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Milieueffecten van
onkruidbestrijding op
verhardingen
Debestrijding vanonkruidopverhardingenkanvanuitmilieuoogpunthetbestegebcurenzonder
chemischebestrijdingsmiddelen(gly/osaat),20 blijkt uiteenstudiediehetmilieukundigonderzoeksenadvtesbureauvandeUniversiteitvanAmsterdamIVAMinopdrachtvanhetRIZA uitvoerde. De
alternatievemethodendiezijn bekeken(borstelen,brandenenheetwater)hebbenooknadelenvoor
hetmilieu,maardezezijnkleinerdan bijdechemischemethode.Delaatsteheeftvooraleffectophet
aquatischecosysteem. Directeeffectenvanglyjosaatzijnteverwachteninkleinerewateren, bijvoorbeeldindestadenmsloten.Ingroterewaterenzijndirecteeffectenophetecosysteemminderwaarschijnlijk doorverdunning enomzetting naarAMPA(aminomethylfosjorizuur). Indezewateren
bevindenzichechterdeinnamepuntenvanwaterleidingbedrijven, diejuistproblemenhebbenmette
hogeconcentratiesAMPA.
Halverwegedejaren negentigwerdde
drinkwaterinname bijhet WaterwinningbedrijfBrabantseBiesbosch40dagen
gestaakt vanwegedeaanwezigheid vanhoge
concentraties vanhet onkruidbestrijdingsmiddeldiuron inhetMaaswater.Dezeverontreiniging maakteopindringende wijze
duidelijk dat,naastdelandbouw, het
gebruik bijgemeenten eenbelangrijke bron
vanbestrijdingsmiddelen voorhet oppervlaktewater vormt.Vooralhetgebruikop
verhardingen ishiervoor verantwoordelijk.
Hoewelinmiddels eenforse besparingis
bereiktinhetgebruik vanchemische
bestrijdingsmiddelen indesector openbaar
groen,blijkt detoepassingop verhardingen
nauwelijks verminderd.Erzijn zelfs aanwijzingendatgemeenten diealzonder chemischemiddelen werkten,weer overschakelen
naarchemische bestrijding.
Voorhetwaterisditgeenpositieveontwikkeling.Dekorteemissieroutevanverharding,aldan nietviariolering,naar
oppervlaktewater,zorgtvooreen relatief

grootaandeel indetotaleemissievan
bestrijdingsmiddelen. Eencase-studie inde
Bommelerwaard leiddezelfs totdeconclusie
dathetgebruik vanbestrijdingsmiddelen op
verhardingen (éénprocent vanhet totale
gebtuik inhetoverwegend agrarische
gebied)verantwoordelijk wasvoordriekwart
vandeemissienaar het oppervlaktewater.

Behoefte aan vergelijking
bestrijdingsmethoden
HetRIZAlieteenaantal studies uitvoerennaardeknelpunten diegemeenten ervarenbij onkruidbeheer. Gemeenten bleken
ondermeerbehoefte tehebben aaneengoedevergelijking vandemilieueffecten van
chemischebestrijding metdievandealternatievemethoden.Het wasduidelijk dat
chemischebesttijding negatieve effecten
heeft voothetwaterendatde alternatieve
bestrijdingsmethoden effecten hebbenvoor
deluchten hetenergiegebruik. Devraagwas
echter hoeeenkwantitatieve vergelijking
zou uitpakken.

Kostenvanbesmjdimjsmethodenineurocentenpervierkante meterperja
werkpakket
chemisch
borstelen+bosmaaier
borstelen+chemisch
heetwater
branden
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Omderesultaten vanhet onderzoek
bruikbaar temaken voorde gemeentelijke
praktijk, iseenklankbordgroep inhetleven
geroepen metmensen uitgemeenten ende
gemeentelijke advieswereld.De klankbordgroepheeft onder meerdeverschillende
onkruidbesttijdingsmethoden oprealiteitswaarde beoordeeld.

Vijf methoden
HetIVAMvergeleekvijf werkpakketten
bij toepassingop1000m2 trottoir:
• chemischebestrijding met glyfosaat,
opgebracht metselectsprayenmetde
handspuit rondobstakels(eenselect
spraymachinespuit alleenalsereen
plantstaat),
• mechanische bestrijding met borstelen,
gecombineerd metdebosmaaiet rond
obstakels(debosmaaier iseen handmaaiermeteenronddraaiend draadje),
• mechanische bestrijding met borstelen,
gecombineerd metdehandspuit(chemisch)tond obstakels,
• thermischebestrijding metheet water
• enthermische besttijding met branden.
Demilieueffecten vandezewetkpakkettenzijn metelkaarvergeleken ineenlevenscyclusanalyse(LCA).Ditiseenmethode die
producten enprocessenvandewiegtot het
grafanalyseertopmilieubelasting.DeLCA
houdt daarbij nietalleenrekeningmet bijvoorbeelddeuitstootvaneenborstelmachinetijdens hetgebruik,maarookmetde
milieueffecten tijdens deproductieensloop
vandemachine.Demethode bestaatuit een
aantalstappen waarineerstde milieueffecteninkaart wordengebracht.Vervolgens
berekent deLCAdeeffecten optwaalf
milieuthema's.Tenslotte wordendescores
perthema vergeleken metdetotalemilieuscorevanalleactiviteiten inNederland. Het
eindresultaat iseenoverzichtvooralle
bestrijdingsmethoden inhun relatieve bijdrageaandeNederlandsescoresvoorde
twaalfmilieuthema's.
DekrachtvandeLCAisde wieg-tot-graf
benadering.Dewerkwijze geeft daardoor
echter eenglobaalbeeldvaneffecten dielandelijk ofzelfsmondiaal kunnen optreden.
Lokaleaspectenzijn mindergoed herkenbaar,maar kunnenbijeenafweging wel
degelijk vanbetekeniszijn.Voordeonkruidbestrijding isditmetnamehetgevalvoorde
emissieroutes van bestrijdingsmiddelen
naarwaterenbodem.Eendeelvanhet
onderzoek richttezichdaarom opderisico's
voororganismen bijhetgebruik vanbestrijdingsmiddelen.
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• 1.Chemisch

• 2aBorstelen/maaien
D2b.Borstelen/chemisch
D3Heet*ater
M4.Branden

Chemischebestrijding isdegoedkoopste
methode,ookalsdezuiveringslasten bijde
drinkwaterbedrijven worden meegerekend
(zietabel).Degoedkoopste alternatieve
methode ishetverbranden vanonkruid.De
borstelmethode isbeduidend duurder,ook
doordehogeindirectekostendiesamenhangenmetdeslijtage vandeverharding.De
heetwater methode isdeduurste bestrijdingswijze, waarbij de kanttekening
gemaakt kanwordendatdezetechniek relatiefnieuw isendoorproductinnovaties de
kosten kunnen dalen.
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Heteffectvandeverschillende onkruidbestrijdingsmetriodenopwaalfmilieuthema's.

Verderzijn dekostenvandeverschillendeonkruidbesrrijdingsmethoden inbeeld
gebracht,inclusiefindirectekosten voor bijvoorbeelddezuiveringvandrinkwater.Tenslotteiseenkwalitatieve inschatting
gemaakt vandegebruiksvriendelijkheid van
demethode voorzoweldeuitvoerder alsde
omwonenden.

Hogemilieubelasting,lage kosten
Deuitkomsten vandeLCAzijn het beste
grafisch weertegeven.Afbeelding ï toontde
effectscores opdeverschillende milieuthema's.
Duidelijk isteziendat ecotoxiciteit

aquatisch ensediment(giftigheid voorhet
water-enwaterbodem]eruit springen,
vooralbijchemischebestrijding. Dit wordt
volledigveroorzaakt doordeemissievanglyfosaat. Descoresvandeverschillende
methoden bijandereLCA-thema's hangen
vrijwel allesamen metproducrieengebruik
vanfossiele brandstoffen.
Dedeelstudie naar lokalerisico'svan
chemischebestrijding laatziendatinkleine
oppervlaktewateren effecten te verwachten
zijn vanglyfosaat. Ingrotewaterenzijn de
effecten vanglyfosaat enAMPAophetecosysteem teverwaarlozen.Wel overschrijdt
AMPAde drinkwaternorm.

Deduurste,maarwellichtookdemilieuvriendelijkste,methodevanonkruidbesrrijdin,gudiemetheetwater
(foto:StichtingReinwater).

Totslotzijn gebruiksgemak en hinder
voordeomgevingopeenrijgezet.Deheetwatermethode enchemischebestrijding zijn
gebruiksvriendelijk. Borstelenen branden
worden mindergoedbeoordeeld vanwege
stof-,geluid-engeurhinder.Deheetwatermethode isalsmeestgunstige beoordeeld
voordehinder voordeomgeving.Chemischebestrijding scoortdaarbij neutraalen
deanderepakketten negatief Overigensis
denegatievebijklank diechemischebestrijdingbij sommigeburgers heeft, nietals
onderdeel vandehinderbeleving meegenomen.

Alternatiefis verbetering
Devraagbij veelgemeenten -ende
redenvoorheronderzoek-wasofdealternatievenvanchemischebestrijding nieteven
slechtzijn, maardanvooreenandermilieucompartiment. Hetantwoord daaropisduidelijk:alternatieven zijn betervoorhet
milieu.Eengemeentemeteenregenwaterriool(gescheidenstelsel)looptzelfs hetrisico
hetplantenleven indestadswateren aante
tasten bijgebruik vanchemische middelen.
Dekosten vooralternatieven zijn welbeduidend hoger,watdeoude tegenstelling
economie-ecologieweerinbeeldbrengt. <f
Hetvolledigerapport'Beslis/actorenvoor
onkruidbestrijdin^opverhardingen.LCA,risicoanalyse,kostenanalyseenhinderbeleving'isopte
vragenbijhetRIZA:(0320)198411.
ir.M.de Rooy(RIZA)
ing.R.Saft(IVAM)

Vakantie
Inverband metdevakantiekomthetvolgendenummer vanH20opvrijdag16
augustus uit.Kopijvoordit nummer
moetuuiterlijk op5augustusaanleveren
bijderedactie.

H20

14/15-2002

