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Chemievrij onkruidbeheer  
in Goes loopt ondanks late  
inzet op rolletjes 

Zoals iedere andere gemeente in dit land is ook Goes dit jaar overgeschakeld op chemievrij onkruidbeheer. Na een aanbesteding die TuinTotaal na 

enige vertraging gegund werd, begon dit bedrijf pas eind mei met het onkruidbeheer. Desondanks zat Goes al in augustus op beeldkwaliteit A.
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TuinTotaal voerde al jarenlang allerhande werk-
zaamheden uit voor de gemeente Goes, zoals 
onderhoud aan sportvelden en snoei- en schof-
felwerkzaamheden. Na nogal wat vertraging werd 
TuinTotaal dit jaar ook de aanbesteding voor het 
chemievrije onkruidbeheer gegund op basis van 

EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). 
Hierdoor kon dit bedrijf pas eind mei starten met 
het onkruidbeheer in deze gemeente. Een flinke 
kluif, volgens directeur-bedrijfsleider Gertjan 
Toorenaar, want de onkruiddruk was inmiddels 
behoorlijk hoog door het groeizame weer. ‘Toch 

wisten we het beeld in heel korte tijd terug te 
brengen tot wat de gemeente voor ogen had. Het 
is een doorlopend bestek. Normaal gesproken tref 
je al in de wintermaanden de nodige maatregelen, 
zodat je in het voorjaar schoon kunt starten.  
Nu moesten we echter midden in het groeiseizoen 
beginnen. En het weer zat ook niet mee;  
we hebben tot eind juni regen gehad.’
In augustus voldeed TuinTotaal echter al aan beeld-
kwaliteit A, waarop het bedrijf complimenten  
ontving van de gemeente omdat het in zo’n korte 
tijd alles onder controle had gekregen. 

Inzet van de juiste machine op de juiste plek
TuinTotaal beschikt over een breed machinepark 
met diverse Weedheaters en borstel- en veegma-
chines in verschillende maten. Voor het onkruid-
beheer in Goes zijn er vijf Weedheaters in de weer, 
die ook kunnen worden uitgerust met een borstel. 
Eigenlijk rijdt er continu een machine met een bor-
stel door de wijken. De machines zijn licht en com-
pact, zodat je ermee over elke stoep en elk paadje 
kunt rijden. Met de inzet van de juiste machine 
op de juiste plek heeft TuinTotaal het handwerk 
behoorlijk kunnen beperken. Mochten er  
storingen ontstaan aan de machines, dan worden 
die dezelfde dag nog opgelost, want dit hoveniers-
bedrijf doet al het onderhoud en de reparaties 
zelf. Toorenaar: ‘Onderdelen waar vaker storingen 
aan zijn, heb ik op voorraad, dus het is het vaak 
dezelfde dag weer voor elkaar.’ 

Voor het onkruidbeheer in de gemeente Goes 
zijn zo veel mogelijk machines ingezet, om zo 
snel mogelijk de achterstand weg te werken. ‘We 
behaalden het grootste effect door het opruimen 
van probleemplekken en door de Weedheaters zo 
veel mogelijk in te zetten op het juiste moment, 
toen het onkruid het kwetsbaarst was, bij klein 
onkruid of kort na een veegronde bij warm, droog 
weer. Dat wil niet zeggen dat we achterover kon-
den leunen, maar het onkruid werd beheersbaar.’
 
Korte lijnen
De machinisten hebben vaste wijken en weten 
precies waar de probleemgebieden zijn. Dit heeft 
als voordeel dat ze de Weedheaters bij slecht weer 
makkelijk van de werktuigdragers af kunnen  
koppelen om deze te vervangen door een borstel, 
zodat ze deze probleemplekken kunnen aanpak-
ken. 

‘Er zijn altijd wel hoekjes waar veel troep ligt’, 
vertelt Toorenaar. ‘Door een goede samenwerking 
met de veegdienst van de gemeente wordt het 
vuil direct opgeruimd. Mocht de veegauto van de 
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gemeente al bezet zijn, dan zetten we onze eigen 
veegwagen in. Maar alles gaat altijd in overleg; 
we hebben een goede samenwerking met de 
gemeente.’ 

Mede door deze goede samenwerking met de 
gemeente Goes is de overgang naar chemievrij 
onkruidbeheer zonder problemen verlopen. 
‘Ons bedrijf heeft als voordeel – dat hoor ik ook 
van andere opdrachtgevers – dat we korte lijnen 
hebben. Als de opzichter van de gemeente hier-
heen belt met een probleem, dan krijgt hij direct 

mij aan de lijn en dat gaat rechtstreeks door naar 
de medewerkers.’ 

Mankracht
Na de gunning waren er ook extra mensen nodig 
om het werk uit te voeren. Voor het bemannen 
van de machines maakt TuinTotaal, waar dat 

kan, zo veel mogelijk gebruik van mensen uit 
de SROI-doelgroep, in samenwerking met het 
Werkgeversservicepunt in Goes.

Toorenaar: ‘Zij hebben ervoor gezorgd dat we in 
een zeer kort tijdsbestek over voldoende man-
kracht konden beschikken. Op deze manier daagt 

‘Als er een klacht is, 

ga ik persoonlijk bij de 

mensen langs en 

dan lossen we het op’

Gertjan Toorenaar
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het chemievrij onkruidbeheer ook zijn steentje bij 
aan het sociale milieu, wat we bij TuinTotaal ook 
belangrijk vinden.’

Continu aanwezig
De nieuwe aanpak van onkruidbeheer was even 
wennen, ook voor de gemeente. In de voorgaande 
jaren werd slechts drie keer per jaar een spuitronde 
gedaan. 

‘Nu rijden er meer machines en zijn we continu in 
de wijken aan het werk. We proberen stoepen mee 
te nemen waar ook onkruid staat. Dat betekent 
dat ook de haagjes van bewoners per ongeluk wel 
eens onder handen worden genomen. Mensen 
houden die netjes bij, maar er hoeft maar een  
bobbel in de stoep te zitten en er komt hete lucht 
vanuit de machine, en dan heb je gele blaadjes. 
Dat herstelt in de regel gelukkig wel snel, maar 
mensen schrikken er toch van. In de opstartperi-
ode kregen we daarvan dan ook wat schademel-

dingen via de gemeente. Dit betrof voornamelijk 
schade door hitte aan haagjes en beplanting.  
Als er een klacht is, ga ik persoonlijk bij de mensen 
langs en dan lossen we het op. De meeste  
bewoners zijn al blij dat er geen gif meer wordt 
gebruikt. Nu weten onze medewerkers welk stoep-
je eigenlijk net niet past voor de machine, dus dan 
nemen ze een kleinere machine. Maar dit moet 
groeien en alles komt ten goede aan het straat-
beeld, want dat is zelfs schoner dan voorheen.’
De eerste tijd vergt het meer werk
TuinTotaal kon bij de inschrijving een fictieve kor-
ting krijgen op de inschrijfsom, als beeldkwaliteit  
A werd aangeboden. ‘We hebben ingezet op 
A-kwaliteit, want hoe schoner alles is, hoe  
makkelijker het beeld te handhaven is. Je werkt 
met een systeem van uitputting, dus je moet niet 
willen dat er tien centimeter hoog onkruid mag 
blijven staan. De eerste tijd vergt dat meer werk, 
maar als je eenmaal op A zit, dan wordt het mak-
kelijker. De gemeente vroeg in eerste instantie om 
B-kwaliteit, maar de ervaring leert dat je dan toch 
al gauw te veel doet. Als je volgens B wilt beheren, 
zit je voordat je begint op randje C. Dan kost het 
veel meer tijd om weer op het vereiste beeld te 
komen.’
De meeste medewerkers komen uit Goes en 
omgeving, dus ze kennen de wijken en weten 
waar de problemen zitten. Voorheen hanteerde 
de gemeente Goes met het chemische onkruid-
beheer beeldkwaliteit B. Jaarlijks vonden er twee 
Roundup-rondes en één MCPA-ronde plaats. 
Onkruid werd bestreden, maar de voedingsbodem 
werd niet weggenomen. ‘Zoiets kun je met chemie-
vrij beheer niet tolereren’, vindt Toorenaar. ‘Want 
als je dat onkruid dan met hete lucht behandelt, 
groeit het achter je rug alweer aan. Dan is het veel 
te veel werk om aan de eisen te kunnen voldoen.’

Het straatbeeld is schoner
TuinTotaal kreeg de opdracht gegund op basis van 
EMVI. ‘Het plan van aanpak sloot aan bij wat we 
zochten’, zegt Joachim Koutstaal, beleidsmede-
werker groen bij de gemeente Goes. ‘Terecht kwam 
TuinTotaal als winnaar uit de bus. We hebben in de 
uitvraag de mogelijkheid geboden om op beeld-
kwaliteit A in te schrijven. TuinTotaal was de enige 
partij die hiermee inschreef.’ 

Het beeld ziet er volgens de beleidsmedewer-
ker uiteraard beter uit dan de B-kwaliteit van de 
mechanische onkruidbestrijding, maar ook beter 
dan de B-kwaliteit van de chemische onkruid-
bestrijding waarvan vorig jaar nog sprake was. 
‘Met deze methode richt je je veel meer op de 
ondergrond; hoopjes zand worden weggeveegd 
en de voedingsbodem voor het onkruid wordt 
weggehaald. Dat was niet het geval bij de  
chemische onkruidbestrijding. Daarbij maakte het 
niet uit dat er een plakkaat grond in de goot lag. 
Nu wordt het weggehaald, dus het onkruid kan 
alleen nog maar in dat voegje groeien en niet meer 
in de hele goot. Het straatbeeld is dus schoner.’ 

Tevreden
Overal in Goes wordt nu geveegd. De gemeente 
veegt op basis van zwerfvuil of blad en niet op 
basis van grond of zand op wegen, paden en  
stoepen. 

‘Onze veegmachines zijn vrij zwaar’, legt Koutstaal 
uit, ‘en kunnen daardoor niet over het trottoir heen. 
Ook kunnen ze niet in de brandgangen tussen en 
achter huizen komen. De machines van TuinTotaal 
kunnen dat wel, zodat ook daar onkruid en vuil 
verwijderd kunnen worden. Vervolgens wordt het 
van de stoep in de goot geveegd en de veegdienst 
van de gemeente ruimt het op.’ 

De gemeente Goes merkt dat er nu minder  
klachten zijn. ‘Veel gemeentes zijn nog aan het 
worstelen met de switch van chemie naar  
chemievrij. Ik hoor weleens van collega’s bij andere 
gemeenten: In Goes ziet het er netjes uit, netter 
dan bij ons. Gelukkig heeft het weer de laatste 
maanden meegewerkt. We zijn echt tevreden en 
kijken uit naar volgend jaar. Dan hebben we een 
volledig jaar voor het onkruidbeheer.’
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