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Groene ambities? 

In een column in het Brabants Dagblad van 4 mei jl. wordt geconcludeerd dat de gemeente Heusden 
haar groene ambities wel erg snel inlevert zodra het wat geld gaat kosten. In de column worden drie 
voorbeelden genoemd waaruit dat zou moeten blijken. Zo wordt de woonwijk Geerpark als 
voorbeeld aangehaald. De woonwijk staat te boek als excellente wijk en zou een van de meest 
duurzame woonwijken van Nederland moeten worden. Maar er is nog geen enkele woning 
gerealiseerd, zo constateert de columnist. Vervolgens besluit het college om bedrijven op 
bedrijventerreinen de gelegenheid te geven om openbaar groen te kopen zodat daarop 
parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. Men offert groen op om de heilige koe te faciliteren. 
Tenslotte noemt de columnist het besluit van het college om bij de onkruidbestrijding de gifspuit 
weer te gaan hanteren. Spuiten is goedkoper dan schoffelen; de groene ambitie wordt ook hier 
opgeofferd omdat de portemonnee knelt, aldus de column. Maar daarmee wordt de werkelijkheid 
naar mijn idee toch wel behoorlijk geweld aangedaan. 

Dat er op Geerpark nog steeds niets gebouwd wordt komt natuurlijk niet doordat de gemeente geen 
ambitie meer zou hebben. In tegendeel, de ambitie om van Geerpark een van de meest duurzame 
woonwijken van Nederland te maken staat nog altijd fier overeind. Dat er nog niets gebouwd wordt 
heeft alles te maken met de economische crisis en dan vooral natuurlijk de stagnerende bouwmarkt. 
Dat is geen Heusdens probleem, dat is een nationaal probleem. Alle gemeenten in Nederland worden 
momenteel geconfronteerd met een stagnerende huizenmarkt waarbij het ene nieuwbouwproject 
na het andere sneuvelt. Projectontwikkelaars willen in deze markt nauwelijks nog risico’s aangaan en 
dat geldt ook voor Geerpark. Maar de ambitie van duurzaamheid blijft gewoon bestaan en is of 
wordt niet losgelaten. 

De groenstroken op de bedrijventerreinen worden ook niet zo maar opgeofferd voor 
parkeerplaatsen. Bedrijven zullen eerst moeten aantonen dat er op eigen terrein geen ruimte voor 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig is. Vervolgens zal ook nog gekeken moeten worden of er 
andere mogelijkheden zijn zoals aankoop van grond van de buren. Pas als het echt niet anders kan 
zou een groenstrook benut kunnen gaan worden voor extra parkeerplaatsen, uiteraard voor rekening 
van het betreffende bedrijf. Er zullen dus ongetwijfeld zo hier en daar wat extra parkeerplaatsen in 
het openbaar groen komen, maar om nou te stellen dat daarmee het groene karakter van het gehele 
bedrijventerrein verdwijnt, dat gaat naar mijn idee wel erg ver. 

Tenslotte de gifspuit. Want dat zou veel goedkoper zijn dan schoffelen. Hier slaat de columnist de 
plank volledig mis. We praten immers over de onkruidbestrijding op open verhardingen en dan is 
schoffelen echt geen optie. In parken, plantsoenen en andere groenstroken blijft de gemeente 
gewoon schoffelen zoals de laatste jaren gebruikelijk; daar komt echt geen gifspuit aan te pas. Op 
verhardingen worden andere methoden toegepast zoals branden, borstelen en de 
heetwatermethode. Methoden waarvan tot nu toe werd aangenomen dat die aanzienlijk gunstiger 
voor het milieu waren dan spuiten. En met de traditionele methode van spuiten is dat ook zo. Maar 
als je zeer selectief met die gifspuit omgaat (de zgn. DOB-methode, DOB staat voor Duurzaam 
Onkruid Beheer), dan blijkt uit recent onderzoek dat deze methode helemaal nog niet zo slecht is. 
Sterker nog, in een vergelijkend onderzoek komt deze methode als verreweg de beste uit de bus. 
Selectief spuiten is veel milieuvriendelijker dat borstelen of de heetwatermethode. Lees het 



onderzoek van de Universiteit van Amsterdam van juli 2012. Even googelen op internet en je kunt 
het zo inzien. GroenLinks heeft vragen over dat rapport gesteld; komende dinsdag staan die vragen 
op de raadsagenda. Een van de vragen is of het college dat rapport aan de raadsleden ter beschikking 
wil stellen. Het betreft echter een openbaar rapport dat al maandenlang op internet te downloaden 
is, m.a.w. men vraagt naar de bekende weg. GroenLinks was natuurlijk altijd al tegen de gifspuit en 
dat geldt voor vele politieke partijen. Ook Gemeentebelangen was nooit voor het gebruik van 
chemische middelen. Maar je moet wel oog blijven houden voor nieuwe ontwikkelingen en als die 
aanleiding geven om standpunten bij te stellen, dan moet je ook het lef hebben om dat te 
verdedigen. Kortom, de ambitie van groene gemeente blijft recht overeind. Selectief gebruik van de 
gifspuit volgens de DOB-methode doet daar niets aan af. Sterker nog, die DOB-methode levert een 
toegevoegde waarde, zeker als je het vergelijkt met de heetwatermethode die afgelopen jaren nog 
werd toegepast. 
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