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Aan: Aan B&W van de Gemeente ….. 

adres 

Datum: 15 oktober 2010   
    
Onderwerp: Onderhoud openbare ruimte zonder pesticiden 

 
Geacht college,  

 

Zoals u ongetwijfeld weet is het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van het 
groen in uw gemeente omgeven met veiligheidsmaatregelen om zo de risico’s voor uw 

medewerkers te verminderen. Minder bekend is dat pesticiden ook schadelijk zijn voor 

de kinderen en huisdieren die in het groen spelen. Mede daarom zijn enkele 
Nederlandse gemeenten, waaronder Amersfoort en Nijmegen met het gebruik ervan 

gestopt. Zij onderhouden het groen nu zonder gebruik te maken van chemische 
middelen. Ook veel Belgische gemeenten zijn vanwege de gezondheidseffecten 

overgestapt op een andere aanpak. 

 
De vereniging Leefmilieu voert samen met de Europese milieu- en gezondheids-

organisatie HEAL een project uit om het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van 

het openbare groen terug te dringen. HEAL heeft daarvoor een website gemaakt waarop 
de nadelen vermeld zijn. De site bevat ook een lijst van gemeenten die het groen 

onderhouden zonder gebruik te maken van pesticiden. Laat het ons weten als uw 

gemeente dit beleid ook hanteert, want dan kunnen wij daarvan melding maken op de 
site www.pesticidescancer.eu (ga naar de Nederlandstalige versie). 

 
Is uw gemeente nog niet gestopt me het gebruik van chemische middelen, maar wilt u 

er wel meer over weten dan nodigen wij u graag uit voor de workshop ‘Gemeenten en 

particulieren tuinieren gezonder zonder pesticiden’, die wij op 12 november 2010 in 
Nijmegen organiseren. 

Naast een inleiding over de gezondheidseffecten van pesticiden zal de nadruk liggen op 

de manieren waarop andere gemeenten het openbare groen chemievrij onderhouden. 
Bijgaand het voorlopige programma van de bijeenkomst; deelname is gratis. Natuurlijk 

bent u, of een van uw medewerkers, ook van harte welkom als in uw gemeente al 

zonder pesticiden gewerkt wordt. 
 

Kortom: laat het ons weten als uw gemeente het groen onderhoudt zonder gebruik te 
maken van chemische bestrijdingsmiddelen of laat u anders informeren over de 

mogelijkheden en risico’s als dat nog niet het geval is. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Claudia van Steen 
Secretaris 

 


