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1. Vervuiling van water: - kosten voor waterzuivering ( niet 

alles is eruit te halen)

- schade aan waterleven

2. Vervuiling van bodem:- blijft lang aanwezig

- schade aan bodemleven, nuttige 

schimmels en insecten

3. Komt in voedselketen:- schade aan alle dieren

- ook in menselijk lichaam

4. Residu’s in groenten en fruit

5. Er kan resistentie optreden 

6. Tast gezondheid van gebruiker aan

7. Kinderen zijn extra gevoelig ( toevallige voorbijgangers)

Waarom?



Toevallige voorbijganger ?



gevolg: gezondheid wordt aangetast

• neurologische problemen 

• vruchtbaarheidsproblemen

• aantasting van het immuunsysteem

• allergieën

• Kankerverwekkend

• Enz,….

Accumulatie van gifstoffen !

Wie staat aan de top van de 

voedselpiramide ?



Nul optie is . . .  

bouwen aan een gezondere 

leefomgeving voor jezelf en 

komende generaties



Twee omschakelingen zijn nodig:

1. Mentaliteitverandering

Van altijd perfect onkruidvrije verhardingen en 
geharkte perkjes naar een gezonde én groene
omgeving .

2. Ontwerp, aanleg en beheer: 

Van enkel mooi ogende plannetjes naar goed
doordachte plannen met veel aandacht voor
preventie en met een duidelijk beheerplan

werken zonder Bestrijdingsmiddelen:
≠ terug gaan wieden
= nieuwe technieken gebruiken en aangepast groenbeheer!
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Wetgeving (bron:VMM)

• Pesticidenreductie – openbare diensten
• Decreet – 21 december 2001

– Vervangen door besluit van 19 december 2008
– Principe

» Verbod vanaf 2004
» Of reductieprogramma indienen - uiterste datum 

van gebruik 31/12/2014 
» Afwijkingen mogelijk

• Duurzaam gebruik van pesticiden
• Decreet - 8 februari 2013
• Besluit(en)– 15 maart 2013

– Doel: bevorderen van pesticidenvrij beheer
1. Voorkomen
2. Alternatieve bestrijdingswijzen
3. In laatste instantie chemische middelen

– Minst risico voor mens en leefmilieu
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1.Mentaliteitsverandering 

Wat is onkruid ? 



Kruid of onkruid?



Kruid of onkruid ?



Kruid of onkruid?



Kruid of onkruid ?



Kruid of onkruid?



Kruid of onkruid?



Wat is (on)kruid
of…. is het ongewenste kruidgroei?

Plant die op een bepaalde 
plaats ongewenst is omdat 
de functionaliteit in het 
gedrang komt

Afhankelijk van:

• De plantensoort
• De standplaats
• De hoeveelheid planten



CURSUS

2. Ontwerp, aanleg en 

beheer

2.1. Kruidbeheer op 
verhardingen



Wat hebben planten nodig om te 
groeien?

• zonlicht

• rust 

• voedingsbodem

• water



Preventieve
maatregelen

A. Ontwerpfase

B. Aanlegfase

C. Onderhoudsfase

Zorgen dat kruiden niet kunnen groeien !



Prevent ie  en  beheer  chronolog isch

1. ontwerp: keuze materialen, betreding, ligging en breedte

2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, 
materiaalkeuze)

3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm)

4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer)

5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer)

6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)



1 .  ontwerp:  keuze  mater ia len ,  l igg ing  en  

breedte

- verharding onderhouden is meer werk dan groenzone onderhouden

- is verharden noodzakelijk? 

- Indien 20x per dag betreden, dan blijft verharding kruidvrij

- Indien minder betreding, dan verkruiding

- groene verharding mogelijk?



Beperkte betreding, kies voor groene verharding



Prevent ie  en  beheer  chronolog isch

1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)

2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van 
vorm, materiaalkeuze)

3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm)

4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer)

5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer)

6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)



ophoping vermijden door 

luwtes en niveauverschillen te vermijden 



Prevent ie  en  beheer  chronolog isch

1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)

2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van 
vorm, materiaalkeuze)

3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm)

4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer)

5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer)

6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)



3. 
ontwerp is verantwoordelijk voor

• vlotte bereikbaarheid met machines

• Gebruik de juiste passtukken

• Voegbreedtes

• kantopsluitingen

Beheer vergemakkel i jken door ontwerp



bereikbaar met borstelmachine:

= afgeronde hoeken



• Onkruidwerende voegvullingen creëren ongunstige 

groeiomstandigheden

• Te zuur, 

• Te basisch

• Te grofkorrelig,

…

• werking vermindert door aanvoer van organisch materiaal

links: onkruidwerende voegvulling, rechts: standaard brekerzand, 

2 jaar na aanleg



Onkruidwerend vermogen diverse voegvullingen ten aanzien van grote weegbree
(Plantago major)  bron : OCW-Ugent
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Prevent ie  en  beheer  chronolog isch

1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)

2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van 
vorm, materiaalkeuze)

3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm)

4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer)

5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer)

6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)



Plasvorming 

op verharding voorkomen



Prevent ie  en  beheer  chronolog isch

1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)

2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, 
materiaalkeuze)

3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm)

4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer)

5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer)

6. weghalen van kruidgroei (kruidbeheer)



5. Beheer van organisch materiaal

• Weghalen van organisch materiaal (= 

voedingsbodem voor ongewenste kruiden)

• Als preventieve maatregel, maar ook pas 

gekiemde kruiden te verwijderen

Veegbeheer



Prevent ie  en  beheer  chronolog isch

1. betreding (ontwerp: ligging en breedte)

2. mogelijkheid tot ophoping vermijden (ontwerp van vorm, 
materiaalkeuze)

3. beheer vergemakkelijken (ontwerp van vorm)

4. kwaliteit van uitvoering, herstel (aanleg & beheer)

5. weghalen van organisch materiaal (veegbeheer)

6. weghalen van kruidgroei (curatief)



Werken  met  bee ldk lassen  o f -scores

• Klasse 4 : zware kruidgroei• Klasse 3 : matige kruidgroei

• Klasse 2 : geringe kruidgroei• Klasse 1 : geen kruidgroei
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Alternatieve methoden

1. Meer begroeiing

2. Frequenter onderhoud

3.Machines die soms overlast bezorgen (lawaai, stof, stoom) en 

energie verbruiken 

Belangrijkste

gevolgen voor

onderhoud

Maar wel een veel gezondere leefomgeving !

Correcte inzet van machines om rendement te 

maximaliseren is belangrijk !



Mechanisch:

• Frezen

• Handgereedschappen

• Vegen

• borstelen

Thermisch:

• Stootbrander

• Infraroodbrander

• Heteluchtbrander

• Heet water

• Stoom

• (Elektrische stroom )

Alternatieve methoden



Mechanisch

• woelt open verhardingen om

• bij droog weer: uitdroging 

van de wortels van 

ongewenste kruidgroei 

• bij nat weer: herstel is 

mogelijk 



Mechanisch : borstelen

Voor lijnvormige 

toepassingen Voor oppervlakten





Thermisch: branden

• 1 tot 3 km/uur afhankelijk

van weersomstandigheden , 

type toestel, onkruidklasse

• Drukproef : donkergroene

vlek = OK



Thermische onkruidbestrijding: warmteoverdracht en 
warmtetolerantie in relatie tot ligging groeipunten

GELEIDING

CONVECTIE

STRALING

TRANSPIRATIE

STRALING

Beschermd groeipunt
T<58°C

CONDENSATIE

GELEIDING
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Weinig beschermd groeipunt
T>58°C

Afdoding bij Tcel >58°C :  denaturatie en aggregatie 
van membraaneiwitten + dehydratatie door 
verhoogde celpermeabiliteit



Thermisch:  stoot - ,  infrarood- of  

heteluchtbrander



Thermisch: Stoom en heetwatertechniek



Stroomstoottoestel Rootwave Pro

bron Bron: vakblad Tuin en 

Parktechniek 28/5/2019



Welke methode waar en wanneer?

• Afhankelijk van :

• Soort verharding , gebruikte materialen en soort voeg

• Aanwezige kruiden

• Bereikbaarheid

• Gewenste beeldscore

• Weersomstandigheden



Welke methode waar en wanneer?

Combineren van methoden is de 
boodschap

Om verschuiving van de aanwezige soorten te 
voorkomen

• Ook de omgeving en aanvoer van organisch materiaal speelt 
een rol

• Plaats ( open- schaduw)

• Jonge kleine onkruiden zijn gemakkelijker te verwijderen

• Een hogere ( nettere) beeldscore nastreven vraagt niet meer 
energie 





CURSUS

2. Ontwerp, aanleg en 

beheer

2.2. Kruidbeheer in 
groenzones



1. Successie is overal : planten uit eenzelfde
successiestadium bij elkaar

= combinatie met hetzelfde beheer

2. bodem zo min mogelijk verstoren

3. bodem bedekt houden

-Juiste plant op de juiste plaats
-gebruik maken van gelaagdheid
-gebruik maken van habitus
-Gebruik maken van een mulchlaag

4. gemengde beplantingen

Inrichting groenzones



⚫Pioniers bodem verstoren

bloemenakker

⚫Grasland maaien, begrazen

gazon, bloemenweide, afvoer ?, Frequentie ?

bollengrasland Periodes ?

bloemenmassieven

⚫Ruigte maaien,  wieden

bloemenmassieven

⚫Bosvegetatie maaien, scheren ,kappen

schaduwborder, hagen, wieden, zaailingen verwijderen

beplantingen met bomen 

en struiken

Successie is overal, speel ermee



Bodem niet verstoren

• de natuur laat geen enkel stukje bodem
onbedekt.

• op kale grond kiemen zaden. Altijd!

geharkt perk kruidvrij houden = 

blijven wieden en schoffelen

of: omvorming door bodem bedekken!

Bodemverstoring is enkel

gerechtvaardigd bij bloemenakkers!!



Plant grotere 

plantformaten 

op hoekpunten

Hou aandacht voor 

plantafstand aan randen

Bodem bedekt houden



Horizontale en verticale gelaagdheid

Bosrand:
Boomlaag

Struiklaag

Kruidlaag

Strooisel 

laag

Zoom

Mantel

Kern



De gelaagdheid:

=  op zoek naar een 

evenwicht 



Aandacht voor habitus

- Bepaal uw eindbeeld en pas uw 
beheer aan

- De densiteit bepaalt al dan niet de 
noodzaak voor een kruidlaag



Zo NIET !



Begraafplaatsen



Begraafplaatsen en verhardingen

van grijs naar groen 





Va n  g r i j z e  b e g r a a f p l a a t s  n a a r  g r o e n e  b e g r a a f p l a a t s  

n a a r  p a r k - ,  b o s - e n  n a t u u r b e g r a a f p l a a t s e n



Groene begraafplaatsen

• Ook hier is een nieuwe kijk nodig

• Begraafplaatsen evolueren in Europa naar 
multifunctionele groenzones:

– Met fiets en wandelpaden

– Aantrekkelijke groendomeinen

– Plaatsen voor “passieve” recreatie

– Kleine bos- en natuurgebieden





Een parkbegraafplaats





Een bosbegraafplaats



Een echte 

natuurbegraafplaats, 

zonder vaste merktekens.

Deze plek wordt 

teruggegeven aan de 

natuur



Bedankt voor uw aandacht

Meer info  voor cursussen op www.inverde.be
en op www.ecopedia.be

http://www.inverde.be/
http://www.ecopedia.be/

