
PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN

UNIVERSITAIR 
ZIEKENHUIS
(UZ Gent)
GENT

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN: VOORBEELDFICHE 21 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ALGEMEEN

In het zuiden van Gent, tussen spoorweg, autoweg en ringvaart ligt de campus van UZ 
Gent. Op een domein van ongeveer 43 ha zijn de voorbije 50 jaar een 40-tal gebouwen 
gerezen. Rond en tussen de ziekenhuis-en universiteitsgebouwen liggen parkings, plantsoe-
nen, grasvlaktes, bloemenweiden, therapietuinen en recent zijn er nog daktuinen en een 
groendak aangelegd. Het domein herbergt ook een bos, mét een vos.

Rond het ziekenhuis koos het UZ voor gestructureerde en rustgevende (max 9% bloeiende 
planten, en zo minder aantrekkelijk voor bijen en wespen) beplanting.  Aan de randen van 
de campus en bij de universiteitsgebouwen op de campus, is een meer natuurlijke beplan-
ting, met een grotere biodiversiteit, het streefdoel. Onder de luifels, waar echt gras geen 
groeikans heeft, wordt uitzonderlijk gekozen voor kunstgras.

De structurerende  en weldadige werking van groen op de patiënten staat voorop, maar 
ook naar de buurt heeft dit domein een uitstraling, zowel inhoudelijk als visueel.
Recent werd de tramlijn doorgetrokken tot midden de campus. Zo konden een aantal  
bestaande verharde parkeerplaatsen  opgeofferd worden ten gunste van meer groen. In 
afwachting van een nieuwe parkeertoren werden ondertussen wel elders tijdelijke ‘groene’ 
parkeerstroken voorzien.

EIGENAAR UZ Gent

ADRES
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
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OPPERVLAKTE 43,5 ha

CONTACT

UZ Gent - Dienst Infrastructuur
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
SecretariaatDI@uzgent.be

WEBSITE www.uzgent.be

TOEGANKELIJKHEID deels openbaar, deels enkel voor patiënten en personeel

STEDENBOUW Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

TYPE BEHEER

Paden en parkings:
• Worden gemaaid, gebrand en geveegd
Plantvakken:
• Worden manueel gewied waar nodig
Groene terrassen met wilde bloemen:
• Worden 1x/jaar gemaaid
Gazon:
• Wordt tijdens groeiseizoen 1x/week gemaaid
Bloemenweiden:
• Worden 1x/jaar gemaaid

MAAIPERIODE Bloemenweiden worden gemaaid rond 15 juli

PLANTMATERIAAL

Aankoop planten, opgekweekt uit zaad i.p.v. gescheurd of 
gestekt. Daardoor minder kans op overdracht schadelijke 
virussen en omdat alle planten genetisch verschillen zijn ze 
minder kwetsbaar voor ziekten.

MATERIEEL/MACHINES

3 Bladblazers - 1 Borstelmachine - 5 Bosmaaiers - 
3 Grasmaaiers - 1 Ruwterreinmaaier - 1 Sneeuwschop -
1 Staalborstel - 1 Veegborstel - 1 Veegwagen -
1 Zwerfvuilzuiger

REACTIES

Patienten:
”Hier wordt bewust met groen omgegaan”
”Deze campus is goed op weg een mooie, grote, groene tuin 
te worden”
Personeel:
”UZGent, een beestig goede campus”  verwijst naar de bio- 
diversiteit aan insecten en (roof-)vogels
”Je ziet dat er wordt nagedacht wat groen betreft, minder 
onderhoud maar meer zorggroen” m.b.t de zorginstelling
Bezoekers:
”Goed bezig, hier kunnen andere ziekenhuizen nog iets van 
leren”
”Hier kunnen we alleen maar jaloers op zijn, een healing 
environment in de ruimste zin”
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BELANGRIJKSTE ERVARINGEN OP DEZE LOCATIE

• Momenteel wordt de campus onderhouden door 2 vaste groenarbeiders, aangevuld met 
externe ploegen van een maatwerkbedrijf. Wordt verhoogd naar 5 vaste medewerkers.

• Versnippering en verscheidenheid van aanplantingen vraagt een specifiek onderhoud.
• Er wordt manueel gewied. Toch wordt bewust niet te dicht op elkaar geplant om afsterven 

in de kern te voorkomen. Bij nieuwe aanplantingen wordt gekozen voor planten met een 
brede habitus die dan ook snel dichtgroeien.

• Bestrating wordt gemaaid, gebrand en geveegd.   
Halfverharding wordt gemaaid met bosmaaiers. Voegen tussen tegels en klinkers, worden 
gemaaid met een klepelmaaier, of gebrand. Nadien altijd nog geveegd.

• Nieuwe bestrating bestaat uit grote tegelelementen. Zo zijn er minder voegen en dus minder 
kansen voor onkruidgroei.

• De buitenruimte is nog in omschakeling. Het UZ streeft naar een buitenruimte die min of 
meer zelfregulerend is, door te kiezen voor planten die weinig zorg behoeven en nauwelijks 
gesnoeid moeten worden

• De aanwezigheid van veel historische vervuiling, in de vorm van steenpuin, maakt het planten 
en soms ook het onderhoud moeilijker. Oude stukken worteldoek vormen een probleem bij 
de heraanleg.

• De nieuwe aanplant gebeurt in bio-afbreekbare worteldoek. Na 4 jaar is deze grotendeels 
verteerd.

• Sinds dit jaar vermindert de invloed van de pesticiden die vroeger gebruikt werden en komt 
er terug meer diversiteit. Extreem ‘onkruid’ woekert minder sterk, de diversiteit aan planten 
is gestegen.

• Struikrozen doen het veel beter sinds verbod op pesticiden.  Ze hebben duidelijk minder last 
van plagen en groeien en bloeien weelderig.

TRAJECT AFBOUW PESTICIDENGEBRUIK

• Tot 2014 werden pesticiden gebruikt
• Abrupt gestopt sindsdien.
• Unieke verzameling aucuba’s ging verloren door het verbod op pesticidengebruik. Te laat 

om afwijking aan te vragen.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



Tussen de beplanting wordt manueel gewied. 


Jonge beplanting in bio-afbreekbaar wortel-
doek.
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De tramlijn werd doorgetrokken tot midden 
de campus, bestaande parkeerplaatsen wer-
den opgeofferd ten gunste van meer groen.



Siergrassen en vaste planten.
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De trambedding in grasdals.

Binnentuinen met aangepaste schaduwmin-
nende beplanting van varens, siergrassen en 
een fijnbladige hoogstamboom.

Grote tegelelementen, minder voegen waar 
kruid kan groeien.



Bij de universiteitsgebouwen blijven eiland-
jes met wilde planten behouden, die slechts 
éénmaal per jaar gemaaid worden.
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De struikrozen doen het prima nu er geen 
pesticiden meer gebruikt worden.


Waar echt gras geen kans heeft, wordt geko-
zen voor kunstgras.
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Groene terrassen met wilde bloemen worden 
éénmaal per jaar gemaaid.




