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drinkwaterproductie tijdelijk moetworden
stilgelegdalsgevolgvantehogeherbicidenconcentraties.
De ontwikkeling van het
DOB-systeem
In2002begonPlantReseatchInternational
samenmetgemeentenenaannemersmetde
ontwikkelingvanDOB:Duurzaam OnkruidBeheeropverhardingen.Hetiseenbeslissingsondersteunendsysteem,specifiekgerichtop
eeneffectieve onkruidbestrijding opverhardingenwaarbijverschillende bestrijdingsmethodenkunnenwordeningezet(zieafbeelding
1).AlleenvoorhetgebtuikvanchemischemiddelengeeftDOBspecifiekebeperkingen.Hiermeewordtdeafspoeling /anherbicidennaar
hetoppetvlaktewatetgereduceerdtotaanvaardbareniveaus(watetkwaliteitsnormen
wordennietoverschreden).Eenverminderde
afspoelingzalookhetrisicovoordedrinkwaterproductiedoenafnemen.Overigensishet
effect vandeinspanningenvanindividuele
gemeentenhieropmoeilijk kwantificeerbaar/
toetsbaar.
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Vanaf2002werkenPlantResearchInternational,VEWIN,ZHEW,MonsantoEuropaenAlterra
aandeontwikkelingvaneensysteemvoorduurzaamonkruidbeheeropverhardingen.Uitgebreide
praktijktestsinnegengemeentenhebbenuitgewezendatonkruidbestrijding volgensdezerichtlijnen
effectiefisendatbijinzetvanherbicidendeajspoeling naaroppervlaktewaterwordtgereduceerd.De
kwaliteitsnormenvooroppervlaktewaterwordennietoverschreden,waardoorookhetrisicomet
betrekkingtotdedrinkwaterproductieafneemt.Kernvanhetsysteemiseenaantalpraktischerichtlijnenwaarmeebeheerdersenuitvoerdersvanonkruidbesmjding eenduidigeajspraken kunnen
makenoverrandvoorwaarden,preventie,inzetvanmethodenenbestrijdingsmiddelen enregistratie
vanhetgebruikervan.Ditartikelbevatderesultatenvandeonderzoekenendeervaringenmetduurzaamonkruidbeheerinajgelopen driejaar.
Circa80procentvandeNederlandse
gemeentenpastbijhetbestrijden vanonkruid
opverhardingen chemischebestrijdingsmiddelen(herbiciden)toe1'.Opverhardingen
vanindustriëlegebieden,zoalsindustrieterreinen,havens,luchthavensenspoorwegemplacementen,ligtditpercentagezelfsnog
hoger.Omdatindeafgelopenjarenvaneen
aantalbestrijdingsmiddelen, zoalsdiuronen
amitrol,detoelatingisbeëindigd,zijnglyfosaatenMCPAmomenteelnogdeenigetoegelatenactievestoffen vooronkruidbestrijding
opverhardingen.Ditheeft totgevolgdathet
gebruikvanvooralglyfosaat toenam.Het
gebruiknamooktoedootdateenaantalchemievrijegemeenteninNederlandweerherbicidenisgaangebruiken.
Hetgebruikvanherbicidenopverhardingenleidteetdettotafspoelingnaathetoppervlaktewaterdangebruikoplandbouwgrond.
Afspoelingvanglyfosaat enhetomzettingsproductaminomethylfosfonzuur (AMPA)kan
leidentotoverschrijdingen vandeecologische
normendrinkwaternorm inoppervlaktewater.Uitschattingenblijkt datvandetotale
hoeveelheidherbicidendieinNederland
wordtgebruiktslechtseenfractie (minderdan
vijfprocent)wotdttoegepastopvethardingen.
Dezefractieveroorzaaktechter 15tot30procentvandeproblemenmetpesticideninhet
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oppervlaktewater.Hetkomtnogsteedsvoor
datdeinnamevanoppervlaktewatervoor

Aft), v.

Dekeinvandemethodezijndrielijsten
metinformatie enptaktischerichtlijnenvoor
beleidsmedewerkers openbaargroenenplannersenuitvoerdersvanonkruidbeheeropverhardingen.Aandehandvande richtlijnen
kunneneenduidigeafspraken worden
gemaaktoverdeintezettenonkruidbestrijdingsmethoden en-middelenenindienvan

DiagramvanhetDOB-systeem.
Beslissingsondersteunend Systeem,gerichtop:
-onkruidpreventie
-efficiëntetoepassingvan bestrijdingsmethoden
- beperkenvan neveneffecten

Shortlist0
Richtlijnenvoor
strategische
planning
Shortlist1
Richtlijnenvoor
jaarplanning
Shortlist2
Richtlijnenvoorde
inzetvan
bestrijdingsmiddelen
Overeenkomsttussen
beheerderenuitvoerdervoordeuitvoering
vanonkruidbestrijding
gedurendehetseizoen

Registratiemodulevoor
ingezettemethodenen
middelen.
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toepassingderegistratievanhetherbicidengebruik.Opgrondvandeinformatie uitdeeerste
lijstkunnenbeleidsambtenaren en hoofden
openbaargroeneenmeerjarenplan opstellen
voorhetonkruidbeheer. Ineendergelijkplan
komttotuitdrukkingwelkambitie-niveaude
organisatienastreeft ophetterreinvanpreventie,bestrijding,organisatie,communicatieetc.
Eentweedelijstbevatpraktischerichtlijnenwaarmeeplannersvanonkruidbeheereen
jaarplanningkunnenmaken.Hierinworden
keuzesgemaaktmetbetrekkingtotwaar,wanneerenhoevaakwelke bestrijdingsmethode
wordtingezet.Ookdeafstemming methet
y
eegbeheerkomtaandeorde.Binnen
hetDOB-systeemkunnen mechanische,
thermische,chemischeenbiologische
onkruidbestrijdingsmethoden wordeningezet,mitswettelijktoegestaan.Alleenvoorde
inzetvanchemischemiddelengeeftDOBspecifiekebeperkingen.Opgrondvandejaarplanningwordenafsprakengemaaktmetaannemers.
Dederdeenlaatstelijstbevatpraktische
richtlijnen voordetoepasservanchemische
bestrijdingsmiddelen daarwaarditvolgensde
u
OB-richtlijnen uitdetweedelijstistoegedaan.Hierbij gaathetomzakenalswelke
a
Pparatuurenmiddelenwordeningezet,wel^etoedieningsmethodeendoseringwordt
gebruiktenonderwelkeomstandighedenges
Potenmagworden.Bijvoorbeeld:spuitgeen
S'yfosaatalsvoordebetreffende werkdagen
innen24uurmeerdaneenmillimeterneera
gwordtvoorspeldendekansopneerslag
"^eerdan40procentbedraagt.Omdeze
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belangrijke richtlijn goedtoetekunnenpassen,ontvangendeaannemerselkedagvoor
aanvangvandewerkzaamhedenperfaxeen
actueleweervoorspelling.Opdatmoment
wordtbeslotenofwelofnietgespotenkan
worden.
Derichtlijnen zoalsdieernuliggen,zijn
hetresultaatvanveeloverlegtussennegen
gemeenten,vieraannemersendedeelnemers
indeDOB-stuurgroep.Heteersteontwerp
werdinhetseizoenvan2002getestoppraktischebruikbaarheid,doeltreffendheid, emissie
enkosten.Naeenuitgebreideevaluatiezijnde
richtlijnengeoptimaliseerdeninhetseizoen
2003 en2004opnieuwgetest.
Emissies naar oppervlaktewater
Gedurendedevoorbereidingsperiodevan
deDOB-methodeisdematevanafspoeling
vanglyfosaat naarhetoppervlaktewater intensiefgemeten.Inhetbeheersgebiedvanhet
ZuiveringschapHollandseEilandenenWaardeniseenaantalwoonwijken,variërendin
oppervlaktevandrietottienhectare,geselecteerdwaarhetonkruidvolgensdeDOBmethodewerdbestreden.Indezewijkenmet
eengescheidenrioolstelselzijnintotaal52
oppervlaktewatermonsters genomenineen
'worstcase'-situatie,oftewel opdeplekwaar
hetregenwateruithetrioolsysteeminhet
oppervlaktewaterstroomtophetmomentdat
hetwaterbeginttestromenalsgevolgvande
regenbuiennatoepassingvanherbiciden.

Afspoelingpercentages
InenkeleDOB-proefwijken kondeafspoelingvanglyfosaat debietproportioneelgemetenwordenbijhetverzamelpunt vanhetverbeterdgescheidenrioolstelsel^.Bijeen
verbeterdgescheidenrioolstelselwordthet
eerstedeelvandeafstromende neerslagvanuit
hetverzamelpuntovergepomptnaarhetvuilwaterrioolenafgevoerd naarde afvalwaterzuivering.Opgrondvandeconcenttatieglyfosaat
enhetdebietisdepasserendevrachtglyfosaat
berekend.Vervolgensishetpetcentageafspoelingberekendalsfractievandemassaglyfosaat
dieindewijkistoegepast.

Indebetreffende periodelagdetotale
afspoeling tussen0,2en5,7procent(zieafbeelding2).Deafspoeling indeeersteneerslagperiode(aaneengeslotenregenperiodemetmeer
danéénmillimeter neerslag!nadeonkruidbestrijdingvarieerdevan0,03 tot3,3procent
Afspoeldepercentagevandedosenngalsjunmevanhetaantaldagentussenietoeing endeeersteregen(zwartebalkeninafbeelding 2). Hieruit blijkt
buif-aaneengeslotenre,genpenodemetmeerdanéénmillimeterneerslag).
datdemeesteafspoelingplaatsvindtindeeersteneerslagperiodenadetoepassingvanglyfosaat.Verder
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Voorglyfosaatligthetadhocmaximaal
toelaatbaarrisiconiveauinoppervlaktewater
op77Mg/i.Dezewaardewerdingeenenkel

neemtdematevanafspoeling afnaarmate
detijd tussendetoepassingendeeersteneerslagperiodelangerwordt.

in 1 e aaneengesloten regenperiode
in buien na 1 e aaneengesloten regenpenode
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watermonster overschreden.Hetmerendeel
vandeconcentratieslagbenedendedetectielimietvan0,5 ug/1,slechtsintienvande52
monsterswasglyfosaat aantoonbaar.De
detectielimiet ligtietshogerdandedrinkwaternormvano,iug/1,maarisacceptabel,
omdathetgetesteoppervlaktewater niet
bestemdwasvoordrinkwaterproductieof
daarmeeindirecteverbindingstond.De
gemiddeldeglyfosaatconcentratie inhet
oppervlaktewater bijdeze'worstcase'-punten
lagtussende0,4en0,8 ug/1,afhankelijk ofbij
deberekeningvoorwaardenonderdedetectielimietrespectievelijk dewaardeoofde
waardevandedetectielimietwerdaangehouden.Deresulraten komenovereenmetdieuit
emissieonderzoekvanhetwaterschapZuiderzeelandinFlevoland,waarinDOB-en referentiewijkenmetelkaarzijnvergeleken7'.
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Aantaldagentussentoepassing en 1 e neerslagperiode
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Datdeafspoelingspercentages relatieflaag
zijn,blijkt uiteenvetgelijkingmetenkele
experimentelegegevens.Vanbespuitingenop
proefvakken met betonklinkerverharding
spoelde12tot23 procentvandevolveldsgespotenglyfosaat aß'.Eenvergelijkbaar experiment
opbetonklinkersondergeconditioneerde
omstandigheden leverdeeen afspoelingspercentageopvan22procent.Voor'worstcase'situatieswerdineenrecentelevenscyclusanalyseeenpetcentagevan50procentge.ïanteerd.
Bijdebeoordelingvantoelatingvan
bestrijdingsmiddelen wordtuitgegaanvan
volledigeafspoelingvanafverhardingenen
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pleksgwijsdoseren.BinnenDOBisookspecifiek onderzoeknaarafspoelingverricht.Zo
bleekdatheteffect vannietspuiten binnen
eenstraalvantweemetervaneen afvoerput
eenemissiereductieopleverdevan14,5procent,
waarvan6,3 procentdoorverminderdbespoten
oppervlaken8,2procentdooronderandere
infiltratie2'.
Conclusies
DeDOB-methodeisgedurendedrieseizoenenonderpraktijkomstandigheden inverschillendewoonwijkengetest.Deervaringen
enmetingengeveninzichtinde effectiviteit,
demilieu-effecten endekostenvandemethode.Uitgangspuntwaseenacceptabelonkruidbeeldindewijken.Concreetbetekentditdat
devoegentussendeverhardingen voormaximaaleenkwartbegroeidmogenzijnenhet
onkruidniethogermagwordendantweetot
driecentimeter.Hetstraatbeeldzagerredelijk
totgoeduit,ookwanneerhetweerleiddetot
veelonkruidzoalsinhetnattezomerseizoen
van2004.Gemiddeldwerdentweebestrijdingsrondesuitgevoerdperseizoen,meteen
minimum vanéénkeereneenmaximumvan
driekeer.Hierbijwerdvrijwel uitsluitend
RoundupEvolution(a.i.glyfosaat]doormiddel
vanselectievespuittechniekentoegediend.Op
plaatsenwaarhetgebruikvanherbicidevolgensdeDOB-richtlijnennietistoegestaan,is
geborsteld,geveegd,gebrandofgemaaidwanneerdatnodigwas.
Doordetoepassingvanderichtlijnen werd
deMTR-waardevoorglyfosaatinoppervlaktewaternietoverschreden.Inenkelemonsters
lagdeconcentratieglyfosaat ietshogerdande
drinkwaternorm.Hoewelhet betreffende
oppervlaktewaternietbestemdwasvoor
drinkwaterproductie,zijndeDOB-richtlijnen
tochaangescherptomoverschrijdingvande
normrevoorkomen.Alsextravoorwaardein

hetDOB-systeemisopgenomendatgeen
bestrijdingsmiddelen mogenwordentoegepastopverhardingendieafspoelennaareen
puntinstromend oppervlaktewaterdatviaeen
openverbindingtienkilometerofminder
stroomopwaarts ligtvaneeninnamepuntvoor
deproductievandrinkwater.
HetDOB-systeemiseropgerichthetherbicidengebruikzoveelmogelijktebeperken
waarbijdebovengrensop360gramactievestof
perhectareisgesteld.Uitderegistraties blijkt
echterdatditnietinallegevallenisgehaald:
hetgebruikindetestwijken varieerdevan100
tot600gramactievestofperhectare.
UitopgavevandedeelnemendegemeentenbleekdatdemeerkostenvanonkruidbestrijdingvolgensdeDOB-methodevarieerde
vanvrijwelgeentotmaximaal30procenrbij
inzetvanchemicaliënmetDOB-beperkingen
entenopzichtevanstandaardchemische
bestrijding.Ditisvooralhetgevolgvande
inzetvananderetechniekenopemissiegevoeligeplaatsenenhetkleinereaantalwerkbare
dagen.Ineenenkelgevalwerdvoor chemievrij
wijkbeheergekozenenlagendekostenop15
eurocent/m2(zietabel].Nader kostenonderzoekzalditjaarplaatsvinden.
Doordeonkruidbestrijding opverhardingenvolgensdeDOB-richtlijnen uittevoeren,
reduceertdeafspoelingvanherbicidennaar
hetoppervlaktewateraanzienlijk.Alsafspoelingoptreedt,isdatvooralindeeersteneerslagperiodenatoepassingvanglyfosaat.Om
ditrisicozokleinmogelijk tehouden,ishet
dusbelangrijkeenjuisteinschattingtemaken
vandeneerslagkanstijdensennadeonkruidbestrijding.Indepraktijkwordtopbasisvan
eenactueleweervoorspellingbeslotenoferdie
dagchemischebestrijdingsmiddelen mogen
wordeningezet.DeervaringenmetDOBtonen
aandateeneffectieve onkruidbestrijding
mogelijk iszonderdat waterkwaliteitsnormen

wordenoverschreden.Optetmijnzaldaardoor
ookhetrisicometbetrekkingrotdedrinkwatetproductie afnemen.
Duurzaam onkruidbeheer in 2005
Ditjaarzaldenadrukliggenophermeer
bekendheidgevenaanduurzaam onkruidbeheereneenopschalingvanwijk-naarstadsniveauengrotebedrijventerreinen.Extraaandachtzaldaarbij zijnvoorpreventie.Totnu
toezijnvoornamelijkbeheerdersenuitvoerdersvanonkruidbestrijding bijhetDOB-systeembetrokken.Hetisookbelangrijk ontwerpersenbeheerdersvan(nieuwe) infrasrrucruur
erbij tebetrekken,omonkruidpreventie meer
kanstegeven.
Certificering krijgtaandachtinhetnationalegewasbeschermingsbeleid. InhetverlengdehiervanheeftStichtingMilieukeureencertificetingssysteem'Duurzaam terreinbeheer'
ontwikkeld,waarmeehetmogelijkisonkruidbestrijding opverhardingenonder certificaat
uittevoeren.Hetiseengetraptsysteemmet
drieniveaus.Heteersteniveaubetreft het
minimaliserenvanhet bestrijdingsmiddelengebruikvooronkruidbestrijding opverhardingenvolgensdeDOB-merhode.Voorhettweede
endetdeniveauzijnaanvullendeeisengeformuleerdvoorrespectievelijkeenduurzaam
gebruikvanmiddeleninhetopenbaargroen
eneenduurzaambeheervandegeheleopenbareruimte.Inmiddelsloopteenaantalproefprojectenwaarindehaalbaarheidvancertificeringwordtgetoetst.*i
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