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Van: Hermens, Saskia   
Verzonden: maandag 22 februari 2021 14:09 
Aan: Griffie <  
Onderwerp: vragen Leidraad Vestingwerken 

  

Beste griffie, 
  

Om de raadsronde wat sneller te laten verlopen wil ik onderstaande vragen graag aan het college 

stellen. Zou u deze wil doorgeleiden? 

  

Met vriendelijke groet, 

Saskia Hermens 

Raadslid GroenLinks Maastricht 

Duurzaamheid / Klimaat / Milieu / Natuur 

  

B4       Leidraad Vestingwerken 2021-2030 

Blz. 10: Ecologisch groenonderhoud en beheer 

Om hergroei van ongewenste houtachtige gewassen terug te dringen worden 
ze na afzagen behandeld met round up, evenals de Japanse duizendknoop. 

  

Sinds 31 maart 2016 is het gebruik van round up in de EU verboden; uitgezonderd het gebruik 
als de veiligheid in het geding is en bij invasieve plantsoorten, zoals de Japanse duizendknoop. 

Heeft het college sinds 2016 gezocht naar een alternatief voor het gebruik van round up? 

Zo ja, welk alternatief en waarom is dat niet vermeld in deze leidraad? 

Zo nee, waarom niet? 

  

Is het college bekend met het milieuvriendelijke alternatief voor round up, pergalonzuur? 
Zo ja, waarom wordt dit pergalonzuur dan niet gebruikt? 



Zo nee, is het college bereid dit pergalonzuur in te zetten bij de bestrijding van houtige gewassen op 
muren en de bestrijding van de Japanse duizendknoop? 

"DISCLAIMER gemeente Maastricht" 

"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is verzonden. 

Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u zijn 

toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, 

zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te 

verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in de eerste plaats des 

schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht." 

 


