‘Het gaat ons erom 
dat we geen milieubelastende middelen meer 
willen gebruiken. Dat zijn niet alleen middelen 
als glyfosaat, maar ook “natuurlijkere” bestrij-
dingsmiddelen, zoals vetzuren, die ook onder 
het verbod vielen.’ Ook daar zal Donker Groep 
niet op terugvallen, zo vertelt Kiekebos.
Door onkruid op straten en paden chemisch te 
bestrijden, verdwijnt bijna 90 procent van het 
bodemleven. Niet alleen voor het milieu heeft 
het nadelige gevolgen. Wanneer het regent, 
trekken pesticiden in grondwater en plassen, 
meren en rivieren. Dieren en mensen drinken 
het ‘gezuiverde’ grondwater en krijgen zo res-
tanten van pesticiden binnen.

‘Als er een middel op de markt komt dat aan-
toonbaar geen enkele impact op milieu, mens 
en dier heeft, dan kunnen we dat overwegen’, 
zegt Kiekebos. ‘Maar vooralsnog zijn er meer 
dan genoeg niet-chemische alternatieven om 
onkruid te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan 
het gebruik van heet water of hete lucht, of 
oplossingen waarbij gebruikgemaakt wordt 
van elektriciteit.’ Pesticiden werden met name 
voor 2016 veel gebruikt voor het bestrijden 
van onkruid. De afgelopen vier jaar heeft de 
groenbranche ingezet op verduurzaming van 
onkruidbestrijding door verschillende alterna-
tieven te bedenken.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Op de vraag waarom Donker Groep de nood-
zaak ziet om met een statement als dit naar 
buiten te treden, reageert Kiekebos: ‘Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Dat blijkt ook uit 
de vele reacties vanuit de markt, bijvoorbeeld 
op de socialemediakanalen van Donker Groep, 
waar kleinere hoveniers en groenvoorzieners 
heel positief op dit bericht reageren en aange-

ven het op een-
zelfde manier 
te willen aan-
pakken.’
Toch is er sinds 
de opheffing 
van het verbod 
her en der wel weer voorzichtig wat vraag 
naar chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. 
‘Dat zijn vooral bedrijven die bijvoorbeeld flink 
geraakt zijn door de coronacrisis en op zoek 
zijn naar zoveel mogelijk manieren om te bezui-
nigen’, aldus Kiekebos. ‘Wij raden dat natuurlijk 
ten zeerste af, en hopen dat andere aannemers 
daar ook niet op in zullen gaan. Met deze 
opdrachtgevers gaan wij graag in gesprek om 
naar duurzame alternatieven te kijken.’

Pesticidevrij 2030
Het kabinet blijft streven naar een pesticidevrij 
Nederland in 2030, stellen de vier bedrijven, en 
zij sluiten zich hierbij aan: ‘Wanneer chemische 
bestrijding wordt afgeschaft is dat niet alleen 
beter voor mens en dier, maar biedt het kansen 
voor een beter milieu’, zo schrijft het viertal in 
het persbericht. ‘Toekomstgericht handelen 
heeft een impact op het beter achterlaten van 
onze wereld. Door ons te richten op duurzame 
oplossingen bepalen wij wat er in de toekomst 
gebeurt.’

Ondanks de recente opheffing van het chemieverbod door de rechter laten de vier grootste 

groenbedrijven van Nederland: idverde NL, Donker Groep, Dolmans Landscaping Group en 

Krinkels, weten chemievrije onkruidbestrijding te zullen blijven toepassen. Ze roepen andere 

groenbedrijven op hetzelfde te doen.
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‘Alweer vraag naar (chemische) 
onkruidbestrijdingsmiddelen’
Nederlands grootste groenvoorzieners roepen op chemievrij te blijven 
werken ondanks opheffing verbod
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