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‘2017 wordt het jaar van de waarheid als het om onkruid op verhardingen 
gaat’, verzuchtte een vertwijfelde aannemer toen ik hem vroeg wat zijn 
mening was over de onkruidmarkt. In eerdere jaren was de markt zo overspan-
nen, dat iedere bonk oud ijzer waar heet water, stoom of hete lucht uit kwam 
of een borstel op gemonteerd zat, bij opdrachtgevers bijna als een messias 
werd binnengehaald, al dan niet voorzien van een gouden strik en dito 
factuur. Natuurlijk, fabrikanten van dit soort machines hebben nog steeds een 
goed jaar in het verschiet, maar opdrachtgevers en aannemers beginnen 
slimmer te worden en weten wat werkt en vooral ook wat niet werkt.  
Natuurlijk er zijn nog talloze weed-cowboys op de markt die met  de zoveelste 
revolutionaire vondst  hun slag proberen te slaan. Daarbij wordt de waarheid 
weleens geweld aangedaan, bijvoorbeeld bij een heetwaterschuimmachine 
waarvan wordt geclaimd dat hij ook de wortels van het onkruid laat afsterven. 
Klinkt spannend, maar iedereen met ook maar een beetje gezond boeren-
verstand weet dat je ontzettend veel calorische energie in de bodem moet 
proppen om dat mogelijk te maken, zo veel dat je achter iedere 
onkruidmachine een aparte dieseltruck nodig hebt. 

Waarschijnlijk hoort dat soort zaken bij een relatief onvolwassen markt. 
Gemeentes, maar ook aannemers, moeten na vele tientallen jaren de gifspuit 
te hebben gebruikt dit deel van het vak als het ware opnieuw uitvinden. Ze 

moeten leren en ontdekken wat goed werkt, betaalbaar is en in hun 
businessmodel past. Dat lijkt simpel, maar is het allerminst. Omdat het niet 
alleen gaat om de beste en meest effectieve methode, maar ook om de 
omgeving waarin de methode wordt toegepast en, heel belangrijk, de mensen 
die ermee werken. 

Dit vakblad heeft altijd aandacht besteed aan onkruidmachines. In 2015 
organiseerden wij bijvoorbeeld een Week van het Onkruid. Binnenkort starten 
wij met een aantal GTH Demo-Doedagen, waarmee wij voor onze lezers alvast 
een tipje van de sluier willen oplichten over de oogst van nieuwe machines en 
technieken die u later dit jaar op Groen Techniek Holland kunt bewonderen. 
Noteer alvast in uw agenda: 9 mei in Almere bij de Atletiekvereniging over 
het thema Onkruid en reiniging. Voor een overdaad aan onkruid zal worden 
gezorgd. 
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