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Praktische gids voor pesticidenvrij (her)aanleggen en onderhouden terreinen
Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten (zoals gemeenten) hun terreinen pesticidenvrij. Ook
voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. Maar hoe doe je dat ‘pesticidenvrij beheren’?
Dat staat in ‘Pesticidenvrij ontwerpen – leidraad voor ontwerp en aanleg’, een nieuwe brochure van de
Vlaamse Milieumaatschappij.
Waarom een leidraad ‘Pesticidenvrij ontwerpen’?
Plan je de aanleg van een terrein? Dan hou je het best meteen rekening met hoe je het pesticidenvrij kan
beheren. Ook op bestaande terreinen kunnen kleine ingrepen al een groot verschil maken om ongewenste
plantengroei te voorkomen en dus pesticidenvrij te kunnen werken. Die (kleine) ingrepen kunnen we kort
samenvatten in acht vuistregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verhard zo weinig mogelijk. Doe je het toch, zorg dan dat het functioneel is.
Voorkom dat er waterplasjes kunnen blijven staan. Laat water in de grond sijpelen.
Zorg voor eenvoudig (machinaal) onderhoud.
Voer de werken correct uit, controleer ze en herstel wat kapot is gegaan.
Verweef groene en verharde stukken.
Kies de kantsteen op basis van de soort verharding en de groenvorm.
Zorg dat bomen aan verhardingen plaats krijgen om te groeien.
Plant de juiste plant op de juiste plaats.

De leidraad ‘Pesticidenvrij ontwerpen’ geeft voor elk van deze vuistregels een hele reeks van aanbevelingen en
tips. De leidraad illustreert met heel veel foto’s welke de problemen én vooral wat de oplossingen zijn. Deze
aanbevelingen zijn gebundeld in een handige brochure die je mee kunt nemen op het terrein of die je even
snel ter hand neemt om een ontwerp of aanleg te checken.
Voor wie?
De acht vuistregels dienen als checklist voor de pesticidentoets: een instrument om te controleren of de
ontwerpplannen voor (her)aanleg zo zijn opgemaakt dat op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren
zijn.
De doelgroep van deze leidraad ‘Pesticidenvrij ontwerpen’ is erg ruim. We richten ons tot alle terreinbeheerders en meer specifiek tot de groenambtenaren, ambtenaren ruimtelijke planning, ontwerpers,
landschaps- en tuinarchitecten, aannemers en studiebureaus.

De leidraad ‘Pesticidenvrij ontwerpen’ kan je hier downloaden.
Neem zeker ook een kijkje op www.vmm.be/zonderisgezonder. Het onderdeel ‘aanleg en ontwerp’ op deze
website is sterk uitgebreid met voorbeelden uit de praktijk: volledige projecten of specifieke situaties.
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