
De komende jaren wordt de onkruidbestrijding 
in de gemeente Tholen uitgevoerd door 
aannemer Sinke Onkruidbeheersing & 
Groenzorg B.V. uit Kruiningen. Samen met u 
gaan we de strijd tegen het onkruid aan!  
 

ONKRUID BESTRIJDEN, HOE GAAN WIJ DAT 
DOEN?  
De beste onkruidbestrijding is een combinatie 
van verschillende methoden. Sinke 
Onkruidbeheersing & Groenzorg B.V. past 
daarom de volgende methoden toe: 
 
HEET WATER:  Heet water van circa 90 tot 98 ⁰C 
wordt op het onkruid gesproeid, waardoor het 
afsterft. Voor deze techniek wordt schoon en 
lokaal gewonnen regen- en oppervlakte water 
gebruikt, wat deels CO2 neutraal wordt 
opgewarmd door middel van houtpellets. 
 
HETE LUCHT: Door hete lucht van circa 600 ⁰C 
wordt de celstructuur van het onkruid 
beschadigd waardoor het bovengronds 
afsterft.  

VEGEN: Door intensief te vegen wordt de 
voedingsbodem voor het onkruid zoveel 
mogelijk weggehaald.  
 
BORSTELEN: Door middel van borstelen wordt 
hardnekkig onkruid verwijderd. 

Door herhaling en afwisseling van genoemde 
methoden wordt het onkruid uitgeput. Meer 
informatie over deze technieken en de 
toepassing hiervan kunt u vinden op 
www.sinkegroenzorg.nl en op 
www.sinkeveegservice.nl 
 
ONKRUIDGROEI VERMINDEREN, HOE 

KUNNEN WE DAT DOEN?  
Gemeente Tholen probeert de kansen op 
onkruidgroei te verminderen. Dat doen we 
door onkruidgevoelige bestrating opnieuw te 
leggen, te vervangen of dicht te voegen en door 
overbodige bestrating te verwijderen.  

SAMEN THOLEN SCHOON EN NETJES HOUDEN 
Sinke Onkruidbeheersing & Groenzorg B.V. 
doet er alles aan om de komende jaren de 
wegen en straten in de gemeente Tholen zo 
schoon en onkruidvrij mogelijk te houden. 
Desondanks zal niet al het onkruid volledig uit 
het straatbeeld verdwijnen. Uw hulp wordt 
zeer op prijs gesteld! 
 
HOE KUNT U MEEHELPEN? 
U helpt al met eenvoudige acties zoals:   

• Verwijder het onkruid in uw tuin vóór het 
uitzaait;  

• Voorkom dat uw haag, gras en/of 
tuinplanten over de erfgrens groeien of 
hangen; 

• Verwijder onkruid onder/langs uw heg;  

• Houd de rand langs uw erfgrens en stoep 
zelf schoon. Sinke Onkruidbeheersing & 
Groenzorg B.V. bewaart een afstand van 
circa 20 centimeter langs randen van 
tuinen om zo schade aan planten en 
schuttingen voorkomen; 

• Onbereikbare ruimtes (tussen 
schuttingpalen en onder hekwerk) 
opvullen met grind of gietbeton;  

• Leg een geveltuintje aan:  
Een geveltuin kan tot 45 cm breed zijn. U 
zorgt zelf voor de inrichting en het 
onderhoud. Meer informatie hierover kunt 
u vinden op de website van de gemeente 
Tholen;  Heet water methode 

Veegmachine 

http://www.sinkegroenzorg.nl/
http://www.sinkeveegservice.nl/


• Vang kookvocht op en giet het als het nog 
zo heet mogelijk is over uw stoep. Hiervan 
gaat onkruid dood. 

• Bij onkruid geldt: ‘voorkomen is beter’. 
Bestrating is soms nodig, bijvoorbeeld als 
terras, pad of oprit. Maar soms ligt er ook 
bestrating die bijna niet wordt gebruikt. 
Juist op die plaatsen krijgt onkruid veel 
kans. Daar kunt u dan beter een 
bodembedekker, andere beplanting of gras 
aanbrengen. Voor inspiratie kunt u kijken 
op www.steenbreek.nl. 

 

WEDSTRIJD ‘HET SCHOONSTE ACHTERPAD’ 
De gemeente Tholen vraagt u om de paden die 
achter of tussen woningen of tuinen liggen 
samen met uw buren netjes te houden.  
In september wordt in iedere kern van de 
gemeente Tholen een prijs uitgereikt voor ‘Het 
Schoonste Achterpad’. Winnaars ontvangen 
een tegoedbon van €40,00 die te besteden is bij 
Welkoop Tholen. Deelnemen aan de wedstrijd 
kan door u vóór 4 april aan te melden via 
meldpunt@sinkegroenzorg.nl. 

Bedankt voor uw actieve bijdrage 
aan een schonere straat!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Heeft u een vraag of klacht, wilt u 
schade of iets anders melden? Stuur 
een mail naar 
meldpunt@sinkegroenzorg.nl of 
neem telefonisch contact op via 
0113-603852. Uw melding wordt zo 
spoedig mogelijk afgehandeld door 
Sinke Onkruidbeheersing & 
Groenzorg B.V. 

 
 
 

 

 

 

Onkruidbeheersing  
en vegen in  
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Geveltuintje 

Tholen onkruidvrij! Helpt u mee? 
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