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R E S U L T A T E N VAN E E N E N Q U Ê T E VAN S T I C H T I N G R E I N W A T E R

Onkruidbestrijding
opverhardingen door
hoveniers
Veelhoveniers.gebruikenregelmatig bestrijdingsmiddelenopverhardingendienietovereenkomen
metdebesluitenvanhetCollegevoordeToelatingvan Bestrijdingsmiddelen,zobleekuitcontacten
vanStichting Reinwatermethovenierstijdenshaarproject 'Onkruidbestrijdingsmiddelen opverhardingen'.Aangeziendeovertredingenredelijkvaakvoorkomen,zetteReinwatereensteekproefsgewijze
enquêteopnaarhetgebruik.Tijdensdeenquêteisookgevraagd naardestand vanzakenrondalternatievemethodenvanonkruidbestrijding. zoalshetgebruikvandeborstel-enbrandmachineeu de
heetwatermethode.Stichting Reinwaterbenadruktdatdezeenquêtemetmoetwordengezienalsecu
volledigenbreedonderzoek,maaralseenindicatievandenalevingvandebesluiten vanhetCTB. De
resultatenzijn mogelijk aanleiding voorecugrootschaligerenbrederopgezetonderzoek.
Aljaren worden teveel bestrijdingsmiddelenaangetroffen in het oppervlaktewater.
Ongeveer60procentvandemeetpunten van
derijksoverheid geeft eenoverschrijding van
denormen tezien.Ditheeft effecten ophet
ecosysteemengeeft problemen voorde
drinkwaterwinning. Hoewelhet merendeel
vandebestrijdingsmiddelen inde landbouw
wotdengebruikt, isdezesector nietalleen
verantwoordelijk voorproblemen in het
oppervlaktewater.Uit onderzoek indeBommelerwaard bleekdathetgebruik opverhardingslechtséénprocent(4.570kg)van het
totale besttijdingsmiddelengebruik
(348.940kg)uitmaakt, maardat ditpetcentagedesalniettemin verantwoordelijk isvoor
75procent vande bestrijdingsmiddelenemissiesnaarhetoppervlaktewater. De afsttomingsrouteisbij verhardingen namelijk
zeerdirect.Bestrijdingsmiddelen blijven
achtetopdevethatdingen bijeen regenbui
spoelenzedirectofviahet tioolafnaar het
oppetvlaktewatet.

Wetgeving
Tot 1juli 2002had hetCTBeen aantal
middelen opbasisvanglyfosaat toegestaan
voorgebruik opverhardingen.Op1juli2002
besloot hetCTB datalleenhet middel
Roundup Evolution (éénvandemiddelenop
basisvanglyfosaat) nogopverharde tetteinenmocht worden toegepast.HetCTB stelt
hieraan alsvoorwaardedatdit middel alleen
maar selectiefgespoten magworden met
behulp vaneenspuitlans ofmet onkruidsensoren.Dit betekent eensterke reductie
vandetoegestane middelen en toepassingen.
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Enquête
Vootdeenquête zijn 17hoveniets benaderd invelschillendegemeenten inNederland:Leeuwarden,Amsterdam, Nijmegen,
Wijchen, Duiven,Tilburg,Maastricht,Apeldoorn,AmstelveenenRottetdam.Dehovenietszijn steekproefsgewijs uit het telefoonboekbenaderd.Inditondetzoek isgekozen
vooreentelefonische enquêteomdetespons
zohoogmogelijk tektijgen.Meteen telefonischeenquête ishet tevensgoed mogelijk
ominformatie tevetzamelenoverdeervaringenenmotievenvanhoveniers.Nadeel
vandezemethode wasdatde respondenten

niet altijd degegevensoverdehoeveelheden
bestrijdingsmiddelen diezijgebruikten bij
dehand hadden.

Resultaten
Demethoden
Tijdens deenquête isgeïnformeerd naar
debestrijdingsmethoden diedehoveniers
gebruiken om hetonktuid dat tussendeverhardinggroeit tebestrijden. De resultaten
daatvan staan hietondet weergegeven.
• handmatig (schoffelen)
• hoveniers borstelmachine
• bosmaaier
• blanden
• heetwater
• chemisch
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Hetgebruik vanchemicaliën wordt dus
noghet meest toegepastondetdehoveniers.
Borstelen endebosmaaiet geldenoverhet
algemeen alshetmeestgebtuikte alternatief
vootchemischemiddelen.Demeestehovenietsgevenalsreden aandatdezemethode
hetgoedkoopstealternatiefis. Degebtuikers
zijn tevenstevredenoverdeeffectiviteit van
dezemethode.
Opvallend isdatde heetwatetmethode,
dieinbeleidskringen wordtgezienalsde
meest milieuvriendelijke enbovendienzeer
effectieve methode,doothoveniers niet
wordt toegepast.Waarschijnlijk heeft dit te
maken metdehogekostenenhetfeit dat
dezemethode nogredelijk nieuwenin ontwikkelingis.Ookhetbtanden isniet etg
gebtuikelijk onder hoveniers,terwijldeze

Demilieuvriendelijkste,maarookdeduurstemethodevanonkruidbestrijdingopstratenenstoepenblijftdiemet
keetwater(foto:Alterra).

samen metdeborstelmachine alsmeest
bekendealternatiefvoorchemisch bestrijdingsmethode geldt.
Dewijzevantotpassen
Overhetalgemeengavendehoveniets
aandatzijalsspuitmethodezoweleenrugspuit,voordekleineoppervlakten entond
obstakels,alseenmotorspuit gebruikten.Bij
derugspuit wordt normaalgesprokenselectiefgespoten. Bijdemotorspuit gavenverschillendegebruikers aandat hiermeeselectiefgespoten werd;anderehoveniers deelden
meedatzijdegeheleverharding bespoten,
watdusniet inovereenstemming ismetde
wettelijke voorschriften.
Toegepastebestrijdingsmiddelen
Opdevraagwelk bestrijdingsmiddel
voorverhardingen gebruikt wetden,gaven
dehoveniersdevolgende antwoorden:
Vande17hoveniersdieaandit onderzoekdeelnamen,gebruiken viergeen bestrijdingsmiddelen. Vandeoverige 13 gebruiken
vieralleen Roundup.Vandenegen resterendehoveniersgebruiken zevenRoundup aangevuld meteenander middelentweealleen
eenander middel.
Hoeveelheid
Demeeste hoveniersgavenaanrond de
25à30 liter bestrijdingsmiddel perjaar te
gebruiken,meteenenkeleuitschieter naar
boventot40literentweeuitschieters naar
beneden:2,5en3 litetperjaar.
Houdingvandehoveniers
Opvallendbijdeenquêtes wasdeopenhartigheid vandehoveniers ten opzichte
vanhungebruik vanmiddelen dieniettoegestaanzijn.Hetmerendeel lietblijken niet
opdehoogtetezijn vandege-en verboden
vandeverschillende bestrijdingsmiddelen.
Eenenkelinggafaandat welopgepast moest
worden metdeinspecties,maardat "gelukkigmogelijkheden bestaanomdaarmeecreatiefomtegaan,zoalshetzoveel mogelijk
vermijden van voorraden".
Nietallehoveniers wekten deindruk dat

naam

werking

zenietopdehoogtewaren vande wettelijke
beperkingen.Devierhoveniers diealleen
Roundupgebruikten,gavenaandatzijdit
dedenomdatdithetenigetoegestane middelwas.Devierhoveniersdiegeenbestrijdingsmiddelen gebruikten gavenaandit te
doenvanuit milieuoogpunt. Eén hovenict
waszeervooruitstrevend inzijn zoeken naar
duurzame alternatieven enbleekzeergoed
opdehoogte tezijn vandewet-enregelgeving.

Conclusies
•

Eenrelatiefgrootaantalhoveniers houdt
geenrekeningmetdewetgevingomtrent
detoelatingvan onkruidbestrijdingsmiddelenopverhardingen engebruikt
middelendienietzijn toegestaan;
Ookdemanier waarop onkruidbestrijdingsmiddelen worden toegepast isniet
altijd inovereenstemming metderegels
vanhetCTB. Selectiefspuiten isverplicht,terwijl somshelevethardingen
worden bespoten;
Deverboden middelenzijn veelalzeer
giftig enworden tevensgebruikt als
landbouw-herbicide;
Hetkennisniveauvanhoveniersverschilt nogal.Hetmerendeel liet blijken
nietopdehoogte tezijn vandege-en
verboden vandeverschillende bestrijdingsmiddelen;
Borstelenendebosmaaietgeldenover
hetalgemeenalshetmeestgebruikte
alternatiefvoorchemischemiddelen.De
methodeishetgoedkoopste alternatief
endegebruikerszijn tevenstevreden
overdeeffectiviteit vandezemethode.
Opvallendisdatdeheetwatermethode,
dieinbeleidskringen wordtgezienalsde
meestmilieuvriendelijke en bovendien
zeereffectieve methode,doorhoveniers
nietwordt toegepast. Waarschijnlijk
heeft dittemakenmetdehogekosten
vandezemethodeenhetfeitdatdezenog
redelijk nieuweninontwikkelingis. f

•

•

•

•

Voormeerinformatie:TincoLycklemaof
AnnemarieterSchure(020J570j808

aantal

wettelijke status

Roundup

onkruidbestrijdingsmiddel

10

toegestaan

Gramoxone

(landbouw)herbicide

2

niet toegestaan op verharding

Garlon

herbicide

1

niet toegestaan op verharding

Casoron/dichlobenil herbicide

3

niet toegestaanop vetharding

Top Gun

biologisch herbicide

1

alleen voorparticulier gebruik

Dimanin

herbicide(algen)

1

niet toegestaan op verharding

Weedazol

(landbouw)herbicide
??

1

niet toegestaan op vetharding
??

Onbekend

2

ACTUALITEIT

Geenproblemen na
staken waterwinning
Kennemerduinen
Hetstopzetten vandedrinkwaterwinninginde
Kennemerduinen vorigjaarmeiheeftgeen
onverwachtegevolgenvoordebewonersgehad.
Datblijkt uitmetingen vandegrondwaterstandopverschillendeplekkendoorgemceuten
enwaterleidingbedrijfPWN.Dewmmngwerd
gestoptomverdrogingvanhetduingebied tegen
tegaan enomdatdezuiveringsinstallatieniet
meeraandeeisenvoldeed.
RondHaarlem bestonden de afgelopen
jaren veelklachtenoverhethogegrondwatetpeil.Het leiddetotnatte kruipruimten en
kelders.Debewoners vreesdendat hetstopzetten vandewaterwinningzou leiden tot
nogmeeroverlast,maatdemetingen tonen
aandatdat niet hetgevalis.Nahet stopzettenvandepompen zijn zelfs minder klachten binnengekomen dan vootheen.De
belangtijkste reden hiervoor isdat naeen
aantalzeernattejaten vorigjaar weeteen
normalehoeveelheid regen viel.Bovendien
zijn in hetstedelijk gebied ronddeplaatsen
waaigrondwater werdgewonnen,drainagesystemen aangelegd.
Tochzijn ookindetoekomst problemen
tevetwachten.Natte wintetszullenvaket
voorkomen.Daaromwordtdesituatievolgendjaat opnieuwgeëvalueerd,engaat het
aanleggenvanvootzieningen door.Een
opvallend initiatiefis eenproefproject voor
bouwkundige maatregelen tegengrondwatetoverlast.Hierbij kunnen woningeigenarendielasthebben vangrondwater een bijdrage tot2000eurokrijgen voor het
waterdicht maken vanvloerenofkelderwanden.Heemstedestart overenkelewekenals
eerstegemeente metdezeregeling,gevolgd
door Bloemendaal,Haarlem,Velsenen
Zandvoort.
Deproefmoetetooktoeleidendat dat
detioleringendezuiveringniet onnodig
belastwotden.Omlekkekeldersdroogte
houden, wordtvaakdiepafgepompt, waarna
hetschonegtondwater derioleringin
sttoomt.Daarom werken,behalvede
gemeenten,ookPWNendePtovincie
Noord-Holland meeaandezeproef Ofhet
Hoogheemraadschap vanRijnland meewerktisnognietduidelijk.Alsdeproefsuccesvolis,zullenandereplaatseninNederlandwellicht volgen, f
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