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ALGEMEEN

Ooit begonnen in de bossen van Bonheiden, als sanatorium van de zusters van Duffel, is 
het Imeldaziekenhuis uitgegroeid tot een volwaardig ziekenhuis midden in het groen. De 
rustgevende, groene omgeving biedt een niet te onderschatten meerwaarde voor patiën-
ten, bezoekers en personeel.

Zo’n 20 jaar geleden werd in opdracht van het Imelda vzw een totaalplan opgemaakt om 
het groen  op het Imeldadomein alle kansen te geven. Toen al werd gestreefd naar een 
onderhoudsvriendelijke beplanting. 

Veel hoogstambomen, ook op de parkings, geven het geheel een volwassen karakter. 
Weinig gras, maar veel bodembedekkers zorgen voor minder onderhoud. Er zijn aangena-
me wandelpaden en in de uithoek van het domein ligt nog een stukje bos.

Kleinere tuinen binnen de omgeving bieden rust aan de patiënten en geven medewerkers 
de kans om hun pauzes te nemen in een rustgevende, gezonde en deugddoende omgeving. 
Op het nieuwe toegangsgebouw wordt een groendak voorzien.

EIGENAAR Imelda vzw

ADRES
Imeldalaan 9 
Bonheiden

OPPERVLAKTE 17 ha
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CONTACT td.groendienst@imelda.be

WEBSITE www.imelda.be

TOEGANKELIJKHEID deels openbaar, deels enkel voor patiënten en personeel

STEDENBOUW woongebied

TYPE BEHEER

Paden en parkings:
• Worden geveegd, geborsteld en soms gestoomd
• ook regelmatig bladblazen(veel bomen) voorkomt on-

kruidgroei
Plantvakken:
• worden manueel gewied. 
Grinddaken:
• worden manueel gewied (boompjes verwijderen)
Binnentuinen:
• vooral bodembedekkers. Vraagt minder onderhoud
Gras:
• 1 x/week, te kleine oppervlakte en te intensief gebruikt 

om als bloemenweide te beheren
Bos:
• vraagt gepast onderhoud na stormschade

PLANTMATERIAAL
Sterke planten, meestal inheems bestand tegen droogte 
(zandgrond)

MATERIEEL/MACHINES
Borstelmachine (ook sneeuwblazer), stomer, 
bladblazers (elektrisch)

REACTIES
De omslag naar pesticidenvrij onderhoud wordt goed aan-
vaard door patiënten, personeel en bezoekers

BELANGRIJKSTE ERVARINGEN OP DEZE LOCATIE

• Het onderhoud van deze site gebeurt door 3 eigen werknemers, die naast het onderhouden 
van de tuin nog andere taken opnemen. Ze worden bijgestaan door externen van een 
maatwerkbedrijf. (2 dagen per week 3 man om te wieden en te snoeien).

• De aanplant gebeurde 3-lagig met het oog op makkelijker onderhoud. Boom-, struik- en 
kruidlaag vind je terug in de meeste beplantingen en dit met vooral inheemse plantensoorten 
die aangepast zijn aan de zandige bodem.

• Het onderhoud van de paden is prioritair. Als de paden er netjes bij liggen dan kan de 
omgeving voor de meeste mensen gerust wat wilder (en dus onderhoudsarmer). Vooral 
klinkerpaden vragen veel onderhoud en worden wekelijks geveegd.

• Door de band genomen bestaat het onderhoud van de verhardingen in het groeiseizoen uit 
vegen, borstelen en stomen (weinig), afhankelijk van de noodzaak wisselt de onderhoudsploeg 
deze technieken af. De werknemers ervaren stomen als tijdrovend en geven de voorkeur aan 
mechanisch bestrijden.
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• Het onderhoud van de verharde parkings gebeurt ’s nachts en tijdens het weekend om de 
patiënten zo min mogelijk te storen.

• De representatieve plantsoenen naast het hoofdgebouw worden intensiever onderhouden 
dan verderop gelegen aanplantingen. 

• De borstelmachine met borstel van ca 60cm om mos te verwijderen, is ook sneeuwblazer.
• De ploeg werkt met geluidsarme bladblazers. Door regelmatig bladeren te verwijderen, lijkt 

er minder onkruid op te komen. De voedingsbodem en zaden worden weggeblazen en de 
kiemplantjes worden sterk verstoord.

• Voor zowel patiënten als personeel schakelde men om naar geluidsarm materieel , waaronder 
bijvoorbeeld elektrische harken. Belang van ergonomie (batterij op de rug)

• Op enkele jaren tijd is de parkomgeving geëvolueerd van een perfect onderhouden domein 
waarin geen plantje te veel stond naar een meer haalbaar en realistisch landschap. Deze 
omslag wordt goed aanvaard door bewoners en bezoekers.

TRAJECT AFBOUW PESTICIDENGEBRUIK

• In het verleden werden al relatief weinig pesticiden gebruikt. Enkel heel gericht, waar echt 
nodig.

• Sinds het verbod op het gebruik van pesticiden is ‘alle vergif buiten gewerkt’ en op het 
recyclagepark binnengebracht. 

• Imelda vzw kreeg voor het bestrijden van de buxusmot op een aantal grote buxusmassieven 
een afwijking van het pesticideverbod van de Vlaamse Milieumaatschappij.

• Al bij al is de afwijking niet gebruikt. De buxus wordt nu ofwel gesnoeid bij aantasting ofwel 
volledig verwijderd en eventueel vervangen.

• De processierups geeft soms ook overlast maar wordt niet structureel behandeld of 
verwijderd. Alleen op plaatsen waar er om gevraagd worden ze weggebrand.

WATERPROOF

In de toekomst worden op het domein enkel nog ‘drainageparkings’ aangelegd (waterdoorlatende 
bestrating, drainage, infiltratie) die zowel naar waterinfiltratie als naar onderhoud goed scoren. 
Regenwater wordt gescheiden afgevoerd.
Bij renovatie en nieuwbouw worden wachtbekkens aangelegd, zowel ondergronds als 
bovengronds (wadi’s)
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Het groene karakter van de omgeving is een 
belangrijke troef.


Voetpaden in klinkers, wegenis en sommige 
parkings in asfalt.
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De veelgebruikte parkings in grasdallen 
vragen weinig onderhoud.



Decoratieve plantvakken met intensief onder-
houd nabij de gebouwen.
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Op het domein wordt veel gebruik gemaakt 
van bodembedekkers, met het gewenste 
resultaat.

In de uithoek van het domein ligt nog een 
aangenaam stukje bos, dat na een felle storm 
om het juiste onderhoud vraagt.

Grote tegels, minder voegen, minder onge-
wenste planten.



De stoommachine wordt nog weinig gebruikt, 
liever wordt het storend kruid mechanisch 
bestreden.








