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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

1. Waarom leg je een verharding aan in de 
tuin?
Verhardingen leg je aan voor je comfort

op plaatsen in de tuin die je vaak wilt gebruiken, bijv. het paadje naar de fi et-
senberging of naar de composthoop, de plek waar je de hele zomer tafelt;
op plaatsen waar comfort belangrijk is, bijv. daar waar je een stoel en een 
tafel wilt zetten zonder dat de poten in de grond zakken;
daar waar de belasting in gewicht groot is, bijv. op de oprit of parkeerplaats.

Op zo’n verharding kan ongewenste kruidgroei optreden.

2. Een slimme en milieuvriendelijke keuze 
van ontwerp

2.1.  Afmetingen: hoeveel verharding heb je nodig? 

Leg niet meer verharding aan dan je nodig hebt. Daar waar je de verharding re-
gelmatig gebruikt, krijgen planten geen kans. Denk aan een stoep: op de plaats 
waar gelopen wordt, groeien geen planten. Op plekken waar je nooit komt, 
groeien wel planten. Hoe komt dat?

Planten – ook onkruiden – hebben enkele voorwaarden nodig om goed te 
groeien:

licht om aan photosynthese te doen;
de nodige tijd en rust;
wortelruimte;
organisch materiaal en water.
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Deze voorwaarden gelden voor alle planten, maar in verschillende mate. Zo 
hebben eiken meer wortelruimte nodig dan klaprozen, en heeft gras meer licht 
nodig dan varens.
De behoefte aan rust is eveneens verschillend. Sommige planten verdwijnen 
snel als je erover loopt, maar anderen kunnen heel wat betreding verdragen 
zonder te verdwijnen. Een gazon verdraagt heel wat spelende kinderen.

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 veel betreding houdt geen enkele plant het vol. Hij verdwijnt. Het resultaat 
is dan een naakte bodem.

De meeste kruidachtige planten – ook gras– verdwijnen als ze 
dagelijks worden betreden.  Als je je verharding veel gebruikt, 

dan ontneem je de onkruiden de kans om te groeien. 

Wat zijn comfortabele afmetingen?
• Paden: afhankelijk van het gebruik is 80 cm voldoende 

breed. Als er een fi ets of kruiwagen aan te pas komt, dan is 
een breed pad van 100 cm  comfortabeler.

• Terras: 3 x 5 m voor 6 personen (15 m2).
• Oprit of parkeerplaats: ofwel 3 x 5 m, ofwel kies je  ervoor   

om alleen de rijsporen te verharden.

Leg je te veel verhardingen aan, dan worden die oppervlakken 
niet gebruikt. Op die plaatsen zal kruidgroei optreden. 
Deze overbodige verharding brengt extra onderhoud met zich mee.

Tip 1
Leg dus niet meer verharding aan dan je werkelijk gebruikt.

2.2. Ontwerp en voegen: hoe ziet het ontwerp eruit?  

Ontwerp
De ongewenste plantengroei die je op verhardingen aantreft, heeft niet veel 
grond (organisch materiaal) nodig. Een verharding met veel hoekjes en kantjes 
waar de wind gaat liggen, zorgt voor ophoping van organisch materiaal. Daar 
kan plantengroei optreden. 

Voegen
Een beetje plaats in een voeg volstaat. Hoe talrijker en dieper de voegen hoe 
meer wortelruimte. Het kleine beetje organisch materiaal dat zich in de voeg 
bevindt, is genoeg voor plantengroei. 

Tip 2
Leg geen rare hoekjes aan die je niet gebruikt. Kies voor een 
materiaal met weinig voegen of voeg ze op. Zorg voor een 
degelijke aanleg. 

2.3. Materiaalkeuze: houd rekening met regenwater en 
herkomst

Waterdoorlaatbaarheid 
Vlaanderen raakt steeds meer ‘verzegeld’. Dat wil zeggen dat de bodem bedekt 
wordt met een ondoordringbare laag, bijv. huizen, terrassen, straten... Daar 
waar de bodem bedekt is, kan het hemelwater niet in de bodem dringen. Het 
hemelwater moet elders een weg vinden, bijv. in de beplanting naast de ver-
harding of in de riolering. De gevolgen zijn groot: aan de ene kant verdroogt de 
bodem omdat er te weinig water ter plaatse indringt, aan de andere kant kan de 
riolering een grote hoeveelheid regenwater niet aan waardoor ze overstroomt. 
In deze brochure leggen we uit op welke wijze je rekening kunt houden met de 
regenval en de indringing in de bodem.
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Tip 3
Kies voor materiaal dat weinig transport nodig had. Kies voor 
waterdoorlatende materialen of zorg voor directe afvoer naar 
de beplanting in je tuin.

2.4. De verharding proper houden 

Om je verhardingen proper te houden (vrij van ongewenste plantengroei), hoef 
je echt geen gebruik te maken van onkruidverdelgers of herbiciden. Herbiciden 
zijn erg schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker en voor het milieu. De 
resten van de herbiciden vervuilen de bodem en het grondwater. Ze hebben een 
effect op de flora en de fauna in de bodem en in het water, en ze komen uitein-
delijk ook in ons drinkwater terecht. 
Ook voor de gebruiker zelf zijn herbiciden gevaarlijk. 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. 
In deze brochure maken we duidelijk wat je kunt doen om een verharding op 
een andere manier vrij te houden van ongewenste plantengroei. Er zijn vol-
doende milieuvriendelijke alternatieven. 

Herkomst
Er is een groot verschil tussen stenen die uit Azië komen en stenen die uit Bel-
gië komen. Natuursteen weegt veel. Het transport van stenen uit Azië kost heel 
wat energie. Kies bij voorkeur voor Belgische of Europese natuursteen in de 
plaats van voor natuursteen die van de andere kant van de wereld moet komen, 
bijv. uit Vietnam. Zo kost het transport een pak minder energie. 
Je neemt dan ook meteen de sociale omstandigheden (zoals arbeid) waarin de 
stenen ontgonnen zijn, mee in overweging. In sommige landen is er immers 
sprake van kinderarbeid.

Tip 4
Kies voor een beheer zonder pesticiden. Dat kan door zoveel 
mogelijk plantengroei te voorkomen. Verwijderen doe je 
mechanisch of thermisch. 
Hoe je dat beheer precies uitvoert, hangt af van het type 
verharding dat je kiest. Daarover lees je meer bij de 
verschillende verhardingen. 

3. De ene verharding is de andere niet

Er zijn verschillende soorten verhardingen. 

Op asfalt en beton is bijna geen plantengroei mogelijk. Ze zijn niet waterdoor-
laatbaar. Er zijn geen voegen. Daarom noemen we ze gesloten verhardingen. 

Kasseien, stoeptegels en alle mogelijke klinkers kan je in patronen leggen. Ze 
hebben voegen en daarom noemen we ze halfopen verhardingen. Ze zijn water-
doorlaatbaar en je kan plantengroei zien in de voegen. 

Grind en dolomiet zijn waterdoorlaatbaar. Er kunnen overal planten groeien. We 
noemen ze open verhardingen. 

Grastegels en grasbetontegels zijn waterdoorlaatbaar. We noemen ze open 
verhardingen met gras. 

Voor de verschillende functies in de tuin, zijn er verschillende mogelijkheden. Niet 
elke verharding is geschikt voor eender welke functie. Je krijgt hieronder een over-
zicht. Details per soort verharding krijg je daarna. 
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Terras: welke verharding is geschikt?

Paadje: welke verharding is geschikt?

Oprit of parkeerplaats: welke verharding is geschikt?

• Een gesloten verharding in beton. 
• Een halfopen verharding. 
• Een houten verharding in de zon. 
• Geen verharding maar gras: voor dat ene grote feest per jaar volstaat een 

gazon.
• Een open verharding is minder geschikt voor een terras. Poten van stoelen 

en tafels kunnen wegzakken. Enkel de gestabiliseerde fi jne grindsoorten 
zijn bruikbaar.

• Een gesloten verharding in beton.
• Een halfopen verharding. 
• Een houten verharding in de zon. 
• Een open verharding.
• Grindgazon.
• Geen verharding: een grasstrook is geschikt voor een paadje in de zon, op 

voorwaarde dat het niet intensief betreden wordt.
• Geen verharding: boomschors of houtsnippers zijn geschikt voor een 

paadje in de schaduw.

• Een gesloten verharding in beton of asfalt.
• Een halfopen verharding, behalve tegels want die zijn te dun voor deze 

belasting. 
• Een open verharding.
• Gras- en grasbetontegels.
• Grindgazon.

3.1. Gesloten verhardingen 

Gesloten verhardingen hebben geen voegen en worden 
in een 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. 
Beton is geschikt voor terrassen, paadjes en opritten. Asfalt is 
enkel geschikt voor opritten, maar is gevoelig voor vervorming 
door boomwortels. 
Gesloten verhardingen hebben als nadeel dat ze niet  
waterdoorlatend zijn.

Aanleg
Je kunt maar op één manier vermijden dat proper regenwater van de 
verharding in het riool verdwijnt: door afwatering van de verharding naar 
de beplanting te voorzien. Een paadje kun je enigszins bol leggen zodat het 
afwatert. Een terras met een gesloten verharding kun je laten afhellen naar de 
tuin (2 cm/m). Het regenwater loopt dan zeker niet naar het riool.

Wegenbeton 
Je kunt beton klaargemaakt laten leveren en zelf aanbrengen. Het oppervlak 
zal altijd ruw zijn. Beton wordt tegenwoordig met een glijbekistingsmachine 
aangebracht. Je hebt dus geen dwarsvoegen meer. Er bestaat een gepolierde 
versie die bruikbaar is als terras bij strakke gebouwen.

Gefi gureerd beton of printbeton 
Het verse beton wordt bewerkt met een drukpatroon of stempel. Hierdoor krijg 
je in het beton het effect van bijv. een kasseiverharding. Beton heeft nauwelijks 
beheer nodig en is weinig gevoelig voor vervorming. Bij herstellingen moet je 
wel grote delen openbreken. 
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Beheer
De weinige ongewenste planten op gesloten verhardingen kun je zowel 
thermisch als mechanisch verwijderen. 

Planten 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. Daardoor 
verdwijnt hij.
Verwijder altijd de losgemaakte planten.

Planten verwijderen met thermisch beheer
(hete lucht of heet water) 
Er bestaan grasbranders waarmee je onkruiden kunt 
verwijderen. 
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. 
Heet water over de plant gieten, geeft je hetzelfde effect.

3.2. Halfopen verhardingen 
Halfopen verhardingen bestaan uit kleine vaste elementen 
die tegen elkaar worden gelegd: kasseien, tegels en klinkers. 
Waar ze  tegen elkaar komen, zijn er voegen. In deze voegen is 
de kans op plantengroei het grootst. 
De meeste halfopen verhardingen zijn geschikt voor alle 
functies (terras, oprit, paadje). Tegels zijn minder geschikt 
voor opritten, omdat de belasting vaak te groot is. Ze zijn 
dunner dan klinkers.
Klinkers, kasseien en tegels zijn verkrijgbaar in verschillende 
vormen en formaten.
Klinkers bestaan in beton en klei, in verschillende kleuren. Tegels bestaan in 
beton, natuursteen en cement (stoeptegels). Kasseien zijn natuursteenkeien uit 
graniet, porfier, blauwsteen of harde zandsteen. Al deze materialen kun je in 
verschillende legpatronen plaatsen.
Deze verhardingen zijn waterdoorlatend in de voegen en soms zijn de 
materialen zelf ook waterdoorlatend. Dat is zo voor kleiklinkers.

Natuursteen en kasseien kunnen glad worden bij regen of vorst. Soms worden 
patronen in natuursteen gebeiteld, waardoor het oppervlak ruwer wordt en dus 
minder glad. 
Halfopen verhardingen hebben de volgende eigenschappen:
• Ze zijn vrij gemakkelijk te plaatsen en te herstellen. 
• Ze zijn herbruikbaar en dus ook al gebruikt te verkrijgen. 
• Er is een matige plantengroei die afhangt van de hoeveelheid voegen en de 

breedte ervan.
• Ze zijn gevoelig voor vervorming, bijv. door wortels.

Belgische blauwe hardsteen of arduin is een vaste waarde, er is een ruime 
keuze aan Europese, en vooral ook Belgische natuursteen. Het transport is dus 
beperkt. Je bent ook zeker van de arbeidsomstandigheden waarin de steen 
ontgonnen werd. Dat geldt niet voor bijv. steen uit Vietnam.  
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Aanleg 
Je kunt op twee manieren rekening houden met het regenwater. Je kunt 
vermijden dat proper regenwater van de verharding in het riool verdwijnt:
• door te kiezen voor een waterdoorlaatbare verharding en funderingslaag. 

De mate waarin de verharding water doorlaat, bepaalt hoeveel water er kan 
infiltreren onder de verharding.

• door afwatering van de verharding naar de beplanting te voorzien. Een 
paadje kun je enigszins bol leggen. Een terras met een gesloten verharding 
kun je laten afhellen naar de tuin (2 cm/m). Het regenwater loopt dan in de 
beplanting en zeker niet naar het riool.

Andere aspecten die de waterdoorlaatbaarheid bepalen: 
• de funderingslaag; 
• het substraat (leg- of straatbed) waarin het materiaal wordt gelegd; 
• het voegsel.

De funderingslaag
Vaak wordt voor halfopen verhardingen beton gegoten als funderingslaag, maar 
dat is niet nodig. De verharding is dan niet meer waterdoorlatend. 
Een funderingslaag van een halfopen verharding bestaat uit grof steenslag 
van gebroken beton, natuursteen of baksteenpuin. Deze funderingslagen zijn 
waterdoorlatend. 
Voor een verharding zoals een terras of een paadje dat geen zware belasting te 
verduren krijgt, kun je er voor kiezen om geen funderingslaag aan te brengen. 
Je legt dan de halfopen verharding aan in (gestabiliseerd) zand. Verzakkingen 
zijn dan wel niet helemaal uitgesloten. Wil je een verzakking voorkomen dan 
volstaat een funderingslaag van 12 à 15 cm. Voor een oprit of parking is een 
funderingslaag van 20 tot 30 cm nodig.

Het substraat
Bovenop de fundering komt een leg- of straatbed. Daarvoor gebruik je zand, 
gestabiliseerd zand (zand met cement) of natuursteensplit (kaliber 0/5 mm). 
In het straatbed plaats je kasseien, klinkers of dikke tegels. Dit straatbed 
is waterdoorlatend. De mate van waterdoorlaatbaarheid is afhankelijk 
van de verhouding tussen zand en cement. Hoe meer cement, hoe minder 
waterdoorlaatbaarheid. Een verhouding van 7 delen zand en 1 deel cement is 
ruim voldoende om stevigheid en waterdoorlaatbaarheid te verzekeren. 

Tegels die dunner zijn dan 2 cm liggen niet voldoende stevig in dit straatbed. 
Hiervoor wordt mortel (3 delen zand, 1 deel cement) gebruikt, waardoor de 
verharding niet meer waterdoorlatend is. 

Het voegsel
Je kunt het materiaal van halfopen verhardingen (kasseien, betonklinkers, 
kleiklinkers …) zo dicht mogelijk naast elkaar leggen en de voegen opvullen 
met (gestabiliseerd) zand of zeer fijn gebroken steenslag. Dit wordt in de 
voegen geborsteld en is waterdoorlatend.

Vloeimortel en epoxyvoegmortel zijn materialen die in de voegen worden 
gegoten en die niet waterdoorlatend zijn. Epoxy is echter zeer giftig bij directe 
inname, huidcontact of inademing. 

Polymeervoeg is gekalibreerd zand en bindstof en wordt droog 
ingevoegd. Na bevochtiging wordt het hard en waterdicht.

Je kunt ook opzettelijk brede voegen laten en die voegen 
inzaaien met gras. Er bestaan materialen met afstandhouders 
die ervoor zorgen dat de stenen op een regelmatige afstand 
van elkaar blijven liggen. Ze bepalen de breedte van de voeg, 
en dus de waterdoorlaatbaarheid. 
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Beheer
Plantengroei voorkomen
Een verharding die niet gebruikt wordt, is een plaats waar 
planten in alle rust kunnen groeien. Deze rust moet je 
vermijden door te vegen. Vegen vervangt betreding, het 
verstoort de rust. 

Zorg ervoor dat er geen grond (organisch materiaal) 
blijft liggen. Veeg bladeren regelmatig weg. Bladeren die 
verteren zijn de ideale groeibodem voor planten. Herstel 
elke verzakking van de verharding, dan krijg je geen 
verzamelplaatsen van water en grond. Gesloten voegen die 
versleten zijn, kun je terug opvullen.
De keuze van het voegmateriaal is belangrijk. Kies bij voorkeur 
voor voegsel dat water doorlaat, en zorg dat de voegen 
mooi vol zijn en op niveau liggen met de stenen. Je kunt 
de voegen vullen met waterdichte materialen bijv. cement. 
Die laten minder plantengroei toe, maar zijn ook niet meer 
waterdoorlatend. 

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 
rechtopstaand 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 (heet 
water of hete lucht) 
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.
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3.3. Houten verhardingen
Een houten verharding is een halfopen verharding. Tussen 
de planken valt licht op de grond. Plantengroei is mogelijk. 
Houten verhardingen laten water door.            
Houten vehardingen zijn geschikt voor terrassen en 
paadjes op zonnige plekken. In de schaduw vormen er zich 
gemakkelijk algen waardoor het hout erg glad kan worden 
bij vochtig weer.Met een houten terras kun je een zwevend 
platform maken in de buurt van een boom zonder dat de 
boomwortels ruimte, lucht en water verliezen. 

Aanleg
Houten planken behoren tot de halfopen verhardingen. Er bestaan 
verschillende houtsoorten. In contact met vocht rot de ene houtsoort sneller 
dan de andere. Dat heeft te maken met hoe hard het hout is en hoe lang het 
meegaat. De manier van verduurzamen en de manier van aanleggen spelen een 
belangrijke rol.

De manier van verduurzamen
Meestal verduurzaamt men hout door het te impregneren met stoffen die 
giftig zijn voor schimmels en insecten, maar ook voor mensen. Daarom is het 
af te raden. Kies voor hout dat niet behandeld is, of op een andere wijze werd 
behandeld. De term ‘duurzaamheidsklasse’ duidt de hardheid van het hout aan. 
Er zijn vijf duurzaamheidsklassen. Ze geven aan hoe lang de houtsoort goed 
blijft bij gebruik buiten, in contact met de grond. Dat is 25 jaar voor klasse 1, 15 
tot 25 jaar voor klasse 2, 10 tot 15 jaar voor klasse 3, 5 tot 10 jaar voor klasse 4, 
minder dan 5 jaar voor klasse 5. 
Robinia heeft duurzaamheidsklasse 1, eik, tamme kastanje en thermowood 
hebben duurzaamheidsklasse 2. Tropisch hout behoort vaak tot 
duurzaamheidsklasse 1. 

Thermische verduurzaming kan echter ook, bijv. thermowood. Het hout 
wordt gestoomd. Daardoor wordt het duurzamer. Zo verandert lork van 
duurzaamheidsklasse 3 naar klasse 2. 
Er zijn milieuvriendelijke beits- en vernismerken die er voor zorgen dat je 
houten verharding beter beschermd is tegen algenvorming. 
Via www.vibe.be vind je importeurs en verdelers voor België. Sommige hebben 
het natureplus-label. 

De manier van aanleg 
Als het hout niet in contact komt met vochtige aarde en het wordt voldoende 
verlucht, dan gaan de planken heel wat langer mee. Je kunt je dragende 
constructie maken in beton, metaal of piketten. Daarbovenop bevestig je de 
planken. Houd je met de onderstaande voorwaarden rekening, dan komen niet 
alleen houtsoorten met duurzaamheidsklasse 1 en 2 in aanmerking, maar ook 
de minder duurzame streekeigen soorten van klasse 3, 4 en 5.

Zorg ervoor dat de plaats waar het terras komt volledig vrij is van wortels 
van doorlevende planten. Een houten terras laat licht door tussen de 
planken en elk stukje wortel kan uitgroeien tot een plant die doorheen de 
openingen groeit.
Als er in de buurt van het terras planten groeien zoals bamboe of heesters 
die worteluitlopers maken (witte en rode kornoelje, ranonkelstruik, 
sierbraam en theeboompje), haal ze dan weg. Als je ze toch wilt laten staan, 
zorg dan dat de wortels niet verder kruipen. Dat kan met een betonnen plaat 
die je 30 tot 50 cm in de grond stopt.
Zorg ervoor dat de terrasbeplanking niet in contact komt met de bodem.
Zorg voor voldoende verluchting onder de planken, minstens 10 cm.
Tussen de planken onderling laat je 0,5 tot maximaal 1 cm tussenruimte
Laat je terras lichtjes afhellen; 1 cm/m is voldoende om het regenwater te 
laten afvloeien. Het water kan hier immers weg tussen de planken.
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De keuze 
Het FSC-label biedt je de garantie dat het hout afkomstig is uit een duurzaam 
beheerd bos. Meer informatie vind je op fsc.wwf.be of www.fscnl.org.
Onbehandeld Europees hout met het FSC-label (robinia, tamme kastanje, eik, 
douglas, lariks) is de meest milieuvriendelijke keuze. Op de tweede plaats komt 
thermisch gemodificeerd hout met het FSC-label, of tropisch hout met het FSC-
label. Informatie over hout in de tuin vind je op de website van Vibe, www.vibe.
be. Hierop staan downloadbare fiches over verschillende buitentoepassingen 
van hout. Er bestaan terrasplanken in namaakhout, ook houtcomposiet 
genoemd. Ze zijn vervaardigd uit houtmeel en synthetische harsen. Het nadeel 
van deze planken is het gebruik van die synthetische harsen; het voordeel is 
dat er zich weinig tot geen algen op vestigen waardoor ze minder glad zijn bij 
regenweer.

Beheer
Een houten verharding vraagt maar weinig onderhoud. 
Algen verwijderen is het belangrijkst bij het beheer van een houten verharding. 
Een houten verharding kun je schuren. Daardoor verwijder je niet alleen 
de algen, maar ook andere mogelijke vlekken zoals fruit- en vetvlekken of 
vogelpoep. 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. 

3.4. Open verhardingen 

Open verhardingen zijn grindsoorten zoals dolomiet, 
porfiergrind of gebroken en gesorteerd steen- en betonpuin. 
Grind is verkrijgbaar in verschillende kleuren, naargelang 
de soort. Sommige grindsoorten verkleuren (dolomiet). Deze 
verhardingen zijn het meest gevoelig voor onkruidgroei. 
Plantengroei kan hier overal optreden. Open verhardingen 
laten water door.

Verhardingen in grind zijn bruikbaar voor een oprit en als paadje. Een terras 
met los grind is niet handig voor tafels en stoelen. Gestabiliseerde fijnere 
grindsoorten zoals dolomiet zijn wel bruikbaar voor een terras. 
Kleine grinddeeltjes kunnen aan de schoenen plakken. Bij vorst en dooi zijn 
sommige grindverhardingen drassig. Langdurig droog weer maakt ze dan weer 
stoffig. 

Aanleg
Voor je grind aanbrengt, kun je gebruik maken van een worteldoek. Dit is een 
doek dat je onder de grindlaag leg. Het houdt de groei tegen van wortels en 
zaden die in de bodem zitten, maar niet de groei van zaden die met de wind 
komen aanwaaien.
Voor een verharding zoals een terras of een paadje dat geen zware belasting te 
verduren krijgt, kun je er voor kiezen om geen funderingslaag aan te brengen. 
Je legt dan de halfopen verharding aan in (gestabiliseerd) zand. Verzakkingen 
zijn dan wel niet helemaal uitgesloten. 
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Wil je een verzakking voorkomen dan volstaat een funderingslaag van 12 à 15 
cm. Voor een oprit of parking is een funderingslaag van 20 tot 30 cm nodig.
Een funderingslaag bestaat uit grof steenslag van gebroken beton, natuursteen 
of baksteenpuin. Deze funderingslagen zijn waterdoorlatend 
Er bestaan verschillende korrelgroottes of kalibers. Ze bieden een ander 
comfort wat de betreding betreft. Voor wagens gebruik je een groot of klein 
kaliber, voor voetgangers enkel een klein. 

Grind met een klein kaliber vormt een effen, vaste laag die goed betreedbaar is. 
Een klein kaliber wil zeggen: maten van 0/10 mm, 0/20 mm en 0/30 mm. De ‘0’ 
slaat op het brekersgruis, dat een derde of de helft van het mengsel uitmaakt. 
Grind met een groot kaliber leent zich niet tot een vaste laag en is dus niet 
geschikt voor wandelaars, fietsers, kinderwagens en rolstoelen. Het is wel goed 
voor wagens. Een groot kaliber wil zeggen: 15/20 of 20/30 mm. 
Een verharding met grof grind is wel betreedbaar als je grastegels in kunststof 
gebruikt en ze vult met dit materiaal.

De fijne grindsoorten worden na het storten:
• aangetrild met een trilplaatmachine. Het gruis dat ertussen zit zorgt ervoor 

dat het grind een effen en vaste laag vormt. Die kan extra gestabiliseerd 
worden door de bovenste laag te vermengen met witte of grijze cement.

• vast gewalst met een walsmachine. Het grind wordt in de fabriek vermengd 
met hydraulische kalk. Bij het walsen vernevel je water om een effen laag 
te krijgen. Deze techniek is omslachtiger en duurder dan aantrillen, maar 
het resultaat is minder vatbaar voor vervormingen.

Beheer
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.

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. 

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 
(heet water en hete lucht)  
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. Heet water over de 
plant gieten, geeft hetzelfde effect.
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3.5. Open verhardingen met gras 
Voorbeelden hiervan zijn grastegels, grasbetontegels en grindgazon. Deze 
verhardingen zien eruit als een gazon, maar ze liggen op een stevige onderlaag. 
Er is overal plantengroei, behalve daar waar de betreding intensief is. 
Deze verhardingen zijn waterdoorlatend. 

Dit is een geschikte groene verharding daar waar een gazon niet sterk genoeg 
is voor een intensief gebruik. Het beeld is groen, maar niet overal. Waar de 
verharding vaak wordt gebruikt, laat het gras het afweten. Voor een zeer 
intensief gebruik zijn deze verhardingen dus niet geschikt. Ze gaan dan immers 
aan hun doel (een groen uitzicht) voorbij. Je kiest dan beter voor een andere 
oplossing. 

3.5.1. Gras- en grasbetontegels 
Dit zijn roosters in de vorm van honingraten, vervaardigd 
uit kunststof zoals (gerecycleerd) polyethyleen of uit beton. 
Grastegels in kunstof zijn minder zichtbaar dan die in beton 
omdat het zichtbare deel van de tegel slechts 5 procent van het 
oppervlak in beslag neemt. Beide zien er groen uit. 
Ze zijn geschikt voor:

opritten;
parkeerplaatsen;
niet voor paadjes: je kunt er minder vlot op stappen;
niet voor terrassen: fijne tafel- en stoelpoten blijven erin 
vastzitten. 

Aanleg
De laag waarop je gras(beton)tegels legt (het leg- of straatbed) is 5 cm dik 
en bestaat uit porfiergrind van kaliber 2/5 of 2/7 mm. De tegels worden 
opgevuld en afgedekt met een laag grasdalsubstraat, een mengeling van 
vulkaangesteente of geëxpandeerde kleikorrels aangevuld met teelaarde. Je 
kunt ook de bestaande bodem mengen met teelaarde. 
De grastegels mogen nooit tot boven de rand worden gevuld. Door erover te 
rijden verdicht je telkens de bodem en worden de graswortels beschadigd. 
Opvullen tot 1 cm onder de rand volstaat. 

Beheer
Grastegels beheer je door te maaien. 
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3.5.2. Grindgazon 
Grindgazon ziet eruit als een ander gazon.
Het is geschikt voor:

opritten;
parkeerplaatsen;
ook voor paadjes en terrassen die niet intensief gebruikt worden.

Aanleg
Het straat- of ligbed bestaat uit 12 cm steenslagfundering van een evenwichtig 
kaliber. Grindgazon bestaat uit een 8 tot 10 cm dikke homogeen vermengde 
laag van lava, kalksteenslag, teelaarde en scherp zand, en een grasmengsel 
van 50 procent Engels raaigras en 50 procent veldbeemdgras. 
Voor je de verharding gebruikt, moet het gras voldoende zijn gekiemd en een 
eerste keer gemaaid, zodat het kan dichtgroeien (net zoals bij een ‘gewoon’ 
gazon). 

Beheer
Een grindgazon beheer je door te maaien. 

3.6. Geen verharding: een terras van gras, een 
pad van 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 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. 

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 bijv. 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.
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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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