
PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN

BEGRAAFPLAATS 
WAMBEEK
TERNAT
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waren de goede voorbeelden van andere gemeenten als Roeselare die door VVOG en 
VMM bekend gemaakt werden.

- Dat deze bottom-up aanpak werkt is duidelijk en het toont eens te meer het belang aan 
van de motivatie van het gemeentepersoneel. 

- De begraafplaats was voor het overgrote deel uitgevoerd in een open verharding van 
grind en dolomiet. Niet meteen de meest onderhoudsvriendelijke materialen. In 2016 is 
er gestart met het inzaaien. 

- Momenteel worden samen met Inverde zelfs de opties bekeken om een ongebruikt deel 
van de begraafplaats om te vormen in een natuurbegraafplaats. 

TRAJECT AFBOUW PESTICIDENGEBRUIK

- Herbicidengebruik tot: 2014
- Start inzaai: 2016
- Aanplant: 2015
- Geplande afronding:

PESTICIDENVRIJ BEHEER

UITVOERDER Eigen regie i.s.m. sociale werkplaats

TYPE BEHEER Heet water
Maaien
Wieden

BODEMBEDEKKERS Gras – gazonmengsel
Waldsteinia
Callunna
Helianthemum

BOMEN Linde
Robinia
Hazelaar

HAGEN Meidoorn
Es
Hazelaar
Beuk 
Coniferen - relicten

ALGEMEEN

Deze rustige begraafplaats ligt in het landelijke Wambeek, deelgemeente van Ternat. 
Het heuvelachtige pajottenland biedt een mooie en natuurlijke omgeving voor deze vrij 
recente begraafplaats. Vanop een heuvelrug kijkt ze uit over de vallei van de Keurebeek.
Kortom de ideale locatie om te vergroenen en meer te laten aansluiten bij de omgeving.

ADRES Bollestraat 21 | 1742 Wambeek (Ternat)

EIGENAAR Gemeente Ternat

OPPERVLAKTE 0,64 ha

GROENBEHEER Gemeente Ternat | Groendienst

CONTACT Jos Van Rossem
Jos.VanRossem@ternat.be

GRAFPLAATSEN 630 en 210 urneplaatsen

BEGRAVINGEN ± 25/jaar

TOEGANKELIJKHEID van 8:00u tot 16:30u

BELANGRIJKSTE ERVARINGEN OP DEZE LOCATIE

- De omvormingsprojecten die in de schijnwerpers komen te staan zijn vaak grote 
projecten waarin beroep gedaan wordt op een studiebureau en landschapsarchitect. 
Ternat toont aan dat het ook anders kan. De verantwoordelijke voor het onderhoud 
van de begraafplaatsen wist het bestuur te overtuigen dat het zo niet langer verder kon 
en kreeg fi at om zijn visie uit te werken op deze begraafplaats. Belangrijk in dit geval 



ONDERHOUDSSCHEMA
(frequentie, methoden,…) 

Graspaden
Maaien i.f.v. gazonbeheer. Op paden is het maairegime 
vergelijkbaar met dat van een gazon en moet bijgemest 
worden gezien de schrale opbouw door de grindlaag. 

Graszones
Het is momenteel niet de bedoeling om extensieve, bloe-
menrijke graszones te verkrijgen. De hoogte van het gras 
moet beperkt blijven.
Bemesten buiten de paden is nauwelijks nodig. Hier kan 
zich een vrij schrale grasmat ontwikkelen die ook met een 
minder frequent maairegime laag blijft. 

Beplanting
Beplanting tussen graven moet eerste jaar gewied worden. 
Indien nodig weghalen zaailingen. Verder geen werk.

Heggen en houtkanten
De begraafplaats is omgeven door een meidoornhaag die 
vrij strak gescheerd wordt – 1 keer per jaar
De houtkanten achteraan de begraafplaats worden eerder 
als heg/hakhout beheerd – 1 keer per 2-3 jaar

Verharding en niet bedekte grond
Voorlopig worden stroken open aarde en nog niet inge-
zaaide verharding behandeld met heet water wat goede 
resultaten geeft.

MATERIEEL/MACHINES Aanleg: graafmachine, schoffel, hark
Onderhoud: heetwatermachine en grasmaaier, heggen-
schaar en kettingzaag voor het hakhout.

REACTIES BEZOEKERS Positief

KOSTPRIJS
(bv. budget onderhoud)

Volledig in eigen regie, binnen een bestaand urenpakket. 
De sociale economie werd in functie van het nieuwe beheer 
als extra toegevoegd.
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Recent ingezaaid pad op de groene  
begraafplaats

Bestaande beplantingen zijn goed  
dichtgegroeid en blijven behouden.


Communicatie naar de bezoekers. 
Wat doen we en waarom, wat wordt er 
van jou als bezoeker verwacht?
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SAMENSTELLING VMM |  MET DANK AAN Gemeente Ternat

Heel dichte beplantingen waarin ongewenste 
planten geen kans maken.




