
 
 
Aan de gemeenteraad  
van de gemeente Leiderdorp 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het regiobestuur Rijnland van Water Natuurlijk wil graag uw aandacht vragen voor de 
onkruidbestrijding in uw gemeente, in het bijzonder voor het voortzetten van de huidige praktijk van 
niet-chemische onkruidbestrijding.   
Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie, 
de regio Rijnland doet dat in het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland en is ook 
vertegenwoordigd in het bestuur van het hoogheemraadschap.  
 
Overheden en anderen hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede waterkwaliteit. 
Dat geldt ook voor gemeenten, die in dat kader zijn overgegaan van chemische naar niet-chemische 
onkruidbestrijding. Onderdeel daarvan was het stoppen met het gebruik van glyfosaat. Een factor 
daarbij was het verbod van toepassing van glyfosaat op verharde oppervlakken dat de rijksoverheid 
in 2017 heeft ingesteld.  
Een rechtszaak van bestrijdingsmiddelenfabrikanten heeft in november 2020 uitgewezen dat dit 
verbod onvoldoende wettelijke basis heeft. Deze juridische haarkloverij neemt niet weg dat glyfosaat 
(Roundup) onverminderd zeer schadelijk is voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de 
drinkwaterwinning. Zo is aangetoond dat glyfosaat genetische schade en schade aan het 
immuunsysteem van vissen kan toebrengen. Bij kikkers is ook abnormale ontwikkeling en genetische 
schade aangetoond. Ook zijn er negatieve gevolgen voor waterplanten en waterinsecten.  
Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat Glyfosaat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van 
mensen, een rapport van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) classificeert Glyfosaat als 
“mogelijk kankerverwekkend. 
 
Daarom dringen wij er bij u op aan om de onkruidbestrijding in uw gemeente op de huidige wijze 
voort te zetten en niet terug te keren naar chemische onkruidbestrijding met alle negatieve gevolgen 
van dien voor de waterkwaliteit en biodiversiteit. Wij wijzen u er nog op dat uiterlijk in 2022 een 
nieuwe Europese beoordeling van glyfosaat zal plaatsvinden met zeer grote kans op verdere 
beperkingen in het gebruik of zelfs een verbod.  
 
Wij vragen uw gemeente om zich uit te spreken voor een voortzetting van de huidige niet-chemische 
wijze van onkruidbestrijding.    
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Water Natuurlijk, Regiobestuur Rijnland 

 
Voorzitter a.i. 

 

  
 
NB: Hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tot het openbaar publiceren van bovenstaande 
bijdrage. 




