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In Rotterdam is de onkruidbestrijding sinds 2005 on-

dergebracht bij Stadsbeheer. Stadsbeheer hanteerde 

tot en met vorig seizoen een pragmatische aanpak, 

waarbij verschillende methodes werden ingezet voor 

het beste resultaat. Vegen, borstelen, heet water, hete 

lucht of chemisch. De laatste methode werd vooral in-

gezet bij moeilijk bereikbare verhardingen; langs ge-

vels, middenbermen en bij obstakels. Vanaf dit najaar 

wordt echter in heel Rotterdam geen RoundUp met 

glyfosaat meer gebruikt. Dit voorjaar startte al een 

proef in twee wijken met Ecostyle Ultima, een bestrij-

dingsmiddel dat geen glyfosaat bevat. Het middel is 

samengesteld uit onder meer pelargonzuur en maleïne 

hydrazide. Volgens de fabrikant is het middel volledig 

biologisch afbreekbaar en is er dus geen gevaar voor 

besmetting van oppervlaktewater. Het verwerken van 

dit middel  gaat op dezelfde wijze als de verwerking 

van RoundUp, maar er wordt meer water gebruikt en 

de toediening is vooralsnog langzamer. 

Discussie

Onno Scholten, senior projectleider Stadsbeheer Scho-

ne Stad van de Gemeente Rotterdam vertelt: “In Rotter-

dam werkten we voorheen aan de onkruidbestrijding 

door een afgewogen inzet van alle beschikbare midde-

len, volgens DOB en DOB2.0 systematiek. Dat betekent 

borstelen, branden, heet water, soms schoffelen en ook 

met gebruik van chemische onkruidbestrijding op ba-

sis van glyfosaat. We haalden er altijd een prachtige 

beeldkwaliteit mee. Let wel, onkruidbestrijding is niet 

alleen het verwijderen van onkruid, maar ook preventie 

is van groot belang. Door regelmatig te vegen en bij 

de inrichting van de buitenruimte rekening te houden 

met het voorkomen van onkruidgroei, kun je veel goed 

doen. Waar geen onkruid groeit, hoef je het ook niet 

te verwijderen. De laatste jaren echter is de discussie 

rond chemische bestrijding toegenomen én verhard. 

Vooral waar het gaat om drinkwaterkwaliteit is de 

discussie erg emotioneel en zwartwit. Terwijl er best 

nuances zijn. Het is heel erg afhankelijk welke weging 

je in de LCA hanteert.” (zie kader op pag. 31).

Optimale afstemming

Scholten vervolgt: “Wij zijn in april 2013 gestart met 

een proef in twee wijken, waarbij het glyfosaat hou-

dende bestrijdingsmiddel is vervangen door een alter-

natief laag-risicomiddel. Gezien de eerste resultaten, 

de discussie rond chemiegebruik én het aankomende 

verbod, hebben we al in augustus besloten de proef 

uit te breiden naar de hele stad Rotterdam. Binnen drie 

weken hebben we de overgang naadloos gerealiseerd, 

inclusief ombouw van bestaande machines. Nu bekij-

ken we vooral hoe alles loopt, hoeveel middel er nodig 

is, hoe snel het werkt, hoe werkzaam het middel is en-

zovoort. Kortom, we zoeken de optimale afstemming 

in het gebruik van dit laag-risico middel. We zetten het 

overigens sensorgestuurd in en vooral op lastige plek-

ken. Op een enkele plaats iets breder.”

Goed alternatief

Duidelijk is volgens Scholten al wel dat EcoStyle Ultima 

minder goedkoop is dan het gebruik van een glyfosaat-

houdend middel. “Je verbruikt meer middel en de werk-

snelheid is vooralsnog minder hoog. Wel is het middel 

volgens onze eerste indrukken vergelijkbaar effectief 

en zou het een prima  vervanger kunnen zijn. Echter, 

door in de nieuwe Nota gewasbeschermingsmiddelen 

een verbod op chemische onkruidbestrijding op te 

nemen en tegelijkertijd de inwerkingtreding te ver-

vroegen naar november 2015, zet het Ministerie van 
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Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor niet-commercieel gebruik (de landbouw) wordt 

vanaf het najaar van 2015 verboden. Gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven moeten op zoek 

naar betaalbare alternatieven. Naast thermische of mechanische methoden zijn er ook alternatieve 

bestrijdingsmiddelen op de markt. In Rotterdam en Heemstede lopen proeven met de toepassing van 

EcoStyle Ultima, een middel op basis van laagrisico stoffen. Formeel valt dit middel onder het verbod. 

De staatsecretaris overweegt echter een uitzondering voor dit soort middelen. Onduidelijkheid over de 

toepassing  van deze middelen maakt de keus voor een andere aanpak lastig, vinden de betrokkenen. 

Onno Scholten van de gemeente Rotterdam: “De staatssecretaris moet de nuance zien.”
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werkt. Ook werkt het middel sneller. Al na een dag zie 

je resultaat, waar dat bij een glyfosaathoudend middel 

een week of twee is. Het  bestanddeel perlagonzuur 

is een natuurlijk vetzuur dat de celmembranen kapot 

maakt, waardoor de plant verdroogt. Het andere be-

langrijke bestanddeel is de kiemremmer maleïne hy-

drazide. Deze komt van nature niet voor, maar wordt 

al meer dan 50 jaar toegepast in de voedselindustrie 

tegen het ontspruiten van onder meer aardappelen en 

uien. De dosering die wij inzetten bij de selectieve on-

kruidbestrijding is een heel klein deel van wat er in de 

landbouw wordt toegepast.”

 

Niet problematisch

Notenboom vindt het verbod op glyfosaat niet proble-

matisch. “Er zijn goede alternatieven. De afbraakpro-

ducten van glyfosaat blijven schadelijk, vooral voor het 

waterleven. Daarnaast zijn er hoge kosten voor water-

zuivering. Het gebruik van glyfosaathoudende midde-

len is weliswaar fi nancieel kosteneff ectief in gebruik, 

maar de maatschappelijke kosten kunnen aanzienlijk 

hoger zijn als de afbraakproducten in oppervlaktewa-

ter/drinkwaterbronnen komen. Deze kosten zijn lastig 

in te schatten en worden niet meegenomen in een kos-

tenvergelijking, zoals in het rapport van Tauw."

Notenboom zou de staatssecretaris  aanbevelen om 

laag-risico middelen niet onder het verbod te scharen. 

"Andere alternatieve bestrijdingsmethodes, zoals heet-

water en schuim, vergen zware machines, stoten meer 

fi jnstof en CO2 uit. Borstelen kent als nadeel dat er veel 

fi jnstof vrijkomt en veel  slijtage van de materialen van 

trottoirs, pleinen en wegen. Daarnaast zijn niet alle ma-

terialen bestand tegen de hoge temperatuur van bran-

den. Kortom, alle methoden om onkruid op verharding 

te bestrijden kennen nadelen. De milieuvriendelijke 

alternatieven zijn daarmee soms niet zo milieuvrien-

delijk als ze op het eerste gezicht lijken.” Notenboom 

ziet de toekomst in een mix van verschillende metho-

den, waardoor de nadelen zoveel mogelijk verminderd 

worden. Hij schat in dat op bepaalde plaatsen ook de 

onderhoudskwaliteit zal worden aangepast aan de 

nieuwe stand van techniek en beschikbare budgetten.

Duurder

Als alternatief voor glyfosaathoudende middelen is 

EcoStyle Ultima veelbelovend, vindt Notenboom. “Je 

hebt slechts een lichte machine nodig en door de se-

lectieve bestrijding kun je het op vrijwel alle plaatsen 

inzetten. Wij hebben, met enkele aanpassingen aan 

de machine waarmee wij glyfosaat spuiten, de proef 

kunnen uitvoeren. Het middel blijkt ook in onze proef 

even eff ectief als glyfosaat. Wel kijken we nog, samen 

Infrastructuur en Milieu de zaak wel op scherp. Het vervroegde verbod 

betekent dat gemeenten nog slechts twee onkruidseizoenen hebben 

om alternatieven te onderzoeken en te implementeren. En dat terwijl 

nog onduidelijk is welke middelen precies onder het verbod gaan val-

len. We hopen dat staatssecretaris Mansveld nog voor de zomer van 

2014 met duidelijkheid komt. We willen graag weten of zogeheten

laagrisico middelen ook onder het verbod vallen en of we als alternatief 

kunnen werken met EcoStyle Ultima. Wordt dit niet toegestaan, dan 

leidt dit onherroepelijk tot hoge meerkosten voor de onkruidbestrij-

ding. De staatssecretaris moet de nuances zien en buiten de emotie 

gaan staan. Er is innovatie in het werkveld, maar daar moet je dan wel 

ruimte voor geven."

Proef in Heemstede

Duurzaam dienstenbedrijf Meerlanden (afvalinzameling, beheer open-

bare ruimte en groene energie) startte deze zomer ook een proef met 

het nieuwe laagrisico middel in de gemeente Heemstede; één van de 

negen gemeenten waar men actief is. Diederik Notenboom vertelt: 

“De proef loopt nog. We hebben in nauw overleg met de gemeente 

Heemstede in twee wijken het glyfosaat uit de reguliere onkruidbestrij-

ding gehaald; een oppervlakte van totaal zo'n 10 hectare. We werken 

hier nu met EcoStyle Ultima. We hebben hiervoor gekozen omdat we 

willen innoveren op het gebied van duurzaamheid; één van onze kern-

waarden én om het aanstaande verbod. Natuurlijk volgen we ook de 

ontwikkelingen en weten we dat glyfosaat houdende middelen vanaf 

november 2015 niet meer gebruikt mogen worden. Dat verbod hing 

al jaren in de lucht. Daarom ook hebben we een aantal jaren geleden 

al eens een vergelijking gemaakt van de toenmalige alternatieve me-

thoden voor onkruidbestrijding. Hieraan hebben we nu ook EcoStyle 

Ultima toegevoegd. De vraag is of het middel straks wel toegestaan 

is als vervanger; er zit immers nog een klein percentage chemie in 

(kiemremmer Maleïne Hydrazide). Het middel biedt echter een aantal 

voordelen. Zo werkt het ook op algen en mos, waar glyfosaat niet op 

Duurzaam onkruid bestrijden op verhardingen
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LCA-rapport verrast met uitkomsten

De Universiteit van Wageningen stelde in 2012 een 

LCA-rapport (levenscyclusanalyse) op. Uit het rap-

port, dat overigens ook meteen veel kritiek kreeg 

te verduren, kwam naar voren dat elke methode 

zijn nadelen heeft voor wat de duurzaamheid be-

treft. Chemische bestrijding kwam zelfs - relatief 

gezien - verrassend goed naar voren. Bij andere 

methodes is bijvoorbeeld sprake van een hoger 

brandstofverbruik, slijtage van stalen borstels, het 

ontstaan van fi jnstof of slijtage van het wegdek. Het 

lijkt een keuze uit meerdere kwaden. Wie de che-

mie aan de kant schuift, vergroot onherroepelijk 

het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Het gebruik 

van chemische bestrijdingsmiddelen is niet alleen 

zeer eff ectief, maar ook relatief goedkoop. Brand-

stof is immers kostbaar en met ruim 290.000 ha aan 

verharde terreinen in Nederland zijn alternatieve 

methodes onherroepelijk duurder dan selectieve 

chemische bestrijding.

met Wageningen Universiteit en de leverancier, wat de 

beste dosering bij machinaal gebruik is, welke addi-

tieven (vloeiers, hechters) nuttig zijn en of het eff ect 

van de bestrijding ook even lang aanhoudt. De kosten 

liggen hoger dan bij gebruik van  glyfosaat. Een glyfo-

saatmenging is 1 procent en bij EcoStyle Ultima is dat 

- nu nog - 16 procent. Bovendien spuit je met glyfosaat 

een nevel op het onkruid, waar je met het alternatief 

een douche geeft. Hoeveel duurder het exact wordt, 

zal blijken als wij de proef afronden en evalueren. 

Afhankelijk van de uitkomsten en de wensen van op-

drachtgevende gemeenten, zal de proef in Heemstede 

worden uitgebreid. We kunnen ook een algehele ver-

vanging van glyfosaat door EcoStyle Ultima realiseren, 

mits het middel toegestaan blijft. Een combinatie van 

verschillende methoden is waarschijnlijk het meest 

(kosten)eff ectief. Dit is maatwerk en stemmen wij af 

op de wensen van de opdrachtgever, de (beeld)kwali-

teitseisen, de technische mogelijkheden en de beschik-

bare budgetten.”

Inl. www.ecostyle.nl/gemeente

een                                                 onderneming

Geen verontreiniging veilig

Wilchem heeft ruim 20 jaar ervaring in het ontzorgen van onze klanten 
bij ongewenste voorvallen en heeft daardoor de afgelopen jaren veel ervaring 
opgebouwd in het reinigen van wegen en andere verhardingen. Het ontzorgen van 
onze klanten is de primaire reden dat wij verder innoveren in reinigingstechnieken.

Onlangs heeft Wilchem twee nieuwe wegdekreinigers in gebruik genomen. De 
machines kunnen zowel aan de voorzijde als links/rechts vegen en met koud water 
reinigen tot gemiddeld 350 bar. De voertuigen zijn voorzien van een reinigingsmiddel en 
heeft een grote opvangcapaciteit voor vuilwater. Een speciale techniek met heet water 
verwijdert met gemak iedere verontreiniging.

Bent u goed voorbereid op een incident waarbij gevaarlijke stoffen betrokken 
zijn?

Wilchem bv
Burg. Keijzerweg 12, 3352 AR Papendrecht
Postbus 1066, 3350 CB Papendrecht
tel +31 (0)78 - 6413988 
fax +31 (0)78 - 6155649
e-mail  info@wilchem.nl
www.wilchem.nl
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De Tweeling 4, 5215 MC ’s-Hertogenbosch
www.welvaarts.com

DÉ SPECIALIST IN GEIJKTE 
MOBIELE WEEGSYSTEMEN
Waarom? Naast onze jaren aan ervaring bent u bij ons verzekerd 
van service van a tot z. Wij bieden u een breed en innovatief 
scala aan geijkte mobiele weegsystemen. Wij denken graag 
voor u of met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op via 
info@welvaarts.com of bel naar +31 (0)73 6 927 927.


