
Een bestaande 
verharding

 milieuvriendelijk aan?
hoe pak je ze
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1. Kruidgroei op verhardingen
Het terras, de oprit en het paadje naar het tuinhuis zijn functionele 
verhardingen in de tuin. Er ligt een of andere verharding zodat je niet door de 
modder moet en de stoelen niet wegzakken bij een etentje. Op zo ’n verharding 
kan ongewenste kruidgroei optreden.
In deze brochure lees je hoe je die verharding kunt beheren op een 
milieuvriendelijke wijze, zodat je geen pesticiden nodig hebt. Pesticiden hebben 
immers heel wat nadelen. 
Ze zijn schadelijk voor de gezondheid, zowel voor de persoon die ze toepast 
als voor de gebruikers van de verharding. Huisdieren en kruipende kinderen 
komen in contact met de resten van de gebruikte herbiciden. Op lange termijn 
kan contact met herbiciden leiden tot verschillende vormen van kanker. 
De resten van de herbiciden vervuilen de bodem en het grondwater. Ze hebben 
een effect op de dieren en planten in de bodem en in het water, en komen 
uiteindelijk in ons drinkwater terecht. Het kost de drinkwatermaatschappij veel 
geld om ze eruit te halen.

Je leest hier wat je kunt doen om een verharding op een andere 
manier vrij te houden van ongewenste plantengroei. 

1.1 In welke omstandigheden kan een plant groeien, in welke 
niet?

Planten hebben de volgende voorwaarden nodig om goed te groeien:
• licht: om aan fotosynthese te doen;
• rust: de nodige tijd en rust om te groeien;
• ruimte voor wortelgroei;
• organisch materiaal en water.

Deze voorwaarden gelden voor alle planten, maar in verschillende mate. 
Zo hebben eiken meer wortelruimte nodig dan klaprozen, en gras meer licht 
dan varens.
De behoefte aan rust is eveneens verschillend. Sommige planten verdwijnen snel 
bij betreding, maar anderen kunnen heel wat verdragen zonder te verdwijnen. 
Gras in een gazon verdraagt heel wat spelende kinderen.

Voorwoord

Het Vlaamse Parlement besliste in 2001 om het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen voor het beheer van de openbare ruimte drastisch 
te verminderen. Er kon gekozen worden voor een nulgebruik vanaf 
2004 of een stapsgewijze afbouw. De Provincie West-Vlaanderen ging 
meteen de uitdaging aan om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer 
te gebruiken bij het beheer van provinciedomeinen, groene assen en 
waterlopen.
Om tot goede resultaten met alternatief beheer te komen is het wenselijk 
om bij de aanleg van de openbare ruimte met een aantal aspecten 
rekening te houden. Openbare besturen beschikken hiertoe over een 
leidraad die beschikbaar is op de website www.zonderisgezonder.be.

Bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten kunnen schadelijk zijn, 
zowel voor het leefmilieu als voor uzelf. Openbare besturen geven al 
een hele tijd het goede voorbeeld en proberen daarin steeds verder te 
gaan. Om onze inspanningen te versterken, is het belangrijk dat u als 
burger ons voorbeeld volgt. Het voorkomen van de vervuiling geniet 
de voorkeur. Afgespoelde bestrijdingsmiddelen kunnen in de riolen, 
het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater terechtkomen. 
Ook voor de productie van drinkwater zijn steeds meer specifi eke 
zuiveringstechnieken nodig.

De Provincie stelt u graag twee praktische brochures ter beschikking 
vol tips en aandachtspunten om uw verhardingen zonder 
bestrijdingsmiddelen goed te kunnen beheren. Er is een brochure voor 
bestaande verhardingen en voor nieuwe verhardingen.

We wensen u veel succes met het bestrijdingsmiddelenvrij beheer van uw 
verhardingen want zonder is gezonder.

Guido Decorte
Gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur
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Om ongewenste plantengroei op verhardingen tegen te gaan, zorg je ervoor dat 
de omstandigheden ongunstig zijn. 
Aan de eerste voorwaarde, licht, kun je niet veel veranderen. De drie andere 
voorwaarden voor plantengroei kun je wel verijdelen. 

Rust en betreding
Als we over een beplanting stappen in de tuin, bijvoorbeeld om de was op te 
hangen of om de fi ets weg te zetten, dan spreken we van betreding. Voor de 
plant is betreding het tegenovergestelde van rust. Sommige planten verdragen 
een beetje betreding, andere planten verdragen helemaal geen betreding. Bij 
heel intensieve betreding houdt geen enkele plant het vol. 
Een verharding die minder vaak wordt betreden, raakt begroeid. Dat kan een 
reden zijn om een bestaande, maar overbodige verharding op te breken en 
te vervangen door gras of door een groene verharding. Als je verharding te 
groot is, wordt ze te weinig betreden. Er is voldoende rust voor ongewenste 
kruidgroei. 

Wortelruimte
De ongewenste kruidgroei die je op verhardingen aantreft, heeft niet veel 
wortelruimte nodig. Een beetje plaats in een voeg, een scheur of een 
verzakking volstaat. Hoe talrijker en dieper de voegen en verzakkingen, hoe 
meer wortelruimte. Als je verzakkingen niet herstelt, dan vergroot de kans op 
kruidgroei. 

Organisch materiaal
Deze kruigroei heeft niet veel organisch materiaal nodig. Dat kleine beetje in de 
voeg volstaat. Als je de verharding niet proper houdt, dan vergroot de kans op 
kruidgroei. 
Zolang de verharding veilig betreedbaar is en ze haar functie vervult, is ze 
technisch in orde. De properheid van de verharding hangt voorts af van je norm. 
Beperkte plantengroei in de voegen kan technisch gezien geen kwaad, maar 
voldoet misschien niet aan je persoonlijke norm.

Is de verharding te groot en dus te weinig gebruikt? 
• Kan ik een stuk opbreken en beplanten? (zie kader achteraan!)
• Wat is een comfortabele afmeting?

Comfortabele afmetingen 

• Paden: 
afhankelijk van het gebruik is 80 cm voldoende voor een 
persoon, of tot 100 cm als er een fi ets of kruiwagen aan te 
pas komt. 

• Terras: 
3 x 5 m voor 6 personen.

• Oprit of parkeerplaats: 
ofwel 3 x 5 m, ofwel alleen de rijsporen.

Is de verharding in slechte staat? 
Moet de verharding hersteld worden?
Moeten de voegen opgevuld worden?

Stapelt het organisch materiaal zich op?
Worden zand en herfstbladeren voldoende vaak weggeveegd?
  Te veel verhardingen in je tuin betekent ook veel werk. 

Checklist voor bestaande verhardingen

1.2 Voor elke plant een andere aanpak 
Om ongewenste plantengroei gericht aan te pakken, moet je de 
planten leren kennen. Je moet weten hoe ze groeien en hoe ze 

zich voortplanten. 

Zaadonkruiden
Zaadonkruiden zijn overwegend eenjarigen, maar soms ook tweejarigen. Ze 
kiemen en groeien in het licht en hebben niet veel wortelruimte nodig. Ze 
produceren snel heel veel zaad. Zo breiden ze zich uit. Ze komen voor op kale, 
verstoorde bodems zoals in de moestuin en in jonge pas aangelegde tuinen en 
op verhardingen.
Bekende voorbeelden zijn Canadese fi jnstraal, melganzevoet, herderstasje en 
melkdistel.
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Verwijder de plant
Om deze planten aan te pakken, verwijder je ze het best voor ze zaad vormen. 
Van zodra de plant is verwijderd, kan hij zich niet meer herstellen; hij heeft 
geen reserve. Verwijderen kan door uittrekken, borstelen, maaien en branden. 
Je haalt enkel het bovenste deel van de plant weg. Zaadonkruiden groeien dan 
niet meer terug.

Voorkom kieming 
De kieming van eenjarige planten op verhardingen kun je voorkomen door 
regelmatig te harken (op open, losse verhardingen) of te vegen (halfopen en 
gesloten verhardingen), bij voorkeur voor de planten zaad hebben gevormd. Bij 
thermische bestrijding (branden, heet water) verbranden door de hitte ook de 
gevallen zaden. 

Wortelonkruiden
Planten met worteluitlopers zijn meerjarig. Ze maken uitlopers 
boven of onder de grond. Elke uitloper kan wortelen en 
uitgroeien tot een nieuwe plant. Voorbeelden zijn kruipende 
boterbloem, grote brandnetel, zevenblad, haagwinde en kweek.
Planten met een penwortel zijn meerjarig. De dikke penwortel 
bevat reservestoffen. Voorbeelden hiervan zijn paardenbloem, 
heermoes en ridderzuring.

Deze twee groepen planten leggen een zetmeelreserve aan in 
de wortels. Door deze reserve kunnen ze een tijdje overleven 
zonder bovengrondse delen. Als de reserve is opgebruikt, moet 
ze weer worden aangevuld. Dat kan alleen als er een flinke 
bovengrondse plant is met veel bladgroen dat zetmeel kan 
maken. Als de reserve op is en niet wordt aangevuld, dan sterft 
de plant. 

Put de wortel uit 
Om deze planten aan te pakken, moet je ze uitputten. Dat kan door de 
bovengrondse delen stelselmatig te plukken, te maaien, te borstelen of door 
verhitting (branden, heet water). Hoeveel keer je de bovengrondse delen moet 
verwijderen hangt af van de voorraad in de wortel en dus van de plantensoort 
en de leeftijd van de plant.
Vergelijk dit beheer met slakkenvraat op een plant: als slakken telkens 
opnieuw de bladeren van planten afknabbelen, dan geeft de plant het op. 

Verwijder de wortel 
Door eerst te maaien en dan heet water te gebruiken vernietig je de plant tot in 
de wortel. 
Je kunt ook de planten met hun volledige wortel uitsteken. Er bestaan 
verschillende handwerktuigen, aangepast aan de plantensoort. Dit gaat 
natuurlijk alleen in een losse grindverharding.

Houtige gewassen
Zaailingen van houtige gewassen kunnen opduiken op de verharding. 
Razendsnel zijn wilg, populier, berk, en in mindere mate ook vlier en esdoorn. 
Je voorkomt kieming door de verharding te vegen. Door te maaien, borstelen of 
verhitten put je deze planten ook uit. 
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2. De ene verharding is de andere niet 
2.1 Gesloten verhardingen
Deze verhardingen hebben geen voegen en worden in één stuk 
aangebracht, denk maar aan asfalt en beton. Plantengroei 
is hier alleen maar mogelijk op plaatsen waar de gesloten 
verharding stuk is; aan de randen waar ze grenst aan een 
beplanting zoals groentebedden, een border of een gazon; of 
in de naden met een andere verharding zoals een goot. 
Gesloten verhardingen zijn niet waterdoorlatend.
De weinige ongewenste planten op gesloten verhardingen kun je zowel 
thermisch als mechanisch verwijderen. 

Plantengroei verwijderen met mechanisch beheer  
Je kunt de ongewenste plantengroei wegmaaien met een motorzeis met een 
draadkop. Je kunt er ook een kleine borstelkop op monteren waarmee je de 
planten weg borstelt.  Alleen het bovengrondse deel van de plant verdwijnt, de 
wortel blijft bestaan. Uitsluitend door herhaaldelijk te maaien, zul je de plant 
uitputten waardoor hij verdwijnt. Verwijder altijd de losgemaakte planten.

Plantengroei verwijderen met thermisch beheer  
Branden kun je doen met een speciaal hiervoor ontworpen rugbrander. 
Daarmee werk je veilig. Door de verhitting zullen de celwanden van de 
bovengrondse plantendelen barsten waardoor de plant uitdroogt. Enkel 
het bovengrondse deel van de plant sterft af, de wortel blijft bestaan. Door 
herhaaldelijk te branden, zul je de plant uitputten waardoor hij verdwijnt. 
Door heet water over de plant te gieten, krijg je hetzelfde effect.

2.2 Halfopen verhardingen 
Deze hebben voegen en bestaan uit kleine vaste elementen 
die aan elkaar worden gelegd: kasseien, tegels en klinkers. 
Plantengroei komt voor in de voegen. Hoe kleiner het formaat, 
hoe meer voegen er zijn en hoe groter de kans op plantengroei 
is. Deze verhardingen zijn waterdoorlatend in de voegen en 
soms zijn de materialen zelf ook waterdoorlatend. 

Plantengroei voorkomen
Een plant moet ongestoord kunnen groeien. Een verharding 
waar niet op wordt gelopen, is dus een prima groeiplaats. 
Deze rust moet je vermijden door te vegen. Vegen vervangt het 
gebrek aan betreding, het verstoort de rust. 

Zorg ervoor dat er geen organisch materiaal blijft liggen. 
Veeg bladeren regelmatig weg. Herstel elke verzakking 
van de verharding, dan krijg je geen verzamelplaatsen 
van water en zand. Gesloten voegen die versleten zijn, 
kun je terug opvullen.
De keuze van het voegmateriaal is belangrijk. Kies bij 
voorkeur voor voegsel dat waterdoorlatend is, en zorg 
dat de voegen mooi vol zijn en op niveau liggen met 
de stenen. Je kunt de voegen vullen met waterdichte 
materialen. Die laten minder plantengroei toe, maar zijn ook 
niet meer waterdoorlatend. 
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Plantengroei verwijderen met de hand
Om plantengroei tussen voegen te verwijderen is er:
een speciale voegenkrabber die bestaat uit stalen nagels 
die bevestigd worden op een lange steel. Hiermee krab je 
rechtstaand de plant van tussen de voegen.  
een onkruidborstel om tussen voegen te borstelen. Hij 
bestaat uit staaldraad, is zeer smal en heeft een lange 
steel.

Plantengroei verwijderen met mechanisch beheer  
Op vlakke halfopen en gesloten verhardingen kun je de 
ongewenste plantengroei wegmaaien met een motorzeis met 
een draadkop. Je kunt op vele motorzeisen ook een kleine 
borstelkop monteren waarmee je de planten weg borstelt. 
Alleen het bovengrondse deel van de plant verdwijnt, de wortel 
blijft bestaan. Uitsluitend door herhaaldelijk te maaien, zul je 
de plant uitputten waardoor hij verdwijnt.
Verwijder altijd de losgemaakte planten.

Plantengroei verwijderen met thermisch beheer  
Met een speciaal hiervoor ontworpen rugbrander kun je 
branden. Daarmee werk je veilig. Door de verhitting zullen 
de celwanden van de bovengrondse plantendelen barsten 
waardoor de plant uitdroogt. Enkel het bovengrondse deel van 
de plant sterft af, de wortel blijft bestaan. Door herhaaldelijk 
te branden, zul je de plant uitputten waardoor hij verdwijnt. 
Door heet water over de plant te gieten, krijg je hetzelfde 
effect.

2.3 Houten verhardingen
Een houten verharding is een halfopen verharding. Tussen 
de planken valt licht op de grond. Plantengroei is mogelijk. 
Houten verhardingen zijn waterdoorlatend.            

Het belangrijkste bij het beheer van een houten verharding 
is algen verwijderen. Een houten verharding kun je schuren. 
Daardoor verwijder je niet alleen de algen, maar ook andere 
mogelijke vlekken zoals fruit- en vetvlekken of vogelpoep, voor 
zover die er nog niet zijn uitgeloogd door regen en sneeuw. 
De beste periode hiervoor is na de winter. Schuur met een 
harde borstel, niet met een gangbare schuurborstel voor 
binnenshuis. 

Met droog materiaal werken is het gemakkelijkst. Strooi 
wit zand over de verharding en schuur het er stevig af. Wit 
zand is scherp en beschadigt de celwanden van de algen. 
Het verwijderde zand kun je gewoon tussen de beplanting 
naast het terras vegen of verzamelen en elders in de tuin 
losjes verstrooien. Kies hiervoor een droge dag uit.
Als je water gebruikt, kun je er een ecologisch product 
aan toevoegen. Spoel dan achteraf de planken met schoon 
water. Gebruik geen schadelijke of bijtende producten.  

Gebruik nooit een hogedrukreiniger. Dat beschadigt je 
houten verharding. Door dit toestel te gebruiken kunnen de 
houtvezels van de planken loskomen. Je krijgt splinters en 
het hout wordt poreuzer en dus sneller vuil. 
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2.4 Open verhardingen 
Deze bestaan uit losse materialen, zoals grind of steenslag. 
Plantengroei kan hier overal optreden. Open verhardingen zijn 
waterdoorlatend. 

Plantengroei voorkomen
Een plant moet ongestoord kunnen groeien. Een verharding 
waar niet op wordt gelopen, is dus een prima groeiplaats. Een 
losse, dus niet vastgetrilde of gewalste grindverharding kun je 
regelmatig harken. Zo krijgen planten weinig kans om zich te 
vestigen. Een verdichte grindverharding kun je vegen. Harken 
vervangt het gebrek aan betreding; het verstoort de rust.

Plantengroei verwijderen met de hand
Op vastgetrild grind verwijder je de planten met een hak of krabber. Op los 
grind wied je met de hand of met een penwortelsteker. 

Plantengroei verwijderen met thermisch beheer  
Met een speciaal hiervoor ontworpen rugbrander kun je branden. Daarmee 
werk je veilig. Door de verhitting zullen de celwanden van de bovengrondse 
plantendelen barsten waardoor de plant uitdroogt. Enkel het bovengrondse deel 
van de plant sterft af, de wortel blijft bestaan. Door herhaaldelijk te branden, 
zul je de plant uitputten waardoor hij verdwijnt. Door heet water over de plant te 
gieten, krijg je hetzelfde effect.

2.5 Open verhardingen met gras 
Voorbeelden hiervan zijn grastegels, grasbetontegels en 
grindgazon, in functie van de belasting dat de verharding 
moet verdragen. Deze verhardingen zien eruit als een 
gazon, maar ze liggen op een stevige onderlaag. Er is 
overal plantengroei, overwegend gras, behalve daar 
waar de betreding intensief is. Deze verhardingen zijn 
waterdoorlatend. 
Grastegels en grindgazon beheer je door te maaien.

2.6 Geen verharding: gras, boomschors of 
houtsnippers. 
In de zon met gras
Je wilt eten in je tuin, gezellig op een terras? Verharde 
paden en terrassen zijn niet altijd noodzakelijk. Gras is 
vaak zeer geschikt als pad of terras. Alles hangt af van de 
omstandigheden en de intensiviteit van het gebruik. Voor dat 
ene grote feest in de zomer hoef je geen verhard terras.
In ons vochtige klimaat groeit gras erg goed, het is een prima 
bodembedekker! Gazons zijn dan ook populair in de Vlaamse 
tuinen. Ze zijn bij uitstek geschikt om open en betreedbare 
ruimtes te creëren in de zon. Gras beheer je door te maaien.

Gebruik nooit een hogedrukreiniger. Dat beschadigt je 
houten verharding. Door dit toestel te gebruiken kunnen de 
houtvezels van de planken loskomen. Je krijgt splinters en 
het hout wordt poreuzer en dus sneller vuil. 

Zorg ervoor dat er geen organisch materiaal blijft 
liggen. Hark of veeg bladeren regelmatig weg. Herstel 
elke verzakking van de verharding, dan krijg je geen 
verzamelplaatsen van water en zand. 
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In de schaduw met boomschors of houtsnippers
In de schaduw is een paadje met boomschors of houtsnippers 
heel geschikt. Dit materiaal komt van nature voor in een bos 
en lijkt op de strooisellaag onder bomen en heesters. In de 
schaduw bedekt het de bodem prima. In de zon zijn deze 
materialen ongeschikt. Er zal veel kruidgroei optreden. De 
houtsnippers verteren en verrijken de bodem en geven zo 
aanleiding tot groei van bv brandnetels.

Dit soort paadjes beheer je door sporadisch te wieden. Om 
het pad als verharding te blijven gebruiken, moet je het af en 
toe aanvullen met materiaal.

Spontane uitzaai van bloempotplanten
Bloembakken of bloempotten zijn vaak gevuld met eenjarige 
sierplanten of eetbare kruiden. Deze eenjarige planten zijn 
niet echt winterhard in ons klimaat, maar door het warmere 
microklimaat van de stenige omgeving, duiken ze elk jaar 
spontaan weer op. 
Bekende sierplanten in bloembakken zijn lobelia, 
muurfi jnstraal, viooltjes, sneeuwtapijt en bij de eetbare 
kruiden gewone zandkool en wilde ruccola. 

Inpalming door planten uit een nabije beplanting
Sommige planten in de nabije omgeving van de verharding 
zaaien zich uit tussen de stenen en groeien er probleemloos. 
Ze kunnen wat kleiner en meer gedrongen blijven dan 
in de volle grond, maar dat is eerder een voordeel op de 
verharding, omdat de planten dan minder hinderen bij 
betreding. 
In de halfschaduw geldt dit voor citroenmelisse, fraaie 
vrouwenmantel, vingerhoedskruid, weideklokje en 
bieslook. Op zonnige plaatsen zie je vaak wilde marjolein, 
bloedooievaarsbek, prachtklokje, toorts, ijzerhard en vooral 
stokroos zich nestelen tussen de stenen. 

Verhardingen hoeven niet kraaknet te zijn. Een combinatie van steen 
en planten is vanzelfsprekend op weinig gebruikte paden. Je tuin krijgt 
hierdoor een natuurlijker en levendiger uitzicht.
In de plaats van de verhardingen te laten inpalmen door ongewenste 
planten, kun je voor gewenste planten zorgen. Bloemen die de kans 
krijgen om rijp zaad te produceren, zaaien zich vaak vanzelf uit in de 
onmiddellijke omgeving; ook op de verharding, het pad naar de voordeur 
of het terras. 
Dit lukt goed op open verhardingen en op halfopen verhardingen waarvan 
de voegen niet hermetisch gesloten zijn. Als je op voorhand 
kiest voor een begroeide verharding, houd  de voegen dan 
voldoende breed (3 cm) en vul ze tot op 1 cm onder de 
tegels, klinkers of kasseien. 

Te veel verhardingen? Creëer een rotstuin!
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Op een gesloten verharding kun je een dun laagje aarde 
aanbrengen. Hierop plant je aangepaste soorten zoals 
muurpeper (Sedum acre), wit vetkruid (Sedum album), 
tripmadam (Sedum reflexum) en huislook 
(Sempervivum tectorum).

Op een halfopen verharding kun je enkele klinkers of 
kasseien weghalen en de specie van het straatbed eruit 
scheppen. Vervolgens vul je het gat met een mengsel 
van zand en wat rijpe compost. Daarin plant je.

Zelf zaaien
Als je de natuurlijke gang van zaken wat wilt bespoedigen, kun je de verharding 
inzaaien met soorten uit de tuin. Het meeste succes verkrijg je door de 
stengels met het rijpe zaad af te knippen en uit te spreiden op de plekjes waar 
een subtiele begroeiing gewenst is. Nadat de zaden zijn gevallen, haal je de 
plantenresten weg 

Zelf planten
Ligt er in je tuin een verharding waar er eigenlijk geen nodig 
is, dan kun je de verharding volledig opbreken, maar je kunt 
ze ook beplanten. 

In een open verharding van los grind 
zonder worteldoek, hark je het grind 
opzij en maak je een plantputje. Dat putje 
vul je met een mengsel van de aanwezige 
grond en wat rijpe compost. Rotsplanten 
verkiezen deze groeiplaats boven een 
plek in de volle grond, waar ze meer 
concurrentie ondervinden. 
Geschikte soorten zijn kleine mantelanjer 
(Petrorhagia saxifraga), kruipflox (Phlox 
subulata), rotszeepkruid (Saponaria 
ocymoides), elfenhoed (Campanula 
portenschlagiana), Servisch klokje 
(Campanula poscharskyana).

Wat doe je met een door boomwortels 
opgeduwde verharding?

Hoe komt dit?
Er is maar een reden: de verharding ligt te dicht bij de boom. De wortels vinden 
onvoldoende vocht onder de verharding. Ze groeien naar boven om het water 
net onder de verharding op te nemen. 

Wat is ‘te dicht’? 
Dat hangt af van de boomsoort. De verticale projectie van de boomkruin op de 
grond noemen we de boomspiegel. Meestal komen de wortels onder de grond 
ongeveer even ver als de kruin boven de grond. Dat is de ruimte die de boom 
nodig heeft.
Zoek op hoe groot de boom zal worden, dan weet je ook ongeveer hoe ver de 
wortels zullen groeien.
Er zijn uitzonderingen. Zo komen de wortels van een smalle populier toch 
heel wat verder dan zijn kruinprojectie. Op 10 m afstand van de stam, kan een 
verharding nog schade ondervinden van een populier. Bij een beuk is dat niet 
het geval. 
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Wat moet je vermijden?
Snijd geen grote wortels door. Je kunt boven de grond niet zien wat die wortel 
precies betekent voor de boom, hoe vaak hij vertakt, hoeveel ruimte hij inneemt 
onder de grond...
Een doorgesneden wortel veroorzaakt heel wat stress voor de boom. Die stress 
kan zich uiten in aantastingen van de gezondheid en de schoonheid.

De verharding nog dichter bij de stam leggen, helpt noch jou, noch de boom 
vooruit. Je zult de boom beschadigen en stress bezorgen. 

Wat doe je met een opgeduwd terras?
Breek het opgeduwde deel af. Je kunt dit toch niet gebruiken 
als terras en voor de boom is het beter dat de verharding 
er niet ligt. Was het terras te groot? Dan is je probleem nu 
opgelost; de verharding is kleiner en het opgeduwde deel is 
weg. 
Als je terras te klein is, dan kun je het helemaal afbreken en 
elders leggen. 
Is dat geen optie, kies dan voor een zwevend houten terras.
De verticale steun (bijv. een betonpaaltje) zet je vast in de 
grond. Door te prikken met een metalen staaf, zoek je een plek 
waar geen dikke wortel zit. Zo beschadig je alleen een beperkt 
deel dunne wortels. Aan deze constructie bevestig je het 
houten terras. Onder dat terras vinden de wortels alle ruimte, 
vocht en voedingsstoffen die ze nodig hebben. 
Is niets van dit alles mogelijk, overweeg dan om de boom weg 
te halen. Vervang hem door een andere beplanting.

Beschermingszones voor grondwaterwinningen
In onze Provincie zijn meerdere grondwaterwinningen aanwezig waarbij 
het grondwater gebruikt wordt voor drinkwatervoorziening. Rond de 
waterwingebieden kunnen beschermingszones voorzien zijn. Deze 
zijn aangeduid met een speciaal bord. Op de Databank Ondergrond 
Vlaanderen kan u nagaan of er in uw buurt een dergelijke waterwinning 
aanwezig is (https://dov.vlaanderen.be).

Indien je woont in een afgebakende beschermingszone van een 
grondwaterwinning voor drinkwaterproductie of in de directe omgeving 
ervan vragen we je geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Op die 
manier wordt vervuiling van water voorkomen dat gebruikt wordt voor de 
productie van drinkwater. 

Meer weten?
Op de Provinciewebsite www.west-vlaanderen.be/pesticiden vindt u een 
folder van de Vlaamse Milieumaatschappij over bestrijdingsmiddelen en 
drinkwaterproductie.

Tips om geen chemische bestrijdingsmiddelen te moeten gebruiken vindt 
u op de website www.zonderisgezonder.be.

Informatie over gezondheidseffecten van chemische bestrijdingsmiddelen 
kan u terugvinden op de website van de medisch milieukundigen: 
www.mmk.be/bestrijdingsmiddelen.

Meer informatie over ecologisch tuinieren en tuinieren zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen in het bijzonder vindt u op de website van de 
vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren: www.velt.be.

De tekst en inhoud over verhardingen voor deze brochure is aangekocht 
door de Provincie bij VELT vzw.
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