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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 verzocht aan Peter van Welsem om mee te werken aan 
een proef. 

Doel 

Het voornaamste doel van het onderzoek is om in de praktijk de effectiviteit van Ultima vast te 
stellen en inzicht te krijgen in de kosten. 

Proefgebied 

Het proefgebied waar Ultima is toegepast is Heijplaat in de gemeente Rotterdam. Heijplaat is een 
wijk met ca. 10 ha te beheren verharding, voornamelijk bestaande uit asfalt, klinkers en tegels. Voor 
de proef is gekeken naar de element-verharding (tegels en klinkers). 
De onkruiddruk in 2013 in Heijplaat was iets onder het gemiddelde. Dit kwam doordat de gemeente 
Rotterdam 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, en borstelen 

Ultima is toegediend met behulp van de Weed-it mkII. Deze selectieve bestrijdingsmachine is in 
eerste instantie ontwikkeld voor het spuiten met Glyfosaat. Voor het gebruik van Ultima in de Weed-
it, zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd, deze zijn: 
- mixsysteem (o.a. retourleiding) geïnstalleerd om ontmenging van vloeistof tegen te gaan 
- messingdelen vervangen door delen van RVS i.v.m. corrosie 
- afdichtingen vervangen 
- zwaardere pomp geïnstalleerd i.v.m. grotere afgifte 
- grotere nozzels toegepast i.v.m. grotere afgifte 
Omdat de maximale afgifte van een aangepaste Weed-it mkII bij een volveldsbespuiting 500 l/ha 
bedraagt, terwijl de toelating van Ultima uitgaat van een volveldsbespuiting van 1000 l/ha is gebruik 
gemaakt van de tankadjuvant Squall (volgens labeldosering). 

 
Weed-it 
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In totaal is de verharding in Heijplaat 2 maal behandeld met Ultima (week 25 en 40). Daarnaast heeft 

er een beperkte borstelronde plaats gevonden van in totaal 26 uur (week 27). 

Onderzoeksopzet 
Het vaststellen van de kwaliteit is gedaan door een intensieve monitoring op basis van de CROW-
schaalbalken voor onkruid op verharding en door het bepalen van de onkruidbedekking met behulp 
van foto’s en de ImageJ methode waarbij de foto’s worden omgezet in % groene pixels. Deze laatste 
methode is nauwkeuriger dan de CROW-methode. Daarnaast kent deze methode geen bandbreedte 
in de klassen.  
Gedurende de periode van april 2013 tot en met oktober 2013 zijn iedere vier weken opnamen 
gemaakt en is de kwaliteit vastgesteld.  
In totaal zijn 352 foto’s genomen voor de ImagJ methode en is 570 keer de kwaliteit vastgesteld aan 
de hand van de CROW-methode. De opnamen zijn verdeeld over de verschillende soorten 
verhardingen (met name klinkers en tegels). 
De beheerkosten zijn vastgesteld op basis van de informatie van de beheerder. 

ImagJ 

Voor het bepalen van de onkruidbedekking op verhardingen is gebruik gemaakt van beeldanalyse. 
Tijdens de monitoring zijn foto’s genomen die m behulp van het software programma ImageJ plus 
een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde Plug-in zijn de percentages groene pixels in het 
beeldoppervlak berekend. De mate van onkruidbedekking wordt uitgedrukt als percentage van het 
gehele beeldoppervlak. 

Monitoring en beeldanalyse met ImageJ

 
Vertaling van foto (links) naar percentage bedekking 

Schaalbalken CROW 

Voor het monitoren van onkruid op verhardingen wordt door meeste gemeenten die regelmatig het 

onkruidbeeld monitoren gebruik gemaakt van de CROW standaard schaalbalken voor onkruid op 

verschillende typen verhardingen. 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 
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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). 

Resultaten 

Metingen volgens de schaalbalken CROW 

De metingen zijn uitgevoerd met een tussentijd van ca 4 weken. Ten behoeve van de 
overzichtelijkheid zijn deze scores hier bij elkaar opgeteld. De groei gedurende het jaar is zichtbaar 
gemaakt met behulp van de ImagJ methode. In totaal zijn 570 metingen uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Uitkomsten metingen volgens CROW schaalbalken 
 

 % A+ % A % B % C % D 

Heijplaat     0 40 50 10 0 

 

   

    

Figuur 1:  percentage scores A+. A,B, C en D 

Metingen volgens de ImagJ 

De foto’s op basis waarvan het % pixels is bepaald zijn genomen met een tussentijd van ca 4 weken. 
In totaal zijn 372 foto’s genomen. Het % pixels geeft de onkruidbezetting weer. Niveau B van de 
CROW-methode is vergelijkbaar met 2-4% van de ImagJ methode. 
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Figuur 2:  percentage pixels volgens ImagJ 

  

Conclusies resultaten 

De beheerkwaliteit van het onkruid op verhardingen is goed. De score lager dan B is slechts 10%. Er is 
geen D gescoord. Op basis van de gangbare methode van beoordelen van kwaliteit (CROW H 70), 
waarbij gekeken wordt naar het percentage afwijkingen, kan worden gesteld dat de kwaliteit in de 
wijk Heijplaat het gehele jaar heeft voldaan aan niveau B. Deze conclusie geldt voor beide 
monitoringsmethoden. 
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Kosten 
Het onkruid in de wijk Heijplaat is bestreden door twee spuitrondes met Ultima en een beperkte 

borstelronde. Op basis van de geregistreerde uren zijn de kosten berekend. Hierbij moet in 

ogenschouw worden genomen dat de onkruiddruk laag was door een schone uitgangssituatie en een 

gunstig klimatologisch jaar. De kosten van de toevoeging van Squall (ten behoeve van betere 

hechting) zijn dermate laag dat ze niet zijn meegenomen in de berekening. 

Voor de berekening is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

Te beheren oppervlak 10 ha 

Uren Weed-it   40 

Uren Borstelen  26 

Verbruik Ultima  160 l 

Kosten Ultima   € 11,50/l 

Kosten Weed-it  € 72,-/uur 

Kosten Borstelen  € 65,-/uur 

Kosten per m2 te beheren oppervlak zijn derhalve geweest: € 0,064    (kosten Ultima: één komma 

vierentachtig cent per m2   

Het te beheren oppervlak betreft de gehele oppervlakte verharding. Op een groot deel van deze 

verharding groeit geen onkruid en wordt dus ook niet bestreden. Dit in tegenstelling tot de te 

bestrijden oppervlakte.  
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 Conclusies en aanbevelingen 
 
 

 Ultima is effectief voor de bestrijding van onkruid op verharding. 
 

 Twee rondes Ultima lijken voor een behoud van minimaal kwaliteit B niet volledig 
afdoende gezien de tussentijdse behoefte aan een beperkte borstelronde. 

 

 Een combinatie van Ultima met niet chemische methoden lijkt een goede oplossing. 
 

 Twee rondes spuiten met Ultima en 1 x beperkt borstelen levert een acceptabel 
kwaliteitsniveau op (minimaal niveau B). 
 

 De kosten voor de bestrijding van onkruid in de wijk Heijplaat (2x Ultima en 1x 
borstelen) bedroeg € 0,064/m2 te beheren oppervlakte. De kosten voor het middel 
Ultima bedroegen één komma vierentachtig cent per m2 Hierbij wordt nadrukkelijk 
aangemerkt dat het gaat om te beheren oppervlak en om een uitgangssituatie met 
een lage onkruiddruk en een klimatologisch gunstig jaar. Dit kengetal is derhalve niet 
per definitie bruikbaar voor alle situaties.  

 
 
Aanbevolen wordt om meer praktijkproeven te doen om de meest efficiënte (combinatie 
van ) methode(n) van onkruidbestrijding te bepalen en om een beter inzicht te krijgen in de 
kosten.  
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Gebruikte schaalbalken 
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Gebruikte schaalbalken 
 

 
  



 

13 

 

Schouwdata en aantal metingen 

 

 

datum 

Aantal metingen 

CROW methode 

Aantal metingen 

ImagJ methode 

20-24 mei 95 59 

17-21 juni 93 60 

22-26 juli 94 59 

19-23 augustus 96 59 

9-13 september 97 59 

7-11 okt 95 53* 

* aantal foto’s onbruikbaar door teveel blad 

 


