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Inleiding 
Het gebruik van chemische middelen voor de bestrijding van onkruid op verhardingen in de 
openbare ruimte staat onder druk. Er bestaat een reële mogelijkheid dat het gebruik van diverse 
middelen op termijn wordt verboden. Het bestrijden van onkruid d.m.v. spuiten blijft echter een 
effectieve methode. De kosten zijn in verhouding tot andere methoden relatief laag en de uitvoering 
is goed aan te sturen. Daarnaast hebben veel gemeenten en aannemers de beschikking over 
professionele spuitapparatuur in de vorm van selectieve bestrijdingsmachines die op basis van 
detectie van het onkruid selectief spuiten. Het is derhalve zinvol om te kijken of er behalve Glyfosaat 
andere bruikbare middelen/methoden beschikbaar zijn. Door ECOstyle wordt het product “Ultima” 
op de markt gebracht. Door de fabrikant is aan Peter van Welsem verzocht om de resultaten van het 
toepassen van Ultima in de gemeente Heemstede  te rapporteren. Aan de proef is meegewerkt door 
de gemeente Heemstede,  Meerlanden en Loonbedrijf Roodenburg. De resultaten zijn gemonitord 
door Beheeraccent. Deze partij heeft op een zelfde manier de monitoring van een eerdere 
praktijkproef in Rotterdam uitgevoerd. Voor het inregelen en aanpassen van de machine is gebruik 
gemaakt van de gegevens van Wageningen UR en is afstemming geweest met Roteb en gemeente 
Rotterdam. 
Deze rapportage is gebaseerd op de gegevens die door betrokken partijen ter beschikking zijn 
gesteld. 

Doel 

Het voornaamste doel van het onderzoek is om zowel de werking als de kosten van de bestrijding van 
onkruid op verharding door middel van Ultima te vergelijken met het gebruik van Glyfosaat. 

Proefgebied / omvang van de proef 

Het proefgebied waar Ultima is toegepast is de Geleerdenwijk en de Schilderswijk oost. De totale 
oppervlakte van deze wijken bedraagt 9,5 ha. 
Het referentiegebied waar Glyfosaat is toegepast is de Rivierenbuurt, Centrum en Schilderswijk west. 
De totale oppervlakte van deze wijken bedraagt 10 ha. Voor de proef is met name gekeken naar 
element-verhardingen (tegels en klinkers). De oppervlakte halfverharding was te gering om hier 
duidelijke conclusies aan te verbinden. 
Pas vanaf augustus 2013 is in de eerst genoemde wijken overgegaan op bestrijding met Ultima. 
Hierdoor kunnen geen harde conclusies worden getrokken voor wat betreft de kwaliteit. Hiervoor is 
de periode te kort geweest en is de nawerking van Glyfosaat te groot geweest. 
Wel kunnen door een zorgvuldige registratie van de uren goede conclusies worden getrokken voor 
wat betreft de kosten voor het gebruik van Ultima ten opzichte van Glyfosaat. 
De onkruiddruk in 2013 in Heemstede was iets onder het gemiddelde. Dit kwam doordat de 
gemeente Heemstede het onkruid de afgelopen jaren heeft bestreden met Glyfosaat. Hierdoor 
waren er nagenoeg geen wortelresten in de grond aanwezig. Daarnaast was 2013 voor 
onkruidbestrijding een erg gunstig jaar. Door de weersomstandigheden was de onkruidgroei geringer 
dan gemiddeld. 

Methode van toediening Ultima 

Ultima is toegediend met behulp van de Weedseeker. Deze selectieve bestrijdingsmachine is in 
eerste instantie ontwikkeld voor het spuiten van Glyfosaat, maar werkt ook goed voor Ultima. De 
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Weedseeker is minder nauwkeurig dan de eveneens in Nederland toegepaste Weed-it MK II. Naar 
verwachting heeft dit geresulteerd in een verbruik dat ca 40% hoger lag. De reden dat er voor de 
Weedseeker is gekozen is dat deze machine met slechts kleine aanpassingen geschikt te maken was 
voor Ultima. 
 

Onderzoeksopzet 

De onkruidbestrijding in zowel het proefgebied als het referentiegebied is op dezelfde manier 
uitgevoerd, alleen het gebruikte middel en de machine is verschillend. Vanaf augustus 2013 is de 
proefwijk niet langer volgens het reguliere onkruidbestrijdingsplan beheerd. In het proefgebied is het 
onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosaat vervangen door Ultima. In het proefgebied is gewerkt met de 
Weedseeker. In het referentiegebied is de Weed-it MK II gebruikt. De overige onkruidbestrijding is 
voortgezet zoals gepland. In de referentiewijk is de onkruidbestrijding dus ongewijzigd uitgevoerd 
met Glyfosaat. Op deze manier kan in de praktijk goed worden vastgesteld wat de effectiviteit van 
het middel is en welke kosten er mee zijn gemoeid. 
 

 Proefwijk (Ultima) Referentiewijk (Glyfosaat) 

Areaal 9,5 ha 10,4 ha 

Onkruidbestrijding conform contract Ja Ja 

Gebruikt middel (dosering conform label) Ultima Glyfosaat 

Tijdstip toepassing onkruidbestrijding Augustus 2013 Augustus 2013 

Machine Weedseeker  Weed-it MK II 

Monitoring conform CROW (4 wekelijks) Beheeraccent Beheeraccent 

Monitoring 

Het vaststellen van de kwaliteit is gedaan door een intensieve monitoring op basis van de CROW-
schaalbalken voor onkruid op verharding . De CROW schaalbalken zijn opgezet om de bovengrenzen 
van vijf verschillende beeldkwaliteitsniveaus scherp in beeld te brengen. In het CROW systeem wordt 
de maximaal toegestane voegbedekking, de onkruidhoogte en polvorming als criterium gebruikt voor 
de beoordeling van het onkruidbeeld. De verschillende niveaus worden benoemd met de letters A+, 
A, B, C en D, met een toenemende waardering naarmate de onkruidbegroeiing groter is (bijlage).  
 
Vanaf 13 augustus tot 10 november zijn iedere vier weken opnamen gemaakt en is de kwaliteit 
vastgesteld. In totaal is in vijf opname rondes 205 keer de kwaliteit vastgesteld m.b.v. de CROW 
beeldmeetlatten. De opnamen zijn verdeeld over de verschillende soorten verhardingen (met name 
klinkers en tegels). 
De kosten zijn vastgesteld op basis van de informatie van de Meerlanden. 

Kwaliteit 

In onderstaande grafieken is het gemiddelde weergegeven van de 4 metingen (0 (nulmeting 
voorafgaand aan de behandeling in augustus) en  1, 2, 3, 4) die zijn verricht in 2013 op zowel de 
tegelverharding als de klinkerverharding in zowel het proefgebied als de referentiewijk. Aangezien de 
individuele metingen min of meer hetzelfde beeld geven is ervoor gekozen om hier alleen het totale 
beeld weer te geven.  De detailmetingen zijn beschikbaar. 
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Proefgebied (Uitvoering met Ultima) 
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Referentiegebied (Uitvoering met Glyfosaat) 
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Vanuit de metingen zijn geen noemenswaardig verschillen te constateren tussen het verloop van de 
onkruidgroei in het proefgebied ten opzichte van het referentiegebied. 
Bij de tegelverhardingen scoort het proefgebied in de laatste 2 termijnen ongeveer gelijk aan het 
referentiegebied, terwijl de startsituatie (T0) in het proefgebeid net iets lager was dan in het 
referentiegebied. 
Bij de klinkerverhardingen was de startsituatie (T0 en T1) slechter dan in het referentiegebied. 
De kwaliteit van beide gebieden is gedurende de termijnen toegenomen. 
Er is geen verschil geconstateerd tussen het verloop van de kwaliteit gedurende de proefperiode. 

Kosten 

De kosten voor behandeling met Ultima zijn gebaseerd op de gegevens van de uitvoerende partij. 
Deze gegevens worden betrouwbaar geacht. Er is met name gekeken naar het verschil in kosten 
tussen behandeling met Ultima en Glyfosaat. Deze vergelijking is goed te maken aangezien met 
dezelfde basis gegevens is gewerkt. Hierbij wordt wel aangemerkt dat de vergelijking is gemaakt per 
behandeling. Niet is gekeken of bij de bestrijding met Ultima meer behandelingen nodig zijn.  
De gegevens zijn gebaseerd op de behandeling met de Weedseeker. De Weedseeker is minder zuinig 
in gebruik dan de Weed-it MK II. Voor een correcte vergelijking is uitgegaan van bestrijding met de 
Weed-it MK II. Hiervoor is de hoeveelheid Ultima gecorrigeerd van 255 l naar 180 l. Deze correctie is 
gebaseerd op nauwkeurige metingen van de fabrikant en worden ondersteund door metingen 
tijdens de uitvoering. 

 
 Proefwijk (Ultima) Referentiewijk (Glyfosaat) 

Areaal (ha) 9,5 ha 10,4 ha 

Norm capaciteit (ha/uur) 0,5 ha/uur 0,5 ha/uur 

Mengverhouding 16% 1% 

Prijs middel (€/liter) € 12.5/liter € 18,5/liter 

Uurtarief (€/uur) € 66,- € 66,- 

   

Beheerd areaal (ha) 9,5 ha 10,4 ha 

Verbruikte liters (liter) 255 (180)* 5,5 

Uren ingezet in praktijk (uur) 23.5 21 

Praktijknorm (ha/uur) 0,4 ha/uur 0,5 ha/uur 

Totale kosten per ronde (€/ronde) € 3.801 € 1.488 

m2 prijs per ronde (m2/ronde) € 0,040 / ronde € 0,0143 / ronde 
*Weedseeker 255 liter -> omrekening naar verbruik met zuiniger Weed-it MK II 180 liter 

 
De prijs per ronde voor de bestrijding met Ultima zijn derhalve 2,8 keer zo hoog als met Glyfosaat. 
Deze meerkosten worden veroorzaakt door het hoger gebruik van Ultima en door de extra tijd die 
nodig is voor het veelvuldig vullen van de tanks met Ultima en water. De hoeveelheid 
klinkerverharding in Heemstede is relatief hoog ten opzichte van het percentage tegelverharding.  
Hierdoor is de totale voeglengte relatief groot. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de meerkosten. Dit is 
niet nader onderzocht, maar aangenomen mag worden dat bij een relatief lager percentage 
klinkerverharding de meerkosten lager zullen zijn, omdat er minder middel wordt gebruikt. 



 

9 

 

Overige aspecten 

De werkzaamheden en de effecten zijn intensief door Meerlanden gevolgd. Op basis van de 
ervaringen van de betrokkenen en uitwisseling hierover worden onderstaande bevindingen 
toegelicht. Onderzoeker (Peter van Welsem) heeft zelf de locaties niet bezocht maar staat op basis 
van zijn ervaringen elders en op basis van het contact met betrokkenen achter onderstaande 
bevindingen.  
 
Uitvoeringssnelheid 
De uitvoeringssnelheid was ingeschat op een vergelijkbaar niveau als een behandeling met Glyfosaat. 
In de praktijk bleek de rijsnelheid vergelijkbaar, maar het vullen van de tank met spuitvloeistof kostte 
aanmerkelijk meer tijd en moest vaker gebeuren. Hierdoor bleek de uitvoeringssnelheid met Ultima 
ca. 10% lager te liggen dan bij Glyfosaat. De uitvoeringssnelheid kan bijvoorbeeld worden verhoogd 
door gebruik te maken van grotere tanks. 
 
Geur 
Ultima heeft een karakteristieke geur. Als het middel wordt toegepast dan ruik je deze lucht, bij 
warmer weer (>20 oC) is dit duidelijker dan bij koelere (10 - 20 oC) weersomstandigheden.  
Gedurende de proef zijn er over de geur vragen gesteld door enkele bewoners. Inmiddels is door 
ECOstyle aan een oplossing gewerkt waardoor de geur voor zowel de spuiter als de omwonenden 
niet of nauwelijks meer is te ruiken. 
 
Temperatuur en licht 
Ultima mag net als Glyfosaat niet worden gebruikt tijdens regen of als het gaat regenen. Daarnaast is 
het middel gevoeliger voor temperatuursinvloeden. Volgens ECOstyle is Ultima het effectiefst tussen 
10 - 25 0C. Deze temperatuurrange is smaller dan bij Glyfosaat waardoor de periode waarin Ultima 
kan worden toegepast korter is. Aangezien voldoende groeizaam weer een vereiste is, zal dit veelal 
zjin  van april tot en met september. Tijdens de proef lag de temperatuur tussen de 20-25 graden. 
Ultima werkt bij deze temperatuur bijzonder effectief en geeft snel resultaat, binnen 48 uur was 
zichtbaar waar Ultima was toegepast, terwijl bij Glyfosaat na ca. 14 dagen resultaat zichtbaar is. 
De daglengte (hoeveelheid licht / lichtintensiteit) lijkt van invloed te zijn op de effectiviteit. Bij 
volledig bewolkte dagen leek het middel enigszins minder effectief. De precieze invloeden van 
temperatuur, lichtintensiteit en daglengte op de effectiviteit van Ultima zullen in de toekomst 
bepaald worden. 
 
Effectiviteit en verschil in onkruiden 
De effectiviteit van Ultima op groene onkruiden tot ca. 10 cm is goed. Bij onkruiden van ca. 15cm en 
groter en bij wortelonkruiden is Ultima minder effectief en zal een herhaling van de behandeling 
gewenst kunnen zijn. 
Bij een eerste schouw was er een verschil in de soorten onkruiden waar te nemen tussen de wijken.  
In de proefwijk (Ultima) bestonden de onkruiden op verharding uit mos en straatgras.   
In de referentiewijk (Glyfosaat) bestonden de onkruiden op verharding uit mos en diverse andere 
onkruiden.  
Veel voorkomende onkruiden in de referentiewijk waren springkruid, klein veldkers en straatgras.  
Regelmatig voorkomende onkruiden waren Canadese fijnstraal, herik, vogelmuur en herderstasje.  
Sporadisch is aangetroffen bastaard wilgenroosje.  
Bij een schouw in december bleek dat in de wijk die met Ultima was behandeld er op sommige 
locaties nog mos en straatgras aanwezig was. In de referentiewijk met Glyfosaat was eveneens mos 
aanwezig. 
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De onkruiden in de referentiewijken hebben gemeen dat het blad of viltig is of van een waslaagje is 
voorzien. Mogelijk dat de methode van aanbrengen (planten worden met Round-up licht bevochtigd 
met een ‘nevel’, terwijl  de planten met Ultima flink worden bevochtigd met een ‘douche’) of de 
verschillende werking van de middelen hiervan de oorzaak is. Dit zal verder onderzocht moeten 
worden. 
 
Vergroten effectiviteit 
ECOstyle en Wageningen UR doen onderzoek naar de toevoegingen van een hechter aan de 
spuitvloeistof om zo de effectiviteit van Ultima verder te verhogen. 
Tijdens de proef is de hechter Squall uitgeprobeerd. Deze toevoeging had duidelijk een positief effect 
op de effectiviteit van Ultima.  
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Conclusies en aanbevelingen 
Ultima heeft onder gegeven omstandigheden even goed gewerkt als de behandeling met Glyfosaat. 
Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat de proefperiode te kort was om op basis hiervan een algehele 
conclusie te trekken. Om de nawerking van Glyfosaat uit te sluiten dient de proef minimaal een jaar, 
en bij voorkeur twee jaar te duren. Echter, vooralsnog zijn de resultaten hoopgevend. 
 
Aannemende dat het aantal behandelingen met Ultima evenveel zijn als met Glyfosaat, zijn de kosten 
van bestrijding met Ultima ten opzichte van Glyfosaat ca.  2,8 x  duurder. Ook hierbij hoort de 
aantekening dat de effectiviteit en dus de frequentie van spuiten pas goed kan worden onderzocht 
bij een langer durende proef. Tevens dient hierbij te worden aangemerkt dat het percentage 
klinkerverharding, en hiermee de voeglengte in Heemstede relatief hoog was. Dit beïnvloed de 
hoeveelheid benodigd middel en hiermee de meerkosten negatief.  
 
Er is geen verschil aangetoond tussen de behandeling van klinker of tegelverharding. 
 
Aanbevolen wordt om gedurende een langere periode Ultima te testen. Tevens wordt aanbevolen 
om hierbij de inzet van meerdere methode gedurende een groeiseizoen te testen. 
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