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En het nieuwe codewoord is vegen, vegen en nog eens vegen. In Duitsland doen ze het al met veel succes en die trend komt nu overwaaien naar Neder-

land. Stad+Groen sprak een aantal zelfverklaarde veegfans. ‘Als elke straat elke week goed geveegd zou worden, zou er nooit ergens onkruid staan.’
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Vegen is het nieuwe 
onkruid bestrijden
Veegfans aan het woord

‘Ik ben een veegfan’, verklaart Coen Verhelst van 
het bedrijf Meclean ergens halverwege zijn inter-
view voor dit artikel. Hij is niet de enige. Op meer 
plekken in de branche kom je op sleutelposities 
veegfans tegen. Eric Pladdet, bijvoorbeeld (Green 
Engineers): ‘Het volledig uitnutten van het veeg-
beheer, dáár ligt de komende jaren de sleutel tot 
succes. We moeten oppassen dat we de kracht van 
het vegen niet uit het oog verliezen.’

Vuurwerk
Goed onkruidbeleid begint zodra het vuurwerk 
is opgeruimd, zegt Lowi Wagenaar (Weedheater 
Benelux). ‘Waar groeit nou onkruid?’ vraagt 

eigenaar Bert van Loon van Bert van Loon 
Groentechniek. ‘Dat is overal waar de wind stilvalt. 
Daar vinden zaadjes hun voedingsbodem om te 
kiemen in rondzwervend organisch materiaal. 
Moeder Natuur regelt de rest. Daarom moet je op 
die plekken vegen, steeds opnieuw, want voorko-
men is beter dan genezen. Dat betekent dat je al 
in januari moet beginnen. Als je wacht tot er groen 
is en dan ingrijpt, ben je eigenlijk al te laat. Sterker 
nog, je moet er eigenlijk voor zorgen dat je aan het 
einde van het jaar al schoon de winter in gaat.’ 
Theo van Eijden van Jean Heybroek propageert 
dat onder andere. Hij is ook al zo’n zelfverklaard 
veegfan. ‘Als elke straat elke week goed geveegd 

zou worden, zou er nooit onkruid staan’, stelt hij. 
Een borstelronde tegen november kan volgens 
hem heel nuttig zijn. ‘Als zo’n plantje beschadigd 
de winter in gaat, kunnen vorst en pekel het de 
genadeklap geven. Soms moet je de natuur een 
handje helpen.’

Van Loon: ‘Die ontwikkeling zie je nu echt komen, 
met kleinschalig veegwerk, bijvoorbeeld ook in 
parkeervakken. Dat scheelt aanzienlijk in de kos-
ten. Van de eerste veegrondes na de winter zie je 
direct resultaat. En het mooie is dat er veel minder 
vervuiling in straatkolken terechtkomt en dat je 
direct ook het zwerfafval meeneemt.’ 
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Eric Pladdet Theo van Eijden

André de Ruijter (Eijk Groep) is als technisch mana-
ger actief in het beheer op defensieterreinen. Ook 
hij zet meer dan ooit in op vegen. Tot op heden 
werkt het weer mee, in tegenstelling tot vorig jaar, 
maar hij denkt het resultaat al te merken. 
Volgens directeur Carel Doornenbal van Empas is 
heet water een mooie techniek, zolang je maar niet 
te laat begint met vegen. ‘Als je onkruid heel klein 
bestrijdt, begin je al schoon. Op de lange termijn 
scheelt dat enorm in de kosten.’

Veegrevolutie
De winst is extra groot omdat er de afgelopen 
jaren juist veel is bezuinigd op veegrondes, zegt 
vertegenwoordiger Christo van Doorn van mecha-
nisatiebedrijf Wim van Breda. ‘Wij merken dat de 
verkoop van veegmachines aantrekt’, meldt hij. ‘En 
terecht, want niet vegen betekent dat het onkruid 
na een druppeltje regen bij de juiste temperatuur 
meteen omhoogschiet.’ Op plekken waar veel 
geveegd wordt, valt het hem op dat ook het straat-
beeld zelf ervan profiteert. Hij voorspelt een ‘vee-
grevolutie’. ‘De burger moet het uiteindelijk toch 
betalen en als de overheid daar goed op inspeelt 
met veegmachines, komt daar straks echt een stuk-
je winst uit. De Aussa-tweekuubsuitvoering loopt 
momenteel goed bij Wim van Breda BV.’

Meclean komt nog dit jaar met een veegmachine 
die volgens Coen Verhelst ‘heel geschikt zal zijn 
om ook moeilijk bereikbare plaatsen te vegen’. De 
machine zal klein en wendbaar zijn. ‘Want je moet 
niet alleen straten vegen, maar ook de stoepen, 
steegjes – eigenlijk alles. Ik heb in Duitse steden 
gezien wat het effect is van acht à negen veeg-
beurten. Als je dat handig spreidt, heb je eigenlijk 
nauwelijks meer andere methodes nodig.’ 

Coen Verhelst
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