FORMULIER

Pesticidentoets

KENMERK VAN DE LOCATIE Soort terreinen (vink aan – meerdere mogelijkheden)
£ Verharding
£ Op de grens groenzone en verharding
£ Groenzone

BUDGET
AANLEG

ONDERHOUD PER JAAR
(personeelskost)
NODIGE MACHINES
Dit formulier biedt de mogelijkheid om na te gaan in hoeverre een bestaand of nieuw
project of ontwerp efficiënt op een pesticidenvrije manier te beheren is of zal zijn.
Op deze manier voert u de pesticidentoets uit. De basis hiervoor is het document
“Pesticidenvrij ontwerpen – leidraad voor ontwerp en aanleg”.
U kunt deze volledige leidraad raadplegen via www.zonderisgezonder.be > aanleg en
ontwerp > pesticidentoets.

ALGEMENE INFO
OPDRACHTGEVER

ONTWERPER /
ONTWERPBUREAU
NAAM VAN DE LOCATIE
ADRES - LIGGING
OPPERVLAKTE
JAAR VAN ONTWERP

ONDERTEKENING
DATUM OPMAAK VAN
FORMULIER

£ NA ONTWERP:

£ NA UITVOERING VAN
HET ONTWERP

NAAM EN HANDTEKENING

AANBEVELINGEN
Vink aan en geef een omschrijving van welke aanbevelingen uit de leidraad Pesticidenvrij
ontwerpen gevolgd zijn. Bij elke aanbeveling wordt verwezen naar de overeenkomstige
paginanummers in de leidraad.

VERHARDINGEN (P. 42-83)
1. VERHARD FUNCTIONEEL EN ZO WEINIG MOGELIJK (P. 44-58)

JAAR VAN UITVOERING

£ Stem af op het gebruik

KORTE OMSCHRIJVING VAN
DE LOCATIE

£ Gesloten verharding waar nodig
£ Kies de locatie van de open en halfopen verharding in functie van ongunstige
groeiomstandigheden
£ Kies de voegbreedte in functie van het gewenste beeld
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2. VOORKOM WATERSTAGNATIE EN LAAT HET WATER INFILTREREN (P. 59-65)
£ Waterafvoer aan het oppervlak en natuurlijke infiltratie

3. ZORG VOOR GROEIMOGELIJKHEDEN VOOR BOMEN BIJ VERHARDINGEN
(P. 94-99)

£ Infiltratie doorheen de verharding

£ Hou rekening met de wortelgroei van de boom

£ Infiltratie doorheen de voegen

£ Check de boomspiegels

3. MAAK EENVOUDIG (MACHINAAL) ONDERHOUD MOGELIJK (P. 66-76)

£ Andere

£ Beperk het aantal soorten verhardingen
£ Vermijd abrupte niveauverschillen
£ Ontwerp geen rechte hoeken
£ Vermijd smalle reststroken
£ Houd rekening met de werkbreedte van machines

GROENZONE (P. 100-121)
1. JUISTE PLANT OP DE JUISTE PLAATS (P. 104-106)

£ Vermijd moeilijk bereikbare plekken of werk ze weg

£ Kies in functie van de standplaats

£ Check goten

£ Ga voor gelaagdheid

£ Check straatmeubilair en obstakels

£ Ga voor diversiteit

4. ZORG VOOR EEN CORRECTE AANLEG, CONTROLEER EN HERSTEL (P. 77-83)

£ Hou rekening met de uiteindelijke plantgrootte en de vorm

£ Correcte uitvoering

£ Integreer de bestaande begroeiing

£ Controleer en herstel

£ Geef spontane plantengroei een kans

£ Andere

2. ZORG VOOR EEN HAALBAAR ONDERHOUD (P. 107-115)
£ Kies een aangepaste plantdichtheid
£ Kies bodembedekkende beplanting
£ Ga voor een kleurrijk grasveld

OP DE GRENS TUSSEN VERHARDING EN GROENZONE (P. 84-99)
1. VERWEEF GROEN EN VERHARDING (P. 85-86)
£ Kies bij lage betredingsdruk gefundeerd gras als verharding
£ Ga voor een groenparking
£ Vermijd kunstmatige afsluitingen
£ Maai een netheidsstrook langs verharding
£ Kies een onderhoudsvriendelijke snoei

2. LAAT DE KEUZE VAN DE KANTSTEEN AFHANGEN VAN DE SOORT
VERHARDING EN DE GROENVORM (P. 87-93)
£ Maak geen afscheiding tussen open verharding en gazon

£ Vermijd naakte bodem in ontwerp
£ Zorg voor een aangepast beheer van de boomspiegel
£ Maak objecten in gazon geen obstakels voor het onderhoud

3. ZORG VOOR EEN GOEDE AANLEG (P. 116-121)
£ Pak braakliggende grond aan
£ Bewerk de bodem alleen als dat nodig is
£ Gebruik bij voorkeur de bodem die er is en beperk het gebruik van potgrond
£ Gebruik mulchlaag of doek enkel als korte termijnoplossing
£ Hou rekening met hardnekkige ongewenste planten
£ Andere

£ Kies een kantsteen om plantengroei vanuit plantvak naar (half)open verharding te
voorkomen
£ Kies een verzonken kantsteen naast groenzone en plantvak
£ Gebruik zware en diep reikende kantopsluitingen langs een rijweg

SUCCES!
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