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van de stad. Het verbod op gebruik van pesticiden door openbare diensten zorgde voor een 
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GEINTEGREERD EINDWERK 

Titel 

Pesticidenreductie in openbaar groen: de haalbaarheid voor 
het opstellen van een afwegingskader voor verkeersgeleiders. 

 

Abstract 

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving rond pesticidengebruik in de openbare 
ruimte moet anders omgegaan worden met onkruidbestrijding, zowel op verharding 
als in groenzones. Een van de noodzakelijke onderdelen van die alternatieve aanpak 
is de omvorming van de openbare ruimte. In dit eindwerk wordt dieper ingezoomd 
op een zeer specifieke terreineenheid, nl. de verkeersgeleiders. Deze zijn vaak 
uitgevoerd uit elementverharding met veel onkruidgroei in de voegen tot gevolg. 
Een omvorming van deze terreineenheid dringt zich op. Het doel van deze studie 
was om een afwegingskader op te stellen, waarmee het beste omvormingsconcept 
kan vastgesteld worden voor een verkeersgeleider in een bepaalde situatie. Voor de 
opmaak van dit afwegingskader werden alle mogelijke concepten geanalyseerd, om 
vervolgens een vergelijkende tabel op te stellen. Aan de hand van deze 
vergelijkende tabel werden 3 verschillende afwegingskaders uitgewerkt, op basis 
van verschillende groepen van randvoorwaarden (budgettaire insteek, ecologische 
insteek en eigenschappen van het vak). Vervolgens werd één van deze kaders 
toegepast op een case-study. Hiervoor werden een aantal verkeersgeleiders uit het 
Haarlemse veld geanalyseerd, en aan de het afwegingskader van de fysieke 
eigenschappen van het vak getoetst. Per onderdeel van de case werden de 
mogelijke opties voor invulling gesuggereerd.  

 

Trefwoorden 

 Pesticidenreductie 

 Onkruid  

 Pesticidendecreet 

 Verharding 

 Verkeersgeleiders 
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1 Voorstelling van het bedrijf 
 
Spaarnelanden NV is een geprivatiseerde overheidsinstelling. Dit is een privébedrijf waar de 
overheid, de gemeente Haarlem in dit geval, een meerderheidsaandeel heeft. Spaarnelanden 
is op 1 januari 2005 ontstaan door het verzelfstandigen van taken en activiteiten van de 
gemeente Haarlem, toenmalig met de afdeling Reiniging, Afvalverwijdering en Technische 
Dienst (RATD). De gemeente Haarlem is opdrachtgever en 100% eigenaar van 
Spaarnelanden, de gemeente wordt vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen. 
Het doel van de verzelfstandiging was het op afstand brengen van een uitvoerende 
gemeentelijke taak om op die manier de bedrijfsprocessen te verbeteren en hiermee 
effectiever en efficiënter te worden. In 2008 is het takenpakket verder uitgebreid met de 
overname van het Vuiloverlaadstation (VOST). In 2009 is het Service Bedrijf Haarlem (SBH) 
verzelfstandigd en geïntegreerd in Spaarnelanden. Op 1 november 2013 is Spaarnelanden 
verhuisd naar een nieuwe locatie in de Waarderpolder te Haarlem om efficiënter te werken en 
te voldoen aan de arbo- en milieueisen van een modern bedrijf. Alle bedrijfsonderdelen van 
Spaarnelanden werken vanuit deze duurzame locatie waar gebruik wordt gemaakt van 
warmte/koude opslag, sensorverlichting, zonne-energie en duurzaam hout. Eind 2013 is een 
reorganisatie van start gegaan binnen het bedrijf, in het voorjaar van 2014 werd als gevolg 
daarvan Robert Oosting benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Verder is vanaf 2014 de 
Domein Dienstverleningsovereenkomst  (DDO) met de gemeente gewijzigd, waarbij de DDO 
nu in het teken staan van beeldgericht werken. De nieuwe overeenkomsten zijn gebaseerd op 
de gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte. 
 
Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte 
van de gemeente Haarlem en voert ruim veertig verschillende soorten werkzaamheden uit die 
variëren van afvalinzameling en reiniging tot groenonderhoud, gladheidbestrijding en het 
beheren van parkeerfaciliteiten. Daarmee zorgt Spaarnelanden voor een schone en groene 
leef- en werkomgeving voor inwoners en bedrijven in Haarlem. De doelgroep bestaat bijgevolg 
uit alle inwoners van de gemeente Haarlem.  
 
Er werken in totaal 221 werknemers bij Spaarnelanden, onderverdeeld in verschillende units; 
Inzameling, Transport en Overslag (ITO), Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), 
Techniek (technisch onderhoud van brandweervoertuigen, vuilnis- en veegwagens), en 
Parkeerservice. (zie onderstaand organigram) 
 
De communicatie en publiciteit gebeurt via het jaarverslag, brochures, lokale pers zoals lokale 
kranten, Haarlem 105 en RTV Noord-Holland. Verder heeft Spaarnelanden een eigen website 
en gebruikt de dienst communicatie ook sociale media zoals Twitter.  
 
Spaarnelanden NV bevindt zich op de Waarderpolder, een industriegebied in Haarlem, het 
adres is: 
 
Spaarnelanden NV 
Minckelersweg 40 
2031 EM Haarlem 
Nederland 
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Figuur 1: Organigram Spaarnelanden NV 

 
ITO: Inzameling, Transport en Overslag 
IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte 
KAM: Kwaliteit Arbo1 en Milieu 
HRM: Human Resources Management 
ICT: Informatie- en Communicatie Technologie  
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2 Doelstelling 
 
Het onderwerp van deze bachelorproef gaat uit van een concreet probleem waar mijn 
stagebedrijf Spaarnelanden nv tegenaan loopt. De openbare ruimte in Haarlem is zo ingericht 
dat er een veelheid aan verkeersgeleiders de stad doorkruisen. Deze verkeersgeleiders zijn in 
de meeste gevallen uitgevoerd in elementverharding uit zeer kleine elementen. Sinds 2012 
geldt een verbod in de gemeente Haarlem voor pesticidengebruik op het openbare domein. 
Dit verbod ging uit van de gemeente zelf. Door de onmiddellijke ingang van dit verbod is een 
beheersachterstand opgebouwd bij het onkruidbeheer, onder andere ook op de 
verkeersgeleiders. In de voegen groeien eenjarige en meerjarige onkruiden en de geleiders 
zien er niet meer netjes uit. De kost voor het verwijderen van het onkruid met alternatieve 
technieken is hoger dan het beschikbare budget, o.a. wegens de moeilijke bereikbaarheid van 
de verhoogde verkeersgeleiders. 
 
Ook in België kampen groendiensten met dergelijke problemen. Sinds het definitieve verbod2 
op het gebruik van bestrijdingsmiddelen (1 januari 2015) is het onkruidbeheer van het 
openbare domein gewijzigd. Om verharde oppervlakten en groenzones onkruidvrij te houden 
moet er overgeschakeld worden naar mechanische of thermische technieken. De 
onkruidbestrijding m.b.v. deze alternatieve technieken is in het huidige stedelijke landschap 
duurder dan met chemische technieken, mede omdat de infrastructuur niet aangepast is aan 
de situatie. Het onkruidbeheer blijkt onmogelijk te handhaven met het  beschikbare budget, 
met als gevolg dat een omvorming van de openbare ruimte zich opdringt. In de ‘strijd’ tegen 
onkruid neemt preventie namelijk een belangrijke plaats in; het gezegde ‘voorkomen is beter 
dan bestrijden’ is hier helemaal op zijn plaats. 
 
Dit eindwerk handelt over een specifieke terreineenheid van de openbare ruimte, nl. 
verkeersgeleiders. De meeste verkeersgeleiders werden vroeger uitgevoerd in 
elementverharding waarvan de vele voegen onkruidgevoelig zijn. Dit kon vóór het decreet 
eenvoudig beheerd worden m.b.v. chemische bestrijdingsmiddelen. Nu ervaren steden en 
gemeenten echter problemen met ‘veronkruiding’ van de verkeersgeleiders, ze zijn moeilijker 
bereikbaar met de alternatieve technieken. Vandaar de volgende onderzoeksvragen: 
 

1. Wat zijn mogelijke invullingen voor verkeersgeleiders in functie van 
pesticidenreductie? 

2. Wat beïnvloedt de keuze voor de invulling? 
3. Oplijsting van de te verwachten aanlegkost en beheerkost per optie. 
4. Opstellen van een afwegingskader op basis van verschillende prioriteiten. 

 
Dit theoretische kader wordt vervolgens toegepast op een praktische case.  
 
 
 
 
 

  

                                                
2 Het verbod geldt wettelijk gezien al sinds 2004, met een overgangsperiode van 10 jaar waarin 
uitzonderingsmaatregelen toegestaan waren.  
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3 Aanleiding pesticidenreductie 
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu, dit staat al sinds lange tijd niet meer ter 
discussie. Ze vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en afvloeiing ervan vervuilt het 
oppervlakte- en grondwater, wat de openbare drinkwatervoorziening dan weer nadelig 
beïnvloedt. Vooral de afvloeiing bij het beheer van verharde oppervlakten, openbaar groen en 
sportterreinen zorgden in het verleden voor problematische hoeveelheden (Spijker, 2002). De 
Europese kaderrichtlijn water (KRW, 23 oktober 2000) stelde dat uiterlijk in 2015 het gehalte 
aan residuen van bestrijdingsmiddelen in de waterketen op Europees vlak teruggedrongen 
moest worden. Dat was de aanleiding voor nieuwe wetten en decreten zowel in Nederland als 
in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt al sinds 2001 een afbouw van pesticidengebruik 
gestimuleerd. Ten gevolge van het laatste ‘Decreet houdende duurzaam gebruik van 
pesticiden in het Vlaamse gewest’ (8 februari 2013) is het vanaf 1 januari 2015 verboden voor 
openbare diensten om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Pesticiden kunnen enkel nog 
gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure3. In 
Nederland is er vanaf november 2015 een verbod voor zowel professioneel als particulier 
gebruik op verhardingen, voor overige terreinen wordt dit verbod vanaf november 2017 
uitgebreid voor professioneel gebruik. Het particuliere gebruik op overige terreinen moet vanaf 
november 2016 verminderen met 50%. 
 
Deze beleidsbeslissingen hebben uiteraard gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte. 
Een gedeelte van de Vlaamse steden en gemeenten hebben ondertussen een nulgebruik 
gerealiseerd. Een meerderheid echter worstelt nog om de openbare ruimte chemievrij te 
beheren, zoals te zien is in figuur 2. 
 

 
Figuur 2: Rapporteringsgegevens 2013, pesticidengebruik over 1 jaar bij steden en gemeenten 
(klasse 0 = geen gebruik tot klasse 5 = hoog gebruik, uitgedrukt in hoeveelheid werkzame stof) 
(VMM, 2015) 

 
Voor een groot deel van de steden en gemeenten is het een flinke uitdaging om dit nulgebruik 
te realiseren binnen het beschikbare budget. Daarom vragen vele Vlaamse steden en 
gemeenten een afwijking aan omwille van onevenredig hoge kosten, zie figuur 3. 

                                                
3 http://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten  

http://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten
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Figuur 3: Vooruitzicht 2015; nulgebruik of afwijking omwille van onevenredig hoge kosten van 
alternatief beheer. (VMM, 2015) 

  
Vervangen van chemische bestrijdingsmiddelen door alternatieve technieken leidt bij vele 
steden en gemeenten tot onbevredigende resultaten, of tot onevenredig hoge meerkosten. 
Nog al te veel steden en gemeenten vragen een afwijking van het verbod aan wegens 
budgettaire redenen. Een omvorming van de openbare ruimte dringt zich op om deze 
beheerskosten draaglijk te maken. Reeds tijdens het ontwerpproces van zowel 
groenelementen als verhardingen moet men uitgaan van een pesticidenvrij beheer achteraf.  
 
De invulling van verkeersgeleiders is hier een onderdeel van. Verkeersgeleiders worden vaak 
in elementverharding uitgevoerd, voor deze onderdelen van de openbare ruimte is het gevolg 
van het verbod een beheerprobleem. Verharde verkeersgeleiders gaan er groen uitzien door 
begroeiing in de voegen en liggen er niet meer netjes bij. Een omvorming van deze 
terreineenheid is nodig. In de literatuur is nog niet veel informatie terug te vinden over het 
omvormen van deze specifieke terreineenheid. De omvorming in dit onderzoek slaat op het 
gedeelte van de verhoogde verkeersgeleider dat buiten de FOP4 en VOP5 valt. Deze 
onderdelen worden wegens veiligheidsoverwegingen sowieso beter in verharding uitgevoerd. 
(Verkeer, 2009) 
 
Artikel 2.43 van het Belgisch Verkeersreglement bevat de volgende definitie:  
 
"Verkeersgeleider": een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het 
voertuigenverkeer te kanaliseren; de verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit 
een verhoging op de rijbaan, ofwel uit beide elementen samen. 
 
Voor dit zelfde onderwerp worden volgende termen door elkaar gebruikt; middenberm, 
middengeleider, verkeerseiland, verkeersgeleider, middeneiland, verkeersdruppel. (CROW, 
2012) 
 
Bijzondere verkeersgeleiders zijn:  

- het verkeerseiland; dit is een verkeersgeleider die gebruikt wordt om voetgangers te 
helpen bij het oversteken door een veilig rustpunt bij de oversteek van een brede weg 
te creëren 

- de middengeleider; deze ligt in het midden van de weg tussen twee rijrichtingen 
- het middeneiland; de combinatie van middengeleider en verkeerseiland 

 

                                                
4 fietsoversteekplaats 
5 voetgangersoversteekplaats 
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4 Bestaande omvormingsconcepten 
Om het pesticidengebruik in openbaar groen terug te dringen worden bij omvormingen zowel 
verhardingen als groenelementen in acht genomen. Een onkruidwerend ontwerp is hierbij van 
primair belang, waarbij ook met het toekomstige beheer rekening gehouden wordt. Voor 
verkeersgeleiders zijn verschillende mogelijkheden voorhanden, afhankelijk van de 
dimensionering ervan kan voor een verhard oppervlak of voor groenelementen gekozen 
worden. Algemeen wordt aangenomen dat de minimumbreedte voor groenelementen 20 cm 
bedraagt. Indien de breedte kleiner is wordt het moeilijk om een duurzame beplanting te 
realiseren omdat  de ondergrondse buffercapaciteit voor vocht, zoutneutralisatie en 
verankering veelal ontoereikend is voor het beoogde bovengrondse groenvolume. Daarom 
wordt beter voor een verharding gekozen, zogenaamd snippergroen brengt bovendien een 
grotere beheerkost met zich mee. (VMM, 2009) Voor groenvormen op verkeersgeleiders 
spelen echter meer factoren mee zoals rijwind, warmteontwikkeling door naastgelegen 
verharding, strooizout, enz. waardoor de minimale breedte voor toepassing van groenvormen 
toeneemt.  
 
Bij het ontwerpen en uitvoeren van de omvorming naar verharding of groenvormen moet de 
stevigheid van de constructie gegarandeerd worden om latere ophoping van organisch 
materiaal te voorkomen. Ophoping van organisch materiaal betekent per slot van rekening een 
voedingsbodem voor onkruid. Zowel de fundering als de kantopsluiting moet bestand zijn 
tegen occasioneel zwaar (vracht)verkeer en aanrijdingen. (VMM, 2009) De randafwerking van 
verkeersgeleiders is erg belangrijk voor de duurzaamheid ervan. De kantopsluiting is bij 
voorkeur zwaar, diepreikend  en wordt best in specie gezet. Zo worden vervormingen door 
aanrijding voorkomen, en kan er zich geen organisch materiaal verzamelen. (VMM, 2009) ‘Bij 
kleine verkeersgeleiders blijkt de fundering belangrijk; hiertoe kan de wegfundering en 
eventueel een deel van de asfaltconstructie onder de verkeersgeleider doorlopen. De 
zandvulling van de verkeersgeleider kan worden versterkt door epoxymortel, het afstrooien 
van het zand met cement, het toepassen van een zand/cementstabilisatie, slakkenzand of 
brekerzand. Eventuele voegen worden gevuld met voegvulmiddel of zandcement. 
Tegelverharding kan ook voorzien worden van een laag dekasfalt’. (Spijker, 2002)  
 
Bij de omvormingsconcepten moet preventie van onkruidgroei centraal staan. Door de jaren 
heen is duidelijk geworden dan de meerkosten bij aanleg op termijn opwegen tegen de 
jaarlijkse kosten van onkruidbestrijding. Verhardingen waar het autoverkeer geen toegang 
heeft en die slecht bereikbaar zijn voor onkruidbestrijdingsmachines moeten onkruidwerend 
aangelegd worden. ‘Beton- of asfaltprintverhardingen zijn vooral populair op rotondes, 
middenbermen en vluchtheuvels. Op pleinen kiest men vaker voor elementen met gebonden 
voegen. Innovaties bij gebiedsinrichting hebben geleid tot alternatieve oplossingen voor de 
verharde inrichting van de openbare ruimte.’ (CROW, 2015) 
 

4.1 Verhardingen 
 

4.1.1 Gesloten verhardingen 
Toepassing van gebonden of gesloten verharding is gunstiger op plaatsen waar sprake is van 
geringe betreding en waar het onkruid optimaal geweerd moet worden. (CROW, 2015) 
Gesloten verhardingen zijn verhardingen zonder voegen die in één stuk aangebracht worden 
zoals beton of asfalt. Kruidgroei is enkel mogelijk in de uitzettingsvoegen (enkel voorkomend 
bij beton en printbeton) en daar waar de verharding grenst aan een ander verhardingstype 
zoals een goot, boordsteen of greppel. (AMINAL, 2002) Om esthetische redenen wordt bij 
gelegenheid voor printbeton of printasfalt gekozen worden, op die manier kan halfopen 
verharding nagebootst worden. De betonprint kan in meerdere kleuren worden aangebracht, 
of geschilderd worden. Ook asfalt is in meerdere kleuren verkrijgbaar. Voor verkeersdruppels 
wordt vaak fel gekleurd asfalt gebruikt. Dit heeft tevens een signaalfunctie. Asfaltprint heeft het 
bijkomende voordeel dat beschadigingen iets makkelijker te herstellen zijn. (CROW, 2015) 
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Bedenking bij de keuze voor gesloten verharding is dat een bijkomende afvoer voor 
hemelwater moet voorzien worden gezien infiltratie onmogelijk wordt, ZOA (zeer open asfalt) 
of een afwatering naar een naastliggende groenzone is een mogelijke oplossing voor dit 
probleem. (VMM, 2009) De monoliete structuur van verkeersgeleiders uit gesloten verharding 
maakt ze goed bestand tegen aanrijdingen, waardoor vervormingen minder snel optreden en 
geen voedingsbodem voor onkruid ontstaat. (VMM, 2009) Hieronder de opties op een rijtje met 
hun voor- en nadelen:  
 
1. Asfalt met print (Streetprint ®) : dankzij deze techniek kan de uitstraling van een 
traditionele klinkerbestrating of stoeptegel gecombineerd worden met de voegloze eigenschap 
van asfalt. Geen voegen = geen kruidgroei. Er zijn twee methoden om de print aan te brengen; 
onmiddellijk na het verspreiden van de asfalt en met de opwarm methode (reheat). Bij 
heraanleg kan het best gebruik gemaakt worden van de eerste methode. (Riemens, 2005) 
 

 
Figuur 4: asfalt met print (Streetprint ®) 
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2. Opneembare verkeersplaten en gegoten beton met print: Ook hier wordt in de 
betonnen verkeersplaten of in de ter plaatse gegoten beton een print gedrukt waardoor het de 
gewenste uitstraling krijgt. Er zijn vele soorten printbeton, elke soort kan in verschillende 
kleuren, vormen en afmetingen besteld worden. Betonplaten (met of zonder print) zijn geschikt 
voor belasting van zwaar tot zeer zwaar verkeer. Bovendien zijn betonplaten opneembaar en  
verplaatsbaar, wat voordelig is bij werken aan onderliggende nutsvoorzieningen.   
 

Figuur 5: Verkeersgeleider uit printbeton. 
 

 
Printbeton is uitermate geschikt voor plaatsen waar betonplaten niet toepasbaar zijn, het beton 
wordt ter plaatse gegoten en geprint. Er is een veelheid aan prints en kleuren beschikbaar en 
het resultaat mag esthetisch gezien niet onderdoen voor een traditionele elementverharding. 
Steeds vaker kiezen gemeenten ervoor om verhardingen te vervangen door printbeton omdat 
de voordelen sterk opwegen tegen de nadelen. Groot voordeel van printbeton is dat het 
duurzamer is dan voegmortel, het gaat zo’n dertig tot veertig jaar mee. Ook laat het geen water 
door en wordt het niet kapot gereden. Bovendien wordt onkruid volledig tegengegaan. Als 
nadeel geldt dat printbeton duur is in aanleg. (Venhorst, 2014) Daarnaast moet het beton open 
gezaagd worden als er een obstakel in het printbeton moet worden vervangen. Dat brengt 
natuurlijk veel meer werk met zich mee dan enkel het weghalen van een paar klinkers. De 
aanleg van printbeton is gecompliceerder dan het aanbrengen van voegmortel. Om te 
voorkomen dat onkruid kans krijgt om zich te nestelen en te verspreiden, moeten de randen 
rondom het printbeton goed worden afgekit. Ook is het zaak om voor een goede afwatering te 
zorgen. Er zijn ondertussen al heel wat bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in printbeton. 
De keuze aan zowel aanbieders als aan prints, kleuren en vormen is ondertussen legio 
waardoor de openbare ruimte tegelijk onkruidwerend en esthetisch verantwoord kan 
ontworpen en aangelegd worden.  
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4.1.2 Halfopen verhardingen 
Dit zijn verhardingen met voegen; kleine vaste elementen zoals kasseien of klinkers en grotere 
elementen zoals tegels worden tegen elkaar aangelegd met gevulde voegen. Afhankelijk van 
het gebruikte voegmiddel komt de kruidgroei in de voegen. Factoren die de groei van onkruid 
versterken zijn de mate van verzakkingen, voegbreedte, doorlaatbaarheid van de fundering en 
de aanwezigheid van organisch materiaal in de voegen. Grastegels horen ook onder de 
halfopen verharding.  
 
Door de vorm- en maatvastheid van betonstraatstenen is de toepassing gunstiger dan 
gebakken straatklinkers in verband met beperkte tussenruimte. (CROW, 2015) De 
voegbedekking ligt daardoor bij gebakken kleiklinkers iets hoger maar de beeldscore is 
volgens (Boonen, 2013) vergelijkbaar. Een halfopen verharding uit grotere elementen (vb. 40 
x 60 cm) waarbij de voeglengte beperkt wordt strekt tot aanbeveling. Een halfopen verharding 
die een groene uitstraling mag hebben kan beheerd worden door maaien, dit is het geval bij 
grasbetontegels of kasseien met brede voeg. Indien verhardingen intensief belopen worden 
(minimum 20 maal per dag) is extra onkruidbeheer minder nodig en kan eventueel voor een 
elementverharding gekozen worden. (VMM, 2009) De dimensionering van de verharding is in 
dit geval cruciaal zodat de passanten het aanwezige onkruid bestrijden door betreding. Voor 
verkeersgeleiders is dit minder van toepassing, afgezien van de oversteekplaatsen die ze 
soms herbergen.  
 

4.1.3 Open verharding 
Verhardingen uit losse materialen worden aangeduid als open verharding, bijvoorbeeld 
grindpaden, dolomietpaden, schelpenpaden. Deze zijn zeer gevoelig aan onkruidgroei bij 
geringe betreding. De gevoeligheid is daarenboven sterk afhankelijk van de 
korrelgrootteverdeling. Met de alternatieve technieken kunnen ze onkruidvrij gehouden worden 

  

     
Figuur 6: printbeton is verkrijgbaar is allerlei kleuren en prints 
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maar de kost is vrij hoog. Open verhardingen zijn dan ook geen optie voor verkeerseilanden, 
tenzij er een zeer hoge betredingsgraad is.  
 

4.1.4 Voegvullingen 
Voegen zijn het vatbaarst voor onkruidgroei en vuilopstapeling. (Beeldens, 2011) Onkruid in 
voegen ontstaat bij de toepassing van ongebonden voegvulling, bij het uitvegen van flexibel 
en licht gebonden voegvullingen en bij het onzorgvuldig herstel van verharding en voegvulling 
na openbreking. (CROW, 2015) Door tussen de gesloten verharding en de aanwezige 
opsluitband een gebonden voegvulling toe te passen wordt onkruid in de voegen voorkomen. 
Bij halfopen verhardingen is de voegvulling een risicozone voor onkruid.  
 
Onkruidpreventief gezien worden voegen best zo veel mogelijk beperkt, maar indien ze toch 
aangewend moeten worden zijn er wel een aantal aanbevelingen te maken. Voegen bevatten 
idealiter zo weinig mogelijk organisch materiaal. De klassieke ongebonden materialen als 
zand en steenslag zijn minder geschikt voor verhardingen met een hoog risico op onkruidgroei. 
(Boonen, 2013) De remming van de onkruidgroei verdwijnt namelijk snel naarmate de 
vervuilingsgraad toeneemt. Om deze reden mag vrijgekomen of vervuild zand niet hergebruikt 
worden. Wel kunnen deze voegmiddelen toegepast worden op plaatsen waar de gebruiksdruk 
zeer hoog is, daar krijgt onkruidgroei immers geen kans door de veelvuldige betreding en/of 
het veelvuldige berijden. Verder is de korrelgrofheid van het materiaal een maat voor het risico 
op onkruid, hoe grover de korrel van het materiaal hoe minder risico op onkruid. Bij 
porfiersteenslag bijvoorbeeld zal, zelfs vervuild, minder onkruidgroei optreden dan bij fijn zand. 
Dit materiaal kan echter enkel toegepast worden bij zeer brede voegen. (Boonen, 2013) 
 
Waterdoorlatende voegmiddelen zijn sterk aangeraden, deze voorkomen plasvorming en laten 
een uitwisseling van lucht met de onderliggende lagen toe. Door waterstagnatie te vermijden 
blijft de kruidgroei beperkt. De waterdoorlatende voegen moeten wel voldoende groot zijn; 
minimaal 3 cm diep en 4 mm breed. Onder waterdoorlatende voegmiddelen begrijpen we de 
klassieke ongebonden materialen zoals zand en steenslag en de polymeer gebonden 
voegmiddelen. De voegbreedte heeft bij de klassieke ongebonden materialen een belangrijke 
invloed op de onkruidgroei. Algemeen kan gesteld worden dat in een middelmatige (2 á 5 mm) 
of brede (> 5 mm) voeg meer onkruidgroei zal optreden dan in een smalle (0 tot 2 mm) voeg. 
(Boonen, 2013) 
 
Verder zijn er de klassieke gebonden materialen. Klassieke cement- of kalkgebonden 
materialen zijn voegmortels waarmee een water- en luchtdichte voeg wordt gecreëerd. 
Kiemende onkruiden kunnen zich er niet of zeer moeilijk in nestelen. Het bindmiddel maakt 
deze materialen duurder dan de ongebonden materialen. Ze worden meestal alleen gebruikt 
bij bredere voegen van bijvoorbeeld keisteenbestratingen of voor het afdichten van grotere 
openingen rond obstakels, verkeersgeleiders et cetera. Omdat de vullingen makkelijk breken, 
zijn ze minder geschikt voor zwaar verkeer. Wel zijn ze goed te gebruiken voor wandel- en 
fietspaden. Bij voegvullingen die geen water  doorlaten, is het van belang te zorgen voor een 
goede afwatering. Zeker indien er hevige stortbuien (kunnen) voorkomen verdient dit punt 
extra aandacht. 
 
De correcte dichting van voegen tussen verschillende materialen met verschillende 
uitzettingscoëfficiënten vereisen extra aandacht. De aansluiting tussen asfalt- en 
betonverharding bijvoorbeeld vormt een potentieel probleem voor kruidgroei. Hier kan een 
geprefabriceerde voegvullingsstrip of een gegoten voegvullingsproduct  gebruikt worden.  
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Er zijn verschillende (innovatieve) voegvullingen op de markt die onkruidwerende 
eigenschappen bezitten. Deze zijn bekend als de polymeergebonden voegvullingen.  
 
Deze materialen werken goed, maar het onkruidwerende vermogen neemt af door druk- en 
vorstscheuren. Ze kunnen goed worden ingezet op locaties met een hoog risico op onkruid of 
met een lage onkruidtolerantie. Grootste voordeel van deze voegvullingen is dat ze water- en 
gasdoorlatend zijn maar toch sluitend naar onkruidgroei. Als kanttekening moet echter vermeld 
worden dat de K-waarde6 van deze voegvulmiddelen niet hoog is, waardoor de voegvulling 
niet als ‘drainagevoeg’ kan worden ingezet en de primaire afvoer van hemelwater over de 
bestrating naar kolken/lijngoten/e.d. dient plaats te vinden. Het kostenplaatje voor innovatieve 
materialen is meestal vrij hoog, daarom valt het te overwegen om een volledige nieuwe aanleg 
te realiseren i.p.v. de bestaande voegen opnieuw te vullen.  

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
Zoutverrijkte materialen zoals Dansand®, Biozand ®,... hebben ook onkruidwerende 
eigenschappen. De werking van deze materialen berust op het verhoogde gehalte aan zouten 
(natriumsilicaten), hierdoor presteren deze materialen vrij goed, zelfs bij vervuiling. Wel moet 
de mogelijke uitloging en bijhorende bezoedeling van het grondwater in acht genomen worden. 
Bij proeven door OCW bleek Dansand® beter te presteren dan Biozand®. (Boonen, 2013) 
 
 
Tabel 1: vergelijkend overzicht eigenschappen voegvullingen. 

Materiaal Aangewezen toepassing Opmerking 

Klassieke ongebonden 
voegvulling (zand, 
steenslag) 

Enkel op locaties met hoge 
gebruiksdruk. 

Vereist preventieve 
maatregelen tegen 
vervuiling met organisch 
materiaal. 

Polymeer gebonden 
voegvullingen (op basis van 
epoxyhars) 

Locaties met een hoog risico 
op onkruid of met een lage 
onkruidtolerantie. 

Duur maar verdient zichzelf 
terug, mogelijks onderhevig 
aan vorst- en drukscheuren. 

Zout verrijkte materialen Halfopen verharding. Uitloging naar de 
ondergrond is mogelijk. 

Klassieke gebonden 
materialen 

Wandel- en fietspaden, 
brede voegen, afdichten 
voegen bij obstakels. 

Water ondoorlatend  extra 
waterafvoer vereist, 
onderhevig aan vervorming 
door dooi- en vorst, breken 
onder zware belasting. 

 

                                                
6 K-waarde: geeft de hydrologische conductiviteit of de waterdoorlatendheid van de bodem of 
constructie weer. 

   

Figuur 7: klinkers met polymeergebonden voegvulling (links) en klinkers met 
standaard brekerzand (rechts), twee jaar na aanleg. (foto’s proefveld PRI) (Boonen, 
2013) 
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4.1.5 Bruikbare verhardingsmaterialen voor 
verkeersgeleiders 

Gezien verkeersgeleiders moeilijk bereikbare elementen zijn om te beheren kan uit het 
voorgaande geconcludeerd worden dat volgende verhardingsmaterialen geschikt zijn voor 
toepassing op verkeersgeleiders.  
- Gesloten verhardingen: gegoten beton, printbeton, asfalt, printasfalt. 
- Halfopen verharding met onkruidwerend voegvulmiddel of met gebonden voegvulmiddel. 
- Opneembare betonelementen 
 

4.2 Groenelementen 
 
De groenelementen die in dit onderzoek aan bod komen zijn: gazon, bloemenakker, extensief 
grasland, bloemenmassieven met vaste planten, heestermassieven en hagen, bomenrijen. 
Groenelementen hebben voordelen in vergelijking met verharding, de laatste jaren is er heel 
wat onderzoek verricht naar de positieve effecten van groen in de stad. De winst is te behalen 
op verscheidene gebieden; (i) bufferen van het ‘Urban Heat Island’ effect, of het verlagen van 
de zomerse piektemperaturen, (ii) hemelwaterinfiltratie, (iii) luchtzuivering door afvangen fijn 
stof (beplanting in verkeersvakken kan het fijn stof dat opwervelt van de rijbaan meteen 
opvangen) en adsorptie en afbraak van vervuilende gassen, (iv) geluidsdemping, (v) 
bevorderen biodiversiteit, (vi) positieve psychologische en sociale effecten. (Hop M. , 2011) 
Indien mogelijk wordt ruimte gegeven aan natuurlijke processen op basis van grondsoort, 
ligging en grootte van de vakken. Beplantingen waar natuurlijke processen kunnen 
plaatsvinden hebben minder ingrepen nodig om te voldoen aan gewenste eindbeelden, minder 
ingrepen leidt automatisch tot minder kosten. Bij dergelijke beplanting is sprake van natuurlijk 
of ecologisch beheer. Inheems en streekeigen plantmateriaal is meestal makkelijker te 
handhaven in een pesticidenvrije context. Groenelementen worden best stevig en robuust 
ontworpen. (Spijker, 2002) Een ecologisch beheer begint uiteraard bij het ontwerp, dat 
afgestemd moet worden op de successie. Verder wordt uitgegaan van de kenmerken van de 
standplaats en de eigenschappen van de planten. In de context van verkeersgeleiders moet 
ook rekening gehouden worden met bestendigheid tegen strooizout en vervuiling door 
uitlaatgassen. Indien niet voldoende rekening wordt gehouden met deze parameters, is de 
kans groot dat delen van de beplanting uitvallen met ongewenste onkruidgroei tot gevolg. Naar 
onkruidonderdrukking is er een minimale hoogte opgesteld voor beplanting uit vaste planten, 
nl. 40 cm, op arme grond is dit 30 cm (Hop M. , 2011) Lagere vaste planten houden onkruid 
onvoldoende tegen, al groeien ze nog zo goed dicht. Dit geldt vooral in de eerste jaren na 
aanplant; later wordt hun concurrentievermogen beter door hun groeiende wortelgestel. De 
enige plaats waar lagere planten onkruid wel voldoende beconcurreren, is op schaduwrijke 
plaatsen zoals onder bomen of heesters die zelf ook een deel van het zonlicht tegenhouden. 
Door aanpassing van beheermaatregelen kan al veel bereikt worden, een gazon bijvoorbeeld 
minder maaien creëert een ander beeld. Indien echt omgevormd wordt moet afgestemd 
worden op de omgeving en naastgelegen voorzieningen, waarbij mogelijk een samenhangend 
beheer wordt uitgewerkt. 
 
Belangrijke voorwaarden voor het toepassen van groenvormen is dat het vak gevuld wordt met 
kwalitatieve grond, een goede afwatering voorzien wordt en dat de planten voldoende 
opstijgend bodemwater beschikbaar hebben. 
 

4.2.1 Gazon  
Gazon is een terreineenheid die toegepast kan worden bij de invulling van verkeersgeleiders. 
Gazon kan gedefinieerd worden als intensief gemaaid grasland met een maximale hoogte van 
4 centimeter. Het heeft vooral een esthetische functie. Gazon wordt beheerd door zeer 
intensief maaien. De maaiperiode begint half april en loopt door tot eind oktober. In die periode 
wordt in 20 tot 26 maaibeurten voorzien of één maaibeurt per 8 tot 10 dagen. De geschikte 
maaihoogte is 2 tot 3 cm. (afdeling Bos & Groen, 2006) Het beheer valt door deze hoge 
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beheerfrequentie duur uit. De minimale breedte van het plantvak bedraagt 2 m, in functie van 
het machinale onderhoud. Verhoogde verkeersgeleiders smaller dan 2 m kunnen echter met 
een maaibalk gemaaid worden waardoor voor deze studie de minimumbreedte voor een 
verkeersgeleider met gazon op 40 cm gehouden wordt. Voor de diepte van de doorwortelbare 
ruimte volstaat 30 cm. (CROW, 2012) 
 

4.2.2 Bloemenakker 
De bloemenakker is een vegetatievorm die ontstaat uit een naakt of zwaar verstoord stuk 
grond. De typerende pioniersvegetatie ontstaat spontaan of wordt ingezaaid met een mengsel 
van eenjarige akker(pioniers)planten. Bloemenakkers komen best tot hun recht op grote 
oppervlakten (min 100 m²) of in lange linten. Voor verkeersgeleiders is dit dus een optie, op 
voorwaarde dat de verkeersgeleider lang genoeg is. Er zijn enkele voorwaarden aan 
verbonden; er moet voldoende zon zijn, de bodem mag niet te zwaar of voedselrijk zijn, en bij 
voorkeur kalkhoudend. De bodem moet elk jaar verstoord worden en in de meeste gevallen 
moet er jaarlijks bijgezaaid worden. Daardoor is de bodem kaal gedurende een deel van het 
jaar, beplantingsconcepten met meerjarige soorten hebben dit nadeel niet. Toch zijn 
bloemenakkers gemakkelijk realiseerbare beplantingen die relatief weinig eisen stellen aan de 
standplaats. Bloemenakkers worden voornamelijk toegepast als tijdelijke beplanting op recent 
verstoorde bodems, in afwachting van de aanplant van het definitieve groen. (Fiers, 2012) Dit 
beplantingsconcept kan toegepast worden als overgangsmaatregel, of als tijdelijke invulling 
met als doel de voedselrijkdom van de bodem te beoordelen.  
 

4.2.3 Extensief grasland: hooiland, bollengrasland, 
bloemenweide, bloemenweide met voorjaarsbollen. 

Een extensief grasland is een stuk grond begroeid met grassen en bloeiende graslandplanten. 
Grasland kan beheerd worden door maaien of begrazen, begrazing is echter niet gebruikelijk 
bij verkeersgeleiders. Beheertechnisch gezien wordt een grasland dat uitsluitend beheerd 
wordt door maaien als hooiland gedefinieerd. Indien intensief gazon beheerd wordt als 
hooiland, waarbij het maaibeheer bestaat uit maximaal drie maal per jaar maaien en afvoeren, 
ontstaat een bloemrijk grasland. De maaifrequentie is afhankelijk van de voedselrijkdom van 
de bodem, hoe voedselrijker hoe vaker gemaaid wordt teneinde de bodem te verschralen. Hoe 
armer de bodem, hoe soortenrijker het grasland zal worden en hoe meer verschillende 
bloemen er te zien zijn. Dit verhoogt uiteraard de esthetische waarde en de biodiversiteit, en 
dus de natuurwaarde. Extensief grasland met maaibeheer is een beplantingsconcept dat 
mogelijk is bij verkeersgeleiders, indien de dimensionering voldoende groot is. Algemeen 
wordt aangenomen dat extensieve graslanden best tot hun recht komen indien de 
dimensionering 100 m² bedraagt of indien ze toegepast worden in lange linten. De 
soortenrijkdom van het hooiland kan nog uitgebreid worden door er voorjaarsbloeiende 
(verwilderings-) bollen doorheen te planten waardoor een bollengrasland verkregen wordt.  De 
bollen die we in hun natuurlijke habitat vooral kennen als voorjaarsbloeiers in het bos bloeien 
voornamelijk in april, voor de grote loofbomen volop in blad komen. In graslanden is het effect 
vergelijkbaar omdat de bollen bloeien voor de groei van de graszode goed op gang komt. Deze 
bollengraslanden moeten voor een optimaal esthetische effect kort de winter ingaan en mogen 
niet te vroeg gemaaid worden in het voorjaar. In de praktijk moet men de bladeren toch zo’n 
zes weken laten staan na de bloei om de reserveorganen te laten recupereren. (afdeling Bos 
& Groen, 2006) Bloemenweiden kunnen gezien worden als hooilanden waarbij de nadruk ligt 
op de sierwaarde, ze hebben zowel een esthetische als ecologische functie. Ze bestaan 
voornamelijk uit grassen en inheemse overblijvende bloeiende planten, waarbij de verhouding 
bloeiende planten/grassen dikwijls hoger ligt dan in de natuurlijke graslanden. Bloemenweiden 
zijn het bloemrijkst in mei/juni en ze zijn het aantrekkelijkst in volle zon, op matig voedselarme 
kalkrijke bodems of op voedselrijke, maar (zeer) vochtige bodems. Ze worden één tot twee 
maal per jaar gemaaid.’ (Fiers, 2012) Het maaisel wordt best afgevoerd om de voedselrijkdom 
beperkt te houden. De bloemenweide is duurzamer dan een bloemenakker omdat ze niet 
verstoord moet worden. Bloemenweides zijn minder bloemrijk dan bloemenakkers, maar er 
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zijn wel veel meer insecten voor hun voortbestaan afhankelijk van soorten uit bloemenweiden. 
Daarom kiest men bij voorkeur voor bloemenweiden, tenzij een tijdelijke beplanting gewenst 
is (1 – 3 jaar) waar de keuze uitgaat naar een bloemenakker. (Fiers, 2012). De bloeiperiode 
van bloemenweiden kan verlengd worden door toevoeging van voorjaarsbloeiende 
(verwilderings-) bollen. 
 

4.2.4 Bloemenmassieven met vaste planten 
Vaste planten zijn kruidachtige meerjarige gewassen die afhankelijk van de 
soortensamenstelling niet tot eenmaal per jaar gemaaid worden. Ze overwinteren in de wortel 
en lopen in het voorjaar weer uit. Volgens (Hop M. , 2011) zijn geschikte soorten voor invulling 
van de vakken van verkeersgeleiders goede bodembedekkers, niet hoger dan 80 cm (voor 
autoverkeer) tot 100 cm (voor fietsers en voetgangers). De bloemkleur mag opvallen maar de 
beplanting mag niet te bont zijn, anders leidt het teveel af. De planten mogen geen uitlopers 
vormen die over straat hangen in functie van de verkeersveiligheid. Doordat deze planten maar 
een keer per jaar met de bosmaaier gemaaid hoeven te worden, zijn ze zeer 
onderhoudsvriendelijk.  
 

 
Figuur 8: Dynamisch bloemenmassief op de middenberm van een toegangsweg. De 
totaalervaring van de beplanting is hier meer van belang dan de contrasten tussen planten 
onderling. (Fiers, 2012) 
 

In het eerste jaar zijn het maken van een grote bladmassa en het wegnemen van licht de 
belangrijkste factoren voor onkruidonderdrukking, en is een voldoende hoogte essentieel. Voor 
beplantingen met vaste planten is een minimale hoogte van rond de 40 cm nodig om het risico 
op onkruid te verlagen. Bodembedekkers die groeien als lage matten van 5-20 cm hoog 
kunnen onkruid onvoldoende tegenhouden, zelfs al zijn ze volledig gesloten. Zij kunnen wel 
goed functioneren als ondergroei onder bomen of heesters, aangezien houtige gewassen ook 
al licht wegnemen van het onkruid. (Hop M. , 2011) In latere jaren gaan de vaste planten ook 
ondergronds sterker concurreren om water, voedingsstoffen en ruimte. Bij vaste planten is 
meestal een hoge plantdichtheid vereist, waardoor ze relatief duur zijn. Hogere planten hebben 
als voordeel dat ze over het algemeen in het voorjaar de grond sneller bedekken en dat ze 
vaak een aantrekkelijk wintersilhouet hebben. Hoge bodembedekkers zijn echter niet geschikt 
voor smalle randjes, aangezien de onderkant dan kaal wordt, en men ze te vaak moet snoeien. 
(Hop M. , 2008) Naar snelle sluiting i.f.v. onkruidonderdrukking is het aantal planten per m² 
een bepalende factor. Bij vaste planten wordt bijvoorbeeld 10 planten per m² aangehouden.  
 
Daaruit kan geconcludeerd worden dat indien voor beplanting gekozen wordt deze minimaal 
40 cm hoog moet zijn en maximaal 80 cm. Indien de beplanting als onderbegroeiing dient 
onder bomen of heesters kan de minimumhoogte verlaagd worden tot 5 – 20 cm.  
 



Pesticidenreductie in openbaar groen             Spaarnelanden nv  20 

Katrien Devriendt                              academiejaar 2014 - 2015   

Omdat het sortiment van vaste planten zo groot is, kan op elke mogelijke bodemsoort wel een 
duurzame border samengesteld worden. De eigenschappen van de bodem noch de bezonning 
spelen voor dit  omvormingsconcept een rol, de sleutel tot succes is de juiste planten kiezen 
voor de standplaats in kwestie. Afhankelijk van de standplaats worden zowel planten van 
bossen, bosranden, graslanden, ruigten, heides, submediterrane vegetaties en prairies 
gebruikt. (Fiers, 2012) 
 
Beplantingsconcepten met vaste planten kunnen opgedeeld worden in dynamische en 
statische beplantingsconcepten. Bij dynamische beplantingsconcepten is er meer ruimte voor 
spontane processen en het beheer gebeurt globaal waardoor ze minder arbeidsintensief zijn. 
De statische beplantingsconcepten implementeren dat het uitzicht van de plant niet verandert, 
het beheer is dan ook meer op niveau van de individuele plant en is bijgevolg 
arbeidsintensiever. Voor verkeersgeleiders zijn dynamische concepten meer aangewezen, 
omdat ze in vergelijking met klassieke borders minder bedoeld zijn om van dichtbij te bekijken. 
Ze zijn aantrekkelijker wanneer ze in hun geheel overschouwd kunnen worden. (Fiers, 2012) 
Verder is het weinig arbeidsintensieve karakter een groot voordeel omdat verkeersgeleiders 
vaak minder goed bereikbaar zijn.  
 

4.2.5 Heesters en hagen 
Houtige aanplanten worden in twee vormen gebruikt als invulling voor verkeersgeleiders; in 
lijnvormige elementen kan men gebruik maken van hagen, en in vlakvormige elementen kan 
men gebruik maken van heestermassieven. Beide dienen in de context van verkeersgeleiders 
tijdig geschoren te worden teneinde de maximumhoogte niet te overschrijden (max 80 cm), 
tweemaal per jaar volstaat hiervoor. Bij hagen worden de afzonderlijke planten op zeer korte 
afstand van elkaar (25 á 75 cm) en in één of twee rijen geplant. (ANB, 2008) De 
minimumbreedte voor aanplant van een strakke haag is 50 cm. De minimumbreedte voor 
aanplant van een heestermassief van 4e grootte (< 50 cm)  is 2 m. De plantafstand tot de 
wegrand is 25 cm. (CROW, 2012) Bij de keuze voor zowel heesters als hagen moet voldoende 
aandacht besteed worden aan de soortkeuze. Men kiest bij voorkeur voor soorten waarvan de 
voet van de heester of haag niet kaal wordt, zodat het onkruid aan de voet geen kans krijgt. 
Uiteraard moet hier ook gekozen worden voor soorten die zouttolerant zijn.  
 

4.2.6 Bomen 
Bomen kunnen niet ingezet worden als rechtstreekse onkruidbestrijding. Er moeten altijd 
aanvullende onkruidwerende maatregelen genomen worden, dit in de vorm van een 
onderbegroeiing. Bomen kunnen toegepast worden in verkeersgeleiders onder de vorm van 
solitairen, bomenrijen of clumps. Voor deze groenconcepten, en in het bijzonder voor de 
laatste moet de verkeersgeleider breed genoeg zijn. Naar wortelopdruk, standplaats, habitus, 
gevoeligheid aan strooizout, ziekten en plagen en luchtvervuiling is de soortenkeuze uitermate 
belangrijk. Op verkeersgeleiders is er nauwelijks betreding en bijgevolg compactatie van de 
grond, dit speelt in het voordeel van de bomen. Bij keuze voor bomen moet voldoende 
aandacht gegeven worden aan de onderbeplanting, die in de schaduw van de kroon moet 
gedijen. Indien de dimensionering van de verkeersgeleider voldoende is, kan de keuze voor 
één of meerdere bomen op een verkeersgeleider een meerwaarde bieden, zowel esthetisch 
als ecologisch. Solitaire bomen zijn immers oriëntatiepunten en vluchtplekken voor vogels en 
bieden een uitkijkpunt aan bijvoorbeeld roofvogels. (Reuver, 2001) Doorwortelbare ruimte en 
vochtvoorziening verdienen extra aandacht bij de keuze voor bomen. Verder is 
begeleidingssnoei vereist om het doorgaande verkeer niet te hinderen. (ANB, 2008) Als 
richtgetal wordt 4,5 m vrije ruimte boven de rijweg aangenomen. De opkroonhoogte is dan 6 – 
8 m, dit is hoger dan het profiel van de vrije ruimte i.v.m het doorzakken van de takken.  
(CROW, 2012) 
 
Bomen worden ingedeeld in drie categorieën op basis van hun hoogte. De grootte van bomen 
slaat op hun bovengrondse ruimte-inname, maar is ook gelinkt aan hun ondergrondse ruimte-
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inname. Een boom van eerste grootte vraagt een groter doorwortelbaar volume dan één van 
derde grootte.’ (ANB, 2008) Voor verkeersgeleiders wordt wegens de beperktere 
doorwortelbare volume geopteerd voor de laatste categorie. Voor deze bomen van derde 
grootte (kleiner dan 6m) wordt aangeraden om minstens 15 á 20 m³ kwaliteitsvolle 
doorwortelbare ruimte te voorzien. Dat gaat dan uiteraard over organische, onverdichte 
(bomen)grond. Als dit wortelvolume gedeeltelijk moet verdicht worden om verharding te 
dragen en er moeten compromismaterialen als bomenzand of granulaten gebruikt worden, dan 
moet een correcte omrekeningsfactor gebruikt worden, die oploopt tot 3 à 3.5 in het geval van 
granulaten met inerte gesteenten zoals graniet, grauwacke, … Dat betekent dat het equivalent 
van 15m³ doorwortelbare ruimte +/- 50m³ van dat type granulaten is. De precieze hoeveelheid 
‘inerte’ ruimte7 per granulaat is bekend bij de leverancier van de materialen.  (Joye, 2015) 
 
• Bomen van eerste grootte worden hoger dan 12 m. Deze klasse bevat zowel bomen die 15 
m hoog worden als bomen die 35 m halen. Voorbeelden zijn valse acacia (Robinia 
pseudoaccacia), zomereik (Quercus robur), gewone beuk (Fagus sylvatica), enz. 
• Bomen van tweede grootte worden tussen 6 m en 12 m hoog. Voorbeelden zijn lijsterbes 
(Sorbus aucuparia) en veel appel- en peervariëteiten (Malus sp. en Pyrus sp.). 
• Bomen van derde grootte blijven kleiner dan 6 m. Vaak zijn het soorten die ook als struik 
voorkomen, soms op een onderstam geënt. Voorbeelden zijn tweestijlige meidoorn (Crataegus 
laevigata), wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) en veel kersenvariëteiten (Prunus 
sp.) (ANB, 2008) 
 
Naar minimumbreedte en –oppervlakte voor bomenplantvakken is uitgegaan van 
onderstaande tabel uit de British Standard BS5837-2012 – ‘Trees in relation to construction’. 
Die geeft richtlijnen mee voor de aangeraden afstand tussen nieuw aan te planten bomen en 
structuren. De richtlijn gaat uit van de afstand die de boom nodig heeft tot de constructie om 
geen schade te berokkenen aan de constructie. In stedelijke omgeving is dit een interessante 
benadering gezien een boom die schade berokkent geen lang leven beschoren is.  Uit de tabel 
is af te leiden dat je voor een boom van derde grootte (volwassen stamdiameter < 300 mm) 
0,5 m moet wegblijven van beton- en asfaltwegen en 0,7 m van tegel- en klinkerverhardingen. 
Dat moet verdubbeld worden om de minimale breedte van het plantvak te bepalen. Voor 
verkeersgeleiders komt men dus aan een minimale breedte van 1m. (Joye, 2015) 
 

                                                
7 Inerte ruimte in een granulaat is ruimte die niet bruikbaar is door de boom voor wortelruimte of 
wateropslag. 
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Figuur 9: Minimale afstand tussen jonge bomen of nieuwe aanplantingen en constructies om 
directe schade aan de constructie veroorzaakt door de groei van de boom te vermijden. (BS5837-
2012, 2012) 

 
Een bijkomend aandachtspuntje als het over breedtes gaat, is de uitvoering van de constructie. 
Een klassieke boordsteen krijgt aan de binnenkant een stut van schraal beton mee, wat ertoe 
kan leiden dat een verkeersgeleider die op plan 1m breed is 15 cm onder het maaiveld plots 
maar 0,5 m breed meer is (zie foto hieronder). Ook onderin het plantvak moet aandacht zijn 
voor water- en luchtdoorlatendheid. Door enige creativiteit aan de dag te leggen in de opbouw 
van de verharding (boordstenen zonder stut aan de binnenkant), kan dit opgevangen worden. 
Zoniet moet hierbij rekening gehouden in het bepalen van de minimale breedte. (Joye, 2015)  
 

 
Figuur 10: Plantvak met stut van beton. 

 
Een solitair is een alleenstaande boom, die doorgaans in een vrij grote, openstaande ruimte 
staat. (Reuver, 2001). Een solitaire boom kan toegepast worden in een verkeersgeleider, als 
accent of aandachtstrekker. Voor een solitair gaan we ervan uit dat een plantvak minimum 1 
m² moet bedragen, op voorwaarde dat er voldoende kwalitatief doorwortelbaar volume is (15 
á 20 m³). 
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Figuur 11: Solitaire eik (Quercus sp.) op de A58 bij Breda, een uitzonderlijk voorbeeld van een 
solitaire boom op een verkeersgeleider, zonder nadrukkelijke verkeerskundige functie.  

  
Een bomenrij is een één-, twee- of meerrijïge beplanting van op regelmatige afstand staande 
bomen (variërend van 3 tot 15 m) van ongeveer gelijke leeftijd. (Reuver, 2001) Op 
verkeersgeleiders worden ze eenrijïg toegepast als gewone bomenrij of als leibomenrij. In dit 
geval delen de bomen als het ware een gedeelte van hun wortelruimte met elkaar, hiervoor 
wordt gerekend dat voor 2 bomen anderhalve hoeveelheid wortelruimte volstaat; 30 á 40 m³ 
voor 2 bomen. De minimumbreedte van het plantvak blijft gelijk; nl. 1 m. (Joye, 2015)  
 
Op verkeersgeleiders wordt beter gekozen voor een bomenrij dan voor afzonderlijke bomen. 
‘Geleidende elementen hebben bij voorkeur een lijnstructuur; een reeks van punten (bijv. 
opeenvolgende bomen in een rij) kan ook een sterke geleiding tot stand brengen. Het aantal 
bomen in relatie tot de plantafstand geven verder uiting aan deze geleiding. Bomen op grotere 
afstanden van elkaar wekken niet de indruk in een rij te staan.’ (Verkeer, 2009) Een 
afzonderlijke boom kan wel een naderend kruispunt of een gevaarlijke bocht benadrukken. 
Hierbij moet de positionering goed overwogen worden met in achtname van de 
verkeersvoorschriften, vooral naar verkeersveiligheid.  
 
Een boomgroep of clump is een groep bomen die schijnbaar als solitair opgroeien; de kronen 
lijken een geheel te vormen. (Reuver, 2001) Deze vergt genoeg ruimte om tot ontwikkeling te 
komen, dit concept is bijgevolg enkel geschikt voor zeer brede middenbermen (minumum 6 
m). Deze optie wordt in dit werk niet opgenomen omdat verkeersgeleiders van die afmeting 
zelden voorkomen in stedelijke omgeving. 
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4.2.7 Combinaties van bovenstaande concepten 
 
In het openbaar groen worden alle bovenstaande concepten gemengd toegepast in alle 
mogelijke combinaties, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Voor verkeersgeleiders zijn de 
opties iets beperkter, gezien de beperkte ruimte. Toch kunnen volgende concepten als optie 
overwogen worden voor verkeersgeleiders; bomenrij met gazon, bomenrij met extensief 
grasland/bloemenweide, bomenrij met bloemenmassief, solitaire boom met gazon, 
solitaire boom met extensief grasland, solitaire boom met bloemenmassief, 
afzonderlijke heesters met bloemenmassief, afzonderlijke heesters met gazon. 
 
 

5 Wat bepaalt de keuze voor een omvormingsconcept: 
randvoorwaarden 

 

5.1 Budget 
De keuze van het omvormingsconcept wordt voor het grootste deel bepaald door het 
beschikbare budget; bestaande uit enerzijds het omvormingsbudget en anderzijds het 
beheerbudget achteraf. Deze zijn echter omgekeerd evenredig; in de praktijk valt het vaak op 
dat de keuze valt op een standaardconstructie met lagere aanlegkosten. Hiermee wordt 
impliciet gekozen voor hogere kosten voor het latere onkruidbeheer. Goedkoop blijkt dan later 
duurkoop. (CROW, 2015) De keuze van het omvormingsconcept bepaalt dus voor een groot 
stuk de beheerkost achteraf. Een goed doordacht ontwerp en een degelijke aanleg ervan 
brengt de beheerkost drastisch naar beneden en zijn bijgevolg te beschouwen als preventieve 
onderhoudsmaatregelen. Daarom is het aangeraden om in de ontwerpfase al een 
terugkoppeling in te plannen met de beheerder. Dit kan bijvoorbeeld verder uitgewerkt worden 
door een beheertoets in te richten voor nieuwe ontwerpen. Bereikbaarheid voor machines 
moet bijvoorbeeld al in de ontwerpfase meegenomen worden. 
 
Een factor die hiermee samenhangt, is de tolerantie t.o.v. (on)kruidgroei in het straatbeeld. 
Veel burgers verwachten een beeld zonder kruidgroei. Indien een omschakeling kan gemaakt 
worden in de manier waarop burgers kijken naar een groener straatbeeld door sensibilisatie, 
kan voor een groener beeld gekozen worden bij de omvorming. De verwachting van de burger 
beïnvloedt dus de keuze voor een omvormingsconcept maar die verwachting kan op zijn beurt 
beïnvloed worden door sensibilisatie (bijvoorbeeld door een uitgebreide 
communicatiecampagne). (AMINAL, 2002) De tolerantie voor onkruid hangt verder in grote 
mate af van de ligging (stadscentrum of platteland) en/of de functie van de verharding 
(fietspad, groenvoorziening of parkeervoorziening) (Boonen, 2013) 
  

5.2 Verkeersveiligheid 
De verkeersveiligheid is een factor die invloed heeft op het omvormingsconcept, met name 
de hoogte van de invulling van de verkeersgeleider is hier een bepalende factor. ‘Planten waar 
overheen gekeken moet kunnen worden mogen niet hoger zijn dan circa 80 cm (voor 
automobilisten) en tot 100 cm (voor fietsers en wandelaars).’ (Hop M. , 2008)  
 
De keuze voor bomen heeft een invloed op de verkeersveiligheid, in dat opzicht dat bij 
mogelijke ongevallen de boom een gevaarlijk obstakel kan zijn.  
 
De verkeersfunctie die de verkeersgeleider moet dragen kan een beïnvloedende factor zijn. 
Er zijn verschillende functies mogelijk; bufferend (bv. tussen twee rijstroken), geleidend, 
remmend of een veiligheidsfunctie (bv. rustplaats bieden aan overstekende voetgangers). 
Door de inzet van groene elementen zoals hagen, singels en bomen kan de weggebruiker 
volgens (Vrolijk, 2013) tevens gestimuleerd worden om trager te rijden op wegen die 
verblijfsgebieden kruisen, wat de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker verhoogt. 
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Het ontwerp van het beplantingsconcept moet de functie van het vak ondersteunen. (Hop M. , 
2011)  
 

5.3 Dimensionering van de verkeersgeleider 
De afmetingen van het vak beïnvloeden de keuze van het omvormingsconcept. Voor 
groenelementen bijvoorbeeld is de minimumbreedte 20 cm. Indien de breedte kleiner is wordt 
het moeilijk om een duurzame beplanting te realiseren en wordt beter voor een verharding 
gekozen, zogenaamd snippergroen brengt bovendien een grotere beheerkost met zich mee. 
(VMM, Leidraad pesticidentoets, 2009) Echter, voor groenelementen op verkeersgeleiders 
spelen extra factoren mee waardoor de minimumbreedte 50 cm is. Kleine vakken stellen extra 
hoge eisen aan de gebruikte planten, omdat de omstandigheden in een smalle middenberm 
erg extreem zijn. De planten hebben vaak last van rijwind, zout, spatwater, reflectiewarmte en 
slechte grond. Daardoor liggen ze vaak plat en vergrast het stukje snel. Bovendien is het 
onderhoud erg onaangenaam door de langsrijdende auto’s. In dat geval kiest men vaak voor 
verharding in plaats van beplanting.  
 
Ook de vorm van het vak kan de keuze beïnvloeden, vakken met scherpe hoeken (kleiner 
dan 45°) worden beter niet met groenvormen ingevuld. In de hoeken gaan de planten vaak 
kapot met als gevolg onkruidgroei. Bij het ontwerp worden de hoeken in dit geval beter 
afgerond om de groenvorm toch toe te kunnen passen. Indien dit niet mogelijk is, wordt beter 
voor verharding gekozen.  
 

5.4 Beheer 
Beheer achteraf kan een bepalende factor zijn voor de keuze voor een omvormingsconcept. 
Hierbij is de omgevende terreineenheid een belangrijk element. Er kan gekozen worden voor 
hetzelfde beheer als in de omliggende terreineenheden. Het beheer van de verkeersgeleider 
kan gekoppeld worden aan dat van de omgevende terreineenheid. (afdeling Bos & Groen, 
2006)  
 
Verder kan de benodigde beheerfrequentie een bepalende factor zijn, het spreekt voor zich 
dat het maaien van de middengeleider het verkeer op een drukke weg stoort. In dergelijk geval 
is de keuze tussen eenmaal per jaar maaien (bijvoorbeeld voor vaste planten) en 20 maal 
maaien per jaar (bijvoorbeeld voor intensief gazon) snel gemaakt.  
 
Ook de beheerkost kan de keuze mee bepalen, zie hiervoor punt 5.1. 
 

5.5 Obstakels 
(Onvermijdelijke) aanwezigheid van obstakels zoals palen met verkeersborden, 
verkeerslichten e.d. op de verkeersgeleider. Indien de obstakels niet in een naastliggende 
groenzone geplaatst kunnen worden, verdient het de overweging om de verkeersgeleiders in 
te vullen met een groenvorm i.p.v. met verharding. De aaneensluiting met het obstakel is 
immers een onkruidgevoelige plek. Indien de voegen worden gedicht met een onkruidwerend 
voegvulmiddel kan er voor een verharding gekozen worden. (CROW, 2015) en (VMM, 2009) 
 

5.6 Aanwezigheid van kabels en leidingen 
De aanwezigheid van kabels en leidingen kan een bepalende factor zijn voor de keuze 
van een concept. Soms gebeuren bij werkzaamheden fouten bij de terugplaatsing van 
elementverharding die onkruidgroei in de hand werken. De elementen worden ongelijk 
teruggelegd waardoor organisch materiaal ophoopt, of de voegen worden ingeveegd met 
vervuild zand. Daarom is het belangrijk om op voorhand na te denken over een invulling die 
aan deze mogelijke situatie toekomt.  
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5.7 Nood aan waterberging 
Waterberging kan een bepalende factor zijn voor het omvormingsconcept. Bij een 
verkeersgeleider uit gesloten verharding zal een bijkomende waterafvoer nodig zijn, terwijl een 
verkeersgeleider met groenelementen zorgt voor hemelwaterinfiltratie. (VMM, Leidraad 
pesticidentoets, 2009) 
 

5.8 Biodiversiteit en groenbeleving in de stad 
De belevingswaarde van de invulling kan een bepalende factor zijn. (Hop M. , 2011) stelt 
bijvoorbeeld dat voor groenelementen ‘de hoeveelheid variatie en biodiversiteit een belangrijke 
maat is voor de kwaliteit en de belevingswaarde ervan.’ Dit wordt door (Fuller, 2007) aangevuld 
aan met; ‘hoe groter de biodiversiteit binnen een groenelement, hoe groter het gunstige 
psychologische effect op de bezoekers.’  
 
De beschikbare ruimte voor groen en het al dan niet halen van de streefoppervlakte aan 
groen per inwoner hangt hiermee samen en kan ook een bepalende factor zijn.  
 
Verder kan het streven naar meer biodiversiteit een bepalende factor zijn. Verschillende 
wetenschappers en milieu organisaties trekken aan de alarmbel omtrent de sterke 
achteruitgang van de biodiversiteit, wereldwijd en in Europa. (Romao, 2015) Kiezen voor een 
groenvorm in plaats van verharding kan hier een druppel op een hete plaat betekenen.  
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6 Materiaal en methode 
 

6.1 Inleiding 
 
Om tot het afwegingskader te komen ben ik begonnen met  het oplijsten van de voor- en 
nadelen, randvoorwaarden en aanleg- en beheerkosten van alle concepten. Voor de kosten 
heb ik verschillende bronnen geraadpleegd. Ik ben ten rade gegaan bij mijn studiecollega 
Grégory Vanwijnsberghe die in zijn bachelorproef een uitgebreide en degelijke kostenanalyse 
heeft gemaakt voor de omvorming van begraafplaatsen. Ik heb literatuur geraadpleegd, zoals 
bijvoorbeeld het Vademecum voor paden en verharding. Verder heb ik talloze aannemers 
gecontacteerd voor de aanleg- en beheerkost van zowel groenvormen als verhardingen. Ook 
allerlei overkoepelende organisaties uit België en Nederland heb ik gecontacteerd, zowel voor 
groen als grijs. Ik heb producenten gecontacteerd van specifieke materialen zoals printbeton 
en printasfalt. Toen antwoorden op mijn vele mails uitbleven, heb ik telefonisch contact 
opgenomen. Na het verzamelen en ordenen van alle gegevens heb ik de bekomen informatie 
per concept in een vergelijkende tabel tegenover de randvoorwaarden gezet. Vertrekkende 
van die tabel heb ik 3 afzonderlijke afwegingskaders opgesteld, gebaseerd op 
gemeenschappelijke kenmerken. Een eerste kader werd gebaseerd op de budgettaire insteek, 
namelijk het omvormingsbudget en het beheerbudget. Een tweede gaat uit van de ecologische 
randvoorwaarden; met name de biodiversiteit, groenbeleving en regenwaterinfiltratie. Het 
derde en laatste kader is gebaseerd op de fysieke eigenschappen van het vak; de 
dimensionering, de vorm van de hoeken en de aanwezigheid van obstakels.  
 

6.2 Concepten: fiches 
 

6.2.1 Verharding 
 

GEGOTEN BETON8 

Voordeel geen kruidgroei, tenzij in uitzettingsvoegen / stevig / lage 
onderhoudskost / lange levensduur 

Nadeel moeilijk te herstellen na opbreken / bijkomende waterafvoer nodig 

Randvoorwaarden randen en eventuele uitzettingsvoegen goed afkitten! 

Minimumafmeting 20 cm breedte 

Aanlegkost 33,00 €/m² 

Beheerkost laag 

 

PRINTBETON9 

Voordeel geen kruidgroei, tenzij in uitzettingsvoegen / esthetisch / lange 
levensduur 

Nadeel duur / iets moeilijker te herstellen na opbreken / bijkomende 
waterafvoer nodig 

Randvoorwaarden randen en eventuele uitzettingsvoegen goed afkitten! 

Minimumafmeting 20 cm breedte 

Aanlegkost 46,00 €/m² 

Beheerkost laag 

 
 
 
 
 

                                                
8 kosten: (Asscheman, 2015) 
9 kosten: (Asscheman, 2015) 
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ASFALT10 

Voordeel geen kruidgroei / lange levensduur maar beperkter dan beton 

Nadeel bijkomende waterafvoer nodig 

Randvoorwaarden randen goed afkitten! 

Minimumafmeting afwerking met de hand: geen beperkingen / machinaal: min 1,20 m 
breed 

Aanlegkost 35 €/m² excl BTW 

Beheerkost laag 

 

PRINTASFALT 11 

Voordeel geen kruidgroei / esthetisch / lange levensduur maar beperkter dan 
beton 

Nadeel duur / bijkomende waterafvoer nodig 

Randvoorwaarden voldoende draagkrachtige ondergrond / voorschriften asfaltmengsels 
(zie bijlage I) / randen goed afkitten! 

Minimumafmeting 50 cm breedte12 , min 2 m² 

Aanlegkost Afhankelijk van hoeveelheid, breedte en type patroon, ergens tussen 
de €28 en €60 per m² excl. btw en excl. het leveren en aanbrengen 
van de asfalt. 

Beheerkost Laag 

 

HALFOPEN VERHARDING MET POLYMEERGEBONDEN VOEGVULMIDDEL 

Voordeel geen kruidgroei in de voeg / water- en gasdoorlatend 

Nadeel duurder in aanleg / onderhevig aan druk- en vorstscheuren 

Randvoorwaarden geen 

Minimumafmeting geen beperking 

Aanlegkost hoog 

Beheerkost laag 

 

HALFOPEN VERHARDING MET GEBONDEN VOEGVULMIDDEL 

Voordeel geen kruidgroei in de voeg 

Nadeel water- en luchtdicht / breukgevoelig bij incidenteel zwaar verkeer / 
onderhevig aan vervormingen dooi en vorst 

Randvoorwaarden geen 

Minimumafmeting geen beperking 

Aanlegkost matig 

Beheerkost laag 

 

OPNEEMBARE BETONELEMENTEN13 

Voordeel verplaatsbaar / duurzaam / geschikt voor belasting van zwaar tot 
zeer zwaar verkeer 

Nadeel  

Randvoorwaarden  

Minimumafmeting  

Aanlegkost  

Beheerkost laag 

 
 

                                                
10 (Boomars, 2015) 
11 (Oosterwijk, 2015) 
12 Voor warm-in-warm methode, voor de reheatmethode is de minimale breedte 1,50 m 
13 De producent (Pressplate) weigerde mee te werken aan het onderzoek. Meer gegevens zijn helaas 
niet beschikbaar. 
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6.2.2 Groenelementen 
 

GAZON14 

Voordeel regenwaterinfiltratie 

Nadeel hoge beheerkost  

Randvoorwaarden zon of halfschaduw, verder weinig eisen 

Minimumafmeting plantvak 40 cm breed 

Aanlegkost 5,40 tot € 24,15 €/m² (indien teelaarde aangevoerd moet 
worden) 

Beheerkost 1,27 €/m²/j 

 
  

BLOEMENAKKER15 

Voordeel ideaal als tijdelijke invulling 

Nadeel jaarlijkse verstoring nodig 

Randvoorwaarden voldoende zon, lichte, voedselarme bodem 

Minimumafmeting plantvak 100 m² of lange linten, ook op smalle stukken vanaf 50 cm 
breedte mogelijk 

Aanlegkost 1,60 €/m² (start op propere teelaarde) 

Beheerkost laag 

 

EXTENSIEF GRASLAND: hooiland, bollengrasland, bloemenweide, bloemenweide 
met voorjaarsbollen.16 

Voordeel hoge biodiversiteit, lage beheerkost 

Nadeel niet op alle bodems goed resultaat 

Randvoorwaarden bij voorkeur zonnige ligging, bodem niet te voedselrijk en 
vochtig 

Minimumafmeting plantvak 100 m² of lange linten 

Aanlegkost 1,60 €/m² (start op propere teelaarde) 

Beheerkost 0,19 tot 1,05 €/m²/j 

 

VASTE PLANTEN17 

Voordeel onderhoudsvriendelijk / op elke standplaats mogelijk / lange 
levensduur (25 jaar) mits vakkundig onderhoud  zijnde 
consequent en met verstand van zaken 

Nadeel soortkeuze moet zorgvuldig gebeuren! 

Randvoorwaarden planthoogte min 40 cm, max 80 cm  

Minimumafmeting plantvak minimum 50 cm breed, minimum 2 á 3 m² 

Aanlegkost 22,45 tot 37,45 €/m², afhankelijk van de nodige 
grondvoorbereiding 

Beheerkost +/- 1,50 €/m²/j 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 kosten: (Vanwijnsberghe, 2015) 
15 kosten: (Houdt, 2015) 
16 kosten: (Vanwijnsberghe, 2015) 
17 kosten: (Griffioen, 2015) 
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HEESTERMASSIEF / HAAG18 

Voordeel weinig tot geen onkruidgroei door goede sluiting 

Nadeel moet 2 maal per jaar geschoren worden 

Randvoorwaarden maximum 80 cm hoog (verkeersveiligheid) 

Minimumafmeting plantvak haag: minimum 50 cm breed / heestermassief: minimum 2m 
breed 

Aanlegkost 8,80 €/m² (start op propere teelaarde) 

Beheerkost 7,41 €/m²/j (2x per jaar scheren) 

 

BOMENRIJ 

Voordeel verhoogt de biodiversiteit / benadrukt de geleidende functie 
van de verkeersgeleider / onder bomen kunnen lagere 
bodembedekkers toegepast worden (5 – 20 cm) 

Nadeel Bodemvoorbereiding moet zorgvuldig gebeuren, voldoende 
doorwortelbare ruimte voorzien! 

Randvoorwaarden voldoende doorwortelbare ruimte 

Minimumafmeting plantvak minimum 1 m breed 

Aanlegkost hoog 

Beheerkost matig 

 
 

6.3 Concepten: voorbereiding afwegingskader 
 

 
 

 
 

  

                                                
18 kosten: (Vanwijnsberghe, 2015) 

GAZON BLOEMENAKKER EXTENSIEF GRASLAND VASTE PLANTEN HEESTERMASSIEF/HAAG BOMENRIJ

OMVORMINGSBUGDET laag laag laag matig matig hoog

BEHEERBUDGET matig matig laag laag matig matig

DIMENSIONERING VAK min 40 cm breed min 50 cm breed min 50 cm breed min 50 cm breed breedte: min 2 m  / min 50 cm min 1 m breed

VORM VAN DE HOEKEN geen scherpe hoeken < 45° geen scherpe hoeken < 45° geen scherpe hoeken < 45° geen scherpe hoeken < 45° geen scherpe hoeken < 45° geen scherpe hoeken < 45°

AANWEZIGHEID OBSTAKELS geen onkruidrisico geen onkruidrisico geen onkruidrisico geen onkruidrisico geen onkruidrisico geen onkruidrisico

WERKZAAMHEDEN KABELS EN 

LEIDINGEN zeer eenvoudig te herstellen zeer eenvoudig te herstellen zeer eenvoudig te herstellen eenvoudig te herstellen eenvoudig te herstellen eenvoudig te herstellen

REGENWATERINFILTRATIE hoog hoog hoog hoog hoog hoog

BIODIVERSITEIT EN 

GROENBELEVING laag hoog hoog hoog matig matig

BETON PRINTBETON ASFALT PRINTASFALT

HALFOPEN VERHARDING MET 

POLYMEERGEBONDEN 

VOEGVULMIDDEL

HALFOPEN VERHARDING MET 

GEBONDEN VOEGVULMIDDEL

OMVORMINGSBUGDET matig hoog matig hoog hoog matig

BEHEERBUDGET laag laag laag laag laag laag

DIMENSIONERING VAK geen beperking geen beperking min 50 cm breed / min 2 m² geen beperking geen beperking

VORM VAN DE HOEKEN geen beperking geen beperking geen beperking geen beperking geen beperking geen beperking

AANWEZIGHEID OBSTAKELS hoog onkruidrisico hoog onkruidrisico hoog onkruidrisico hoog onkruidrisico geen onkruidrisico matig onkruidrisico

WERKZAAMHEDEN KABELS EN 

LEIDINGEN moeilijk te herstellen zeer moeilijk te herstellen moeilijk te herstellen moeilijk te herstellen eenvoudig te herstellen eenvoudig te herstellen

REGENWATERINFILTRATIE geen geen geen geen matig geen

BIODIVERSITEIT EN 

GROENBELEVING geen geen geen geen geen geen
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6.4 Afwegingskaders 
 

6.4.1 Bugdettaire insteek 
OMVORMINGSBUDGET 

 

     

 

 

 
 
 

   
   

     laag  matig  hoog    

              

BEHEERBUDGET 

              

 laag  matig  laag  matig   laag  matig  
              

 

bloemen 
akker 

 gazon  vaste planten  heester/haag   printbeton  bomen 
 

 

extensief  
gras    beton     

printasfalt 
    

 

    

HO verharding 
met gebonden 
voegmiddel 

    

HO verharding met 
polymeergebonden 
voegmiddel    

     asfalt         

     

beton 
elementen         

 
 

6.4.2 Ecologische insteek 
 

BIODIVERSITEIT EN GROEN 

 

   

 

 
 

   

   

hoog  matig  laag  geen   

    
   

   

REGENWATERINFILTRATIE 

          

hoog   hoog  hoog  matig  geen 

          

bloemenakker  
heester / 
haag  

gazon 
 HO verharding met 

polymeergebonden 
voegmiddel 

 beton 

extensief gras  bomen     printbeton 

vaste planten       asfalt 

         printasfalt 

         

HO verharding met 
gebonden voegmiddel 

         

betonelementen 
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6.4.3 Eigenschappen van het vak 

 
HOEKVORM VAN HET VAK 

 

 
 

  

 

     

> 45 ° of afgeronde hoek    

   < 45 °  

         

OBSTAKELS AANWEZIG : risico op onkruidgroei in de voeg 

         

geen risico  geen risico  matig risico  hoog risico 

         

gazon 
 

HO verharding met 
polymeergebonden 
voegmiddel  

HO verharding met 
gebonden voegmiddel    
  

beton 

bloemenakker      printbeton 

extensief grasland      asfalt 

vaste planten      printasfalt 

heester / haag      

 

 
 

 

     risico daalt bij gebruik 
van onkruidwerend 

voegmiddel! 

bomen      

       

  
DIMENSIONERING VAK  

           

< 50 cm breed         

50 - 200 cm breed      

> 200 cm breed 

gazon gazon alle groenvormen 

beton bloemenakker alle verhardingsvormen 

asfalt extensief grasland      

HO verharding met 
gebonden voegmiddel 

vaste planten 
      

HO verharding met 
polymeergebonden 

voegmiddel 
haag 

      

betonelementen alle verhardingsvormen      
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7 Case-study 
 
In de gemeente Haarlem is door plotse stopzetting van het gebruik van pesticiden op het 
openbaar domein een probleemsituatie ontstaan. Het bestrijden van onkruid zonder pesticiden 
maar met behoud van budget resulteerde in een onderhoudsachterstand. Specifiek voor de 
verkeersgeleiders betekent dit veel onkruid op de elementverharding. Er zijn al maatregelen 
genomen om het beheer van deze terreineenheid te optimaliseren. Er zijn proefprojecten 
geweest met printbeton en extensief gras, en een ander proefproject met gebonden 
voegvulmiddel wordt binnenkort uitgevoerd. Deze projecten werden echter nog niet 
geëvalueerd. Naast deze proefprojecten blijft men zoeken naar een duurzame oplossing, deze 
case-study is daar een onderdeel van. Hieronder worden een aantal verkeersgeleiders in 
Haarlem in kaart gebracht. De probleemsituatie wordt geanalyseerd en er wordt per onderdeel 
een voorstel geformuleerd door de individuele situaties te toetsen aan één van de opgestelde 
afwegingskaders.  

 

7.1 Inventarisatie van de bestaande situatie: 
omschrijving en probleemstelling 

 
Identificatie van de verkeersgeleiders: 
 
Eigenaar 
Gemeente Haarlem 
Zijlvest 39 
2011 VB Haarlem 
(00 31) 023 5115115 
 
Beheerder 
Spaarnelanden NV 
Minckelersweg 40 
2031 EM Haarlem 
Nederland 
(0031) 023 7517200 
info@spaarnelanden.nl 
 
  

mailto:info@spaarnelanden.nl
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7.1.1 Verkeersgeleider 1  
 

 

 

Ligging: Oude weg, grenzend aan de Prinsenbrug. 

Dimensionering: 23.5 m² 

Onderdeel oppervlakte invulling 

Verhoogde verharding 23,5 m²  (1m breed) Open elementverharding 

 

Obstakels: verkeerslicht, verkeersbord 

Probleem: onkruidgroei tussen de voegen 

Huidig beheer: 2 á 3 x per jaar onkruid verwijderen 
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7.1.2 Verkeersgeleider 2 
 

 

 

Ligging: Oude weg, ter hoogte van huisnummers 1 tot 21 

Dimensionering: Totale oppervlakte: 249 m² 

Onderdeel oppervlakte invulling 

groen 26 m² (1,90 op smalste punt) Extensief gras 

groen 197 m² (3,50 m breed) Extensief gras 

2 x oversteekplaats 

fietsers en voetgangers 

 Open elementverharding 

Verhoogde verharding 4 m² (1 m breed op smalste 

punt) 

Open elementverharding 

 

Obstakels: 3 verkeerslichten, 3 verkeersborden 
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Probleem: onkruidgroei tussen de voegen 

Huidig beheer: 

Groen: 2 x per jaar maaien  

Verharding: 2 á 3 x per jaar onkruid verwijderen 
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7.1.3 Verkeersgeleider 3 
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Ligging: Oude weg, ter hoogte van huisnummers 31 tot 67 

Dimensionering: Totale oppervlakte: 197 m² 

Onderdeel oppervlakte invulling 

groen 40 m² ( 1,30 m breed op 

smalste stuk) 

Extensief gras 

groen 25 m²  Extensief gras 

Verhoogde verharding 93 m² (1,20 m breed) Open elementverharding 

2 x oversteekplaats 

fietsers en voetgangers 

 Open elementverharding 

 

Obstakels: 3 verkeerslichten, 4 verkeerspalen, 4 veiligheidshekkens met in totaal 10 

steunpunten.  

Probleem: onkruidgroei in de voegen 

Huidig beheer:  

Groen: 2 x per jaar maaien  

Verharding: 2 á 3 x per jaar onkruid verwijderen 
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7.1.4 Verkeersgeleider 4 
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Ligging: Oude weg, ter hoogte van huisnummers 67 tot 83 

Dimensionering: Totale oppervlakte: 197 m² 

Onderdeel oppervlakte invulling 

groen 95 m² (1,20m op smalste stuk) Extensief gras 

Verhoogde verharding 65 m² (1,20 m op smalste stuk) Open elementverharding 

Verhoogde verharding 12 m²  Open elementverharding 

 

Obstakels: 1 verkeerspaal 

Probleem: onkruidgroei in de voegen 

Huidig beheer:  

Groen: 2 x per jaar maaien 

Verharding: 2 á 3 x per jaar onkruid verwijderen 
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7.1.5 Verkeersgeleider 5  

 

 

Ligging: Waarderweg, kruising met de A. Hofmanweg 
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Dimensionering: (in wijzersin vanaf linksboven, laatste foto) 

Onderdeel oppervlakte invulling 

Verhoogde verharding 1,50 m² (1 m breed op 

smalste stuk) 

Open elementverharding 

Verhoogde verharding 13 m² (2 m breed op 

smalste stuk) 

Open elementverharding 

Verhoogde verharding 2 m² (1 m op smalste stuk) Open elementverharding 

Verhoogde verharding 5 m² (1,20 m op smalste 

stuk) 

Open elementverharding 

Verhoogde verharding 4 m² (1 m op smalste stuk) Open elementverharding 

Verhoogde verharding 20 m² (2,50 m op smalste 

stuk) 

Open elementverharding 

Verhoogde verharding 3.50 m² (1 m op smalste 

stuk) 

Open elementverharding 

Verhoogde verharding 3.50 m² (1,50 m op smalste 

stuk) 

Open elementverharding 

 

Obstakels: 11 obstakels 

Probleem: onkruidgroei in de voegen 

Huidig beheer:  

Verharding: 2 á 3 x per jaar onkruid verwijderen 
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7.1.6 Verkeersgeleider 6 

 

 

 

Ligging: Jan Gijzenkade, kruising met de Delftlaan 
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Dimensionering: Totale oppervlakte: 88 m² 

Onderdeel oppervlakte invulling 

Verhoogde verharding 88 m² (1 tot 1,5 m breed) Open elementverharding  

 

Obstakels: 3 verkeerspalen 

Probleem: onkruidgroei in de voegen 

Huidig beheer:  

Verharding: 2 á 3 x per jaar onkruid verwijderen 
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7.1.7 Verkeersgeleider 7  
 

 

 

Ligging: Westelijke randweg, kruising met de Wagenweg 

Dimensionering: (van boven naar beneden, foto 1) 

Onderdeel oppervlakte invulling 

Verhoogde verharding 31 m² (1,80 m op smalste stuk) Open elementverharding 

Verhoogde verharding 52 m² (1,10 m op smalste stuk) Open elementverharding 

Verhoogde verharding 6 m² (1 m op smalste stuk) Open elementverharding 

 

Obstakels: 3 obstakels  

Probleem: onkruidgroei in de voegen 

Huidig beheer:  

Verharding: 2 á 3 x per jaar onkruid verwijderen 
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7.2 Beschrijving van de gewenste situatie: doelstellingen 
 
De gewenste situatie wordt in Haarlem aangegeven via het systeem van beeldkwaliteit. Dit 
betekent dat er niet naar frequentie maar naar resultaat gehandeld en beheerd wordt. Voor elk 
onderdeel van de openbare ruimte zijn dergelijke beeldklassen vastgelegd met meetbare 
parameters, zie het voorbeeld in de onderstaande figuur 12.  
 

 
Figuur 12: beeldkwaliteitsklassen voor onkruid op open verharding en elementverharding 

 
Voor de verkeersgeleiders werd in Haarlem de gewenste beeldklasse A aangeduid, zowel voor 
verkeersgeleiders met groenvormen als verkeersgeleiders met verharding. Door de 
veranderende wetgeving echter, werd de gewenste beeldklasse voor verhardingen naar B 
gesteld, omdat A niet haalbaar bleek met de beschikbare middelen. De gewenste beeldklasse 
na omvorming is dus beeldklasse A.  
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7.3 Toetsing aan afwegingskaders: resultaten  
 
De verkeersgeleiders die ik koos voor de case werden enkel getoetst aan het derde 
afwegingskader. Dit afwegingskader is gebaseerd op de fysieke eigenschappen van het vak, 
de enige aanwezige parameters in deze case. De afmeting en vorm van het vak ligt vast en 
ook de aanwezigheid van obstakels is een vast gegeven. Indien het gaat over een volledige 
heraanleg kunnen de geleiders uiteraard een nieuwe, aangepaste afmeting en vorm krijgen. 
Over budget en ecologische insteek kreeg ik geen concrete informatie mee, omdat het een 
fictieve case betreft. De resultaten van de afweging zullen nog verengen indien ze aan de 
overige kaders getoetst worden.  
 
Sommige van de verkeersgeleiders bestaan uit verschillende onderdelen, deze worden 
opgesplitst en elk deel wordt afzonderlijk aan het afwegingskader getoetst. Omdat het kader 
niet helemaal toereikend bleek bij het afwegen, heb ik hier en daar uit eigen inzicht opties 
weggelaten omdat ze echt niet logisch waren. Naast het resultaat uit de afweging geef ik een 
persoonlijke suggestie uit eigen inzicht. Deze suggestie is gebaseerd op mijn eigen mening.  
 

7.3.1 Verkeersgeleider 1 (p. 34) 
 

HOEKVORM > 45° 

OBSTAKELS 2 obstakels 

                                        
deelresultaat afweging  
 

gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heestermassief/haag, bomenrij, halfopen verharding met 
polymeergebonden voegmiddel of halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen met obstakels en 
rand moeten met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden!  

DIMENSIONERING 1 m breed 

                                         
eindresultaat afweging 
 

Gazon, extensief grasland, vaste planten, haag, HO 
verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voegmiddel.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt in de 
voegen met obstakels/rand! 

 
Persoonlijke suggestie: gesloten verharding, met onkruidwerend voegmiddel rond 
obstakels en aan de randen van de kantopsluiting.  
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7.3.2 Verkeersgeleider 2 (p. 35) 
ONDERDEEL 1 Groen 26 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 2 obstakels 

                                        
deelresultaat afweging  
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen 
verharding met polymeergebonden voegmiddel, halfopen 
verharding met gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt 
en printasfalt kunnen overwogen worden maar voegen moeten 
met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden!  

DIMENSIONERING 1.90 m breed  

                                         
eindresultaat afweging 
 

Gazon, vaste planten, heestermassief, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met 
gebonden voegmiddel.  
Ook mogelijk:  
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

  
Persoonlijke suggestie: vaste planten, heestermassief of gesloten verharding met 
onkruidwerend voegmiddel. 
 

ONDERDEEL 2 Groen 197 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS geen obstakels 

                                      
deelresultaat afweging  
 
 

alle groenvormen en alle verhardingsvormen 

DIMENSIONERING 3.50 m breed  

                                         
eindresultaat afweging 
 

Gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heestermassief, haag, bomenrij, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met 
gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: vaste planten, heestermassief of gesloten verharding met 
onkruidwerend voegmiddel. 
 

ONDERDEEL 3 Verhoogde verharding 4 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                        
deelresultaat afweging  
 

gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heester/haag, bomen, HO verharding met polymeergebonden 
voegmiddel.  

DIMENSIONERING 1 m breed  

                                         
eindresultaat afweging 
 

Gazon, vaste planten, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met 
gebonden voegmiddel. 
Ook mogelijk:  
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: gesloten verharding met onkruidwerend voegmiddel. 
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7.3.3 Verkeersgeleider 3 (p. 37) 
 

ONDERDEEL 1 Groen 40 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

Gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 1.30 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, extensief grasland, vaste planten, haag, HO 
verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 

ONDERDEEL 2 Groen 25 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 5 obstakels 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief, halfopen verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING onregelmatig, met stukken tot 50 cm breed 

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, extensief grasland, vaste planten, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met 
gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 

ONDERDEEL 3 Verhoogde verharding 93 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heester/haag, bomen, HO verharding met polymeergebonden 
voegmiddel, HO verharding met gebonden voegmiddel. Beton, 
printbeton, asfalt en printasfalt kunnen overwogen worden maar 
voegen moeten met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING  1.20 m breed  

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
haag, HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, 
HO verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: voor alle onderdelen van deze verkeersgeleider zou ik kiezen voor 
vaste planten.  
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7.3.4 Verkeersgeleider 4 (p. 39) 
 

ONDERDEEL 1 Groen 95 m² 

HOEKVORM < 45° 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat afweging  
 
 

HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt 
en printasfalt kunnen overwogen worden maar voegen moeten 
met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING  1.20 m breed  

                                         
eindresultaat afweging 
 

HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: gesloten verharding met lichte voorkeur voor printbeton, voegen 
goed afkitten met onkruidwerend voegmiddel!  
 

ONDERDEEL 2 Verhoogde verharding 65 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS geen obstakels 

                                      
deelresultaat afweging  
 
 

alle groenvormen, alle verhardingsvormen 

DIMENSIONERING  1.20 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat afweging 
 

Gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
haag, HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, 
HO verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: gesloten verharding met lichte voorkeur voor printbeton, voegen 
goed afkitten met onkruidwerend voegmiddel!  
 

ONDERDEEL 3 Verhoogde verharding 12 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS geen obstakels 

                                
deelresultaat afweging  
 

alle groenvormen 
alle verhardingsvormen 

DIMENSIONERING  > 2.00 m breed 

                                         
eindresultaat afweging 
 

Gazon, extensief grasland, vaste planten, heestermassief, 
HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voegmiddel, beton, printbeton, 
asfalt, printasfalt.  

 
Persoonlijke suggestie: gesloten verharding met lichte voorkeur voor printbeton, voegen 
goed afkitten met onkruidwerend voegmiddel! 
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7.3.5 Verkeersgeleider 5 (p. 41) 
ONDERDEEL 1 Verhoogde verharding 1.50 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 2 obstakels 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 1 m breed  

                                         
eindresultaat 
afweging  

HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: beton; voldoende aandacht schenken aan het afkitten van de 
voegen met obstakels en randen van kantopsluiting! 
 

ONDERDEEL 2 Verhoogde verharding 13 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 2 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, vaste planten, heestermassief, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met gebonden 
voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: Heestermassief of beton; voldoende aandacht schenken aan het 
afkitten van de voegen met obstakels en randen van kantopsluiting!  
 

ONDERDEEL 3 Verhoogde verharding 2 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 2 obstakels 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 1 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

Persoonlijke suggestie: beton; voldoende aandacht schenken aan het afkitten van de 
voegen met obstakels en randen van kantopsluiting! 



Pesticidenreductie in openbaar groen             Spaarnelanden nv  52 

Katrien Devriendt                              academiejaar 2014 - 2015   

ONDERDEEL 4 Verhoogde verharding 5 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 1.20 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, vaste planten, HO verharding met polymeergebonden 
voegmiddel, HO verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: beton; voldoende aandacht schenken aan het afkitten van de 
voegen met obstakels en randen van kantopsluiting! 
 

ONDERDEEL 5 Verhoogde verharding 4 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 2 obstakels 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 1 m breed  

                                         
eindresultaat 
afweging  

HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: beton; voldoende aandacht schenken aan het afkitten van de 
voegen met obstakels en randen van kantopsluiting! 
 

ONDERDEEL 6 Verhoogde verharding 20 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat afweging  
 
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen 
verharding met polymeergebonden voegmiddel, halfopen 
verharding met gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt 
en printasfalt kunnen overwogen worden maar voegen moeten 
met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 2.50 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat afweging 
 

Gazon, vaste planten, heestermassief, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met 
gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien 
ONKRUIDWEREND VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: Heestermassief of beton; voldoende aandacht schenken aan het 
afkitten van de voegen met obstakels en randen van kantopsluiting!  
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ONDERDEEL 7 Verhoogde verharding 3.50 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 1 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: beton; voldoende aandacht schenken aan het afkitten van de 
voegen met obstakels en randen van kantopsluiting!  
 

ONDERDEEL 8 Verhoogde verharding 3.50 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, vaste planten, heestermassief/haag, halfopen verharding 
met polymeergebonden voegmiddel, halfopen verharding met 
gebonden voegmiddel. Beton, printbeton, asfalt en printasfalt 
kunnen overwogen worden maar voegen moeten met 
onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING 1.50 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

HO verharding met polymeergebonden voegmiddel, HO 
verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: beton; voldoende aandacht schenken aan het afkitten van de 
voegen met obstakels en randen van kantopsluiting!  
 

7.3.6 Verkeersgeleider 6 (p. 43)  
HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 3 obstakels 

                                        
deelresultaat 
afweging   

gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heestermassief/haag, halfopen verharding met polymeergebonden 
voegmiddel, halfopen verharding met gebonden voegmiddel. Beton, 
printbeton, asfalt en printasfalt kunnen overwogen worden maar 
voegen moeten met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden!  

DIMENSIONERING 1m tot 1.50 m breed  

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, vaste planten, haag, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met gebonden 
voegmiddel.  
Ook mogelijk:  
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

  
Persoonlijke suggestie: printbeton of printasfalt, voldoende aandacht schenken aan het 
afkitten van de voegen met obstakels en randen van kantopsluiting! 
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7.3.7 Verkeersgeleider 7 (p. 45) 
ONDERDEEL 1 Verhoogde verharding 31 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heester/haag, bomen, HO verharding met polymeergebonden 
voegmiddel, HO verharding met gebonden voegmiddel. Beton, 
printbeton, asfalt en printasfalt kunnen overwogen worden maar 
voegen moeten met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING  1.80 m breed  

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, vaste planten, haag, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met gebonden 
voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 

ONDERDEEL 2 Verhoogde verharding 52 m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heester/haag, bomen, HO verharding met polymeergebonden 
voegmiddel, HO verharding met gebonden voegmiddel. Beton, 
printbeton, asfalt en printasfalt kunnen overwogen worden maar 
voegen moeten met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING  1.10 m op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, vaste planten, haag, HO verharding met 
polymeergebonden voegmiddel, HO verharding met gebonden 
voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 

ONDERDEEL 3 Verhoogde verharding 6m² 

HOEKVORM > 45° of afgeronde hoek 

OBSTAKELS 1 obstakel 

                                      
deelresultaat 
afweging   
 

gazon, bloemenakker, extensief grasland, vaste planten, 
heester/haag, bomen, HO verharding met polymeergebonden 
voegmiddel, HO verharding met gebonden voegmiddel. Beton, 
printbeton, asfalt en printasfalt kunnen overwogen worden maar 
voegen moeten met onkruidwerend voegmiddel afgekit worden! 

DIMENSIONERING  1 m breed op smalste stuk 

                                         
eindresultaat 
afweging  

Gazon, vaste planten, HO verharding met polymeergebonden 
voegmiddel, HO verharding met gebonden voeg.  
Ook mogelijk: 
Beton, printbeton, asfalt, printasfalt: indien ONKRUIDWEREND 
VOEGMIDDEL gebruikt wordt! 

 
Persoonlijke suggestie: voor alle onderdelen van deze verkeersgeleider zou ik kiezen voor 
een gesloten verharding met onkruidwerend voegmiddel rond obstakels en aan de rand van 
de kantopsluiting. Lichte voorkeur voor printbeton, wegens de vrij grote oppervlakte.  
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8 Discussie en algemeen besluit 
 
Door een veranderende wetgeving wordt het pesticidengebruik binnen de openbare ruimte 
teruggedrongen. Hierdoor moet het beheer op een andere manier gepland en uitgevoerd 
worden. Ook is het aangeraden om de openbare ruimte om te vormen, zodat de beeldkwaliteit 
behouden kan blijven met eenzelfde input van energie en middelen. Met dit eindwerk heb ik 
gepoogd om de verschillende opties voor het invullen van verkeersgeleiders op te lijsten en 
tegen elkaar af te wegen. 
 
Dit is behoorlijk goed gelukt, in die zin dat de voornaamste parameters zijn meegenomen 
binnen de beperkingen waar ik tegen aanliep. Helaas is het kostenplaatje niet volledig 
waardoor de afwegingskaders niet helemaal nauwkeurig zijn. Ook ben ik niet tot één volledig 
afwegingskader gekomen maar heb ik de kaders afzonderlijk moeten opsplitsen op basis van 
gemeenschappelijke uitgangspunten.  
 
Voor de kosten stootte ik op verschillende struikelblokken. Bepaalde bedrijven weigerden na 
herhaaldelijk aandringen mee te werken aan het onderzoek en wilden geen cijfers noch andere 
informatie vrijgeven. Voor beheerkosten is er een databank in Nederland (van Alterra), maar 
ook daar kon ik niet binnen geraken. De cijfers die ik wel kon vinden zijn naar mijn mening niet 
toereikend. Zowel voor beheerkosten als aanlegkosten zijn de cijfers niet representatief. Ik heb 
de cijfers verzameld uit verschillende bronnen; aannemers, vademeca, overkoepelende 
organisaties, literatuur, enz. Toch zijn die afzonderlijke cijfers moeilijk af te wegen t.o.v. elkaar. 
Zoveel factoren spelen mee met de prijszetting, dat een eenduidig cijfer geven per concept 
een grote uitdaging is. Bovendien leiden de cijfers volgens mij tot een vertekend beeld omdat 
niet alle cijfers op dezelfde manier berekend zijn. Voor sommige cijfers is de BTW inbegrepen, 
voor andere niet. Voor sommige cijfers voor groenaanleg moet nog extra kosten voor 
ontgravingen en/of aanvoer van teelaarde in rekening gebracht worden, voor andere niet. Het 
zou goed zijn om dit onderzoek verder te zetten met een uitgebreide en degelijke 
kostenanalyse, zodat de afweging nauwkeuriger kan gemaakt worden. Eventueel kan gewerkt 
worden met prijsklassen i.p.v. met absolute waarden. Een kostenanalyse is een grote 
uitdaging, omdat kosten nu eenmaal erg situatiegebonden zijn.  
 
Naar gebruiksvriendelijkheid, volledigheid en overzichtelijkheid zou het een optie kunnen zijn 
om een soort computersimulatie te maken met alle opties in verweven. De parameters zijn erg 
uitgespreid zijn en het is moeilijk om één volledig afwegingskader te maken waar alle 
parameters in verwerkt zijn. Het zou tot een eindeloze vertakking leiden die niet meer te 
overzien is. Daarom koos ik voor drie afzonderlijke kaders op basis van verschillende 
uitgangspunten. Ik vermoed dat dit met een computer geprogrammeerde vertakkingsvorm 
beter handelbaar is. Zo kan bij elke uitkomst naar een volgende vertakking gesprongen 
worden.  De vraag hierbij is of het de moeite loont om daar tijd aan te besteden. 
 
Bij het toepassen van de case op het afwegingskader stootte ik op enkele tekortkomingen.  
Het afwegingskader neemt enkel de breedte mee in de dimensionering, terwijl voor   
bloemenakkers en bloemenweides ook de lengte van  belang is. Ook het minimale aantal 
vierkante meter per beplantingsconcept is niet meegenomen en bleek bij het toetsen aan de 
kaders wel van belang. Ik merkte dat ik aan resultaten kwam die ik zelf uit eigen kennis en 
inzicht moest aanpassen. Dat is een bewijs voor het feit dat de kaders niet toereikend zijn. 
Tijdens het toepassen merkte ik tenslotte ook dat de omgeving een bepalende factor is in de 
uiteindelijke keuze van de invulling. Dit is niet meegenomen in de afwegingskaders. Met 
omgeving bedoel ik; hoe zijn de omringende bermen ingevuld, hoe druk is de weg,… Elke 
situatie is zo verschillend en er zijn zoveel parameters, waardoor het een hele uitdaging is om 
tot een eenduidig kader te komen. Ik heb bij de toepassing van de case dus mijn opgedane 
kennis gebruikt bovenop de kaders om een suggestie te formuleren. Terwijl een goed 
afwegingskader ook een leek naar de beste oplossing kan leiden. 
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9 Bio-ethische reflectie 
 
‘Duurzame ontwikkeling’ is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Bij duurzame 
ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen de drie pijlers waarop die 
ontwikkeling steunt, nl. sociale, economische en ecologische belangen. Deze worden ook 
aangeduid als de 3 P’s; People, Profit en Planet. Alle ontwikkelingen die op technologisch, 
economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met 
welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. 
 
Dit eindwerk handelt over de verschillende mogelijkheden om verkeerseilanden op zo’n manier 
in te vullen dat ze later pesticidenvrij kunnen beheerd worden. Het schrappen van chemische 
pesticiden en in het bijzonder glyfosaat uit de openbare ruimte heeft volgens mij de grootste 
invloed op de ecologische tak van het duurzaamheidsmodel, maar ook de twee andere pijlers 
worden er (on)rechtstreeks door beïnvloed.  
 

9.1 Ecologische pijler 
Chemische pesticiden zijn een grote last voor het milieu, ze vervuilen het oppervlakte- en 
grondwater, waardoor aquatische systemen bedreigd worden. De werkzame stoffen worden 
niet afgebroken waardoor ze opgenomen worden door waterorganismen, zodoende 
accumuleren ze in de dierlijke voedselketen.  
 

9.2 Sociale/maatschappelijke pijler 
Op sociaal vlak hebben chemische pesticiden ook een grote invloed. Pesticiden worden op 
allerlei soorten plekken en voor allerlei doeleinden gebruikt. Waar we ook naartoe gaan, overal 
worden we blootgesteld aan pesticiden; van de parken en tuinen waarin we spelen, tot het 
voedsel dat we eten en de kleren die we dragen. Residuen van pesticiden worden gevonden 
in ons drinkwater, ons voedsel, de lucht die we inademen en bijgevolg zelfs in ons eigen 
lichaam. In toenemende mate laat wetenschappelijk onderzoek verbanden zien tussen het 
gebruik van pesticiden, de blootstelling van mensen daaraan, en een slechte gezondheid. 
Kinderen, zwangere vrouwen en andere kwetsbare groepen zoals ouderen zijn gevoeliger voor 
mogelijke schadelijke effecten van pesticiden. Pesticiden zouden onder meer in verband 
kunnen gesteld worden met ziektes als kanker, parkinson, alzheimer en autisme. Ook op 
vruchtbaarheid en zwangerschap zou er een invloed zijn. 
 

9.3 Economische pijler 
Via het vervuilde oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning komen we bij de 
economische tak uit; de kost om deze stoffen uit het water te filteren is erg hoog. Vooral 
glyfosaat en stoffen als MCPA en 2,4-D werden door de drinkwaterbedrijven als 
probleemstoffen aangemerkt. In een door de universiteit van Amsterdam uitgevoerde 
levenscyclus analyse van de onkruidbestrijding op verharding zijn aan elke kilo chemische 
onkruidbestrijdingsmiddel (glyfosaat) die op de verharding wordt toegepast, zuiveringskosten 
ter hoogte van € 200 toegerekend. (Kroes, 2003) Naast deze kost zijn er ook de verhoogde 
zorgkosten, die voortkomen uit de ziekten die de pesticiden veroorzaken. 
 
Conclusie is dat de beslissing om het weren van pesticiden uit het openbare groen een grote 
stap voorwaarts is beschouwd vanuit de 3 duurzaamheidspijlers. Het omvormen van 
verkeersgeleiders is hier een volwaardig deel van.  
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10 Publiceerbaar artikel 
 

Pesticiden in mijn stad? Nee bedankt! 
 
Dit onderzoek werd opgezet naar aanleiding van de aangepaste wetgeving in zowel Nederland 
als België omtrent het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de openbare 
ruimte. Sinds 1 januari 2015 zijn pesticiden verboden in België en ook in Nederland geldt een 
verbod op verhardingen vanaf november 2015. In het onderzoek worden alle aspecten die te 
maken hebben met onkruid in de stad meegenomen. Onkruidbestrijding is voor steden een 
grote uitdaging, om dit nu zonder pesticiden te gaan doen is ongetwijfeld nog een grotere 
uitdaging. 
 
Om succesvol en met zo weinig mogelijk verlies van energie en middelen het onkruid te 
bestrijden kan men als stad enkele instrumenten inzetten. Een van de belangrijkste 
hulpmiddelen op verhardingen, meer bepaald op straten en voetpaden is veelvuldig vegen. 
Dit moet sowieso gebeuren om de straten proper te houden. Bovendien wordt door vaak te 
vegen elke mogelijke voedingsbodem voor onkruid verwijderd. Als onkruid niet kan kiemen 
kan het ook niet groeien. Een tweede belangrijke ingreep in de openbare ruimte is het 
omvormen of aanpassen van de infrastructuur. Door straten, pleinen en parken opnieuw 
aan te leggen, rekening houdend met enkele belangrijke onkruidwerende richtlijnen, wordt de 
onkruidgroei geremd. Voorkomen is beter dan genezen! Een derde hulpmiddel in de strijd zijn 
de zogenaamde alternatieve bestrijdingstechnieken. Hieronder vallen verschillende 
manieren van onkruid bestrijden die opgesplitst worden in mechanische technieken en 
thermische technieken. De mechanische technieken zijn bijvoorbeeld vegen en borstelen. De 
thermische technieken maken gebruik van warmte, in de vorm van heet water, stoom of 
branders.  
 
Deze drie instrumenten kunnen best in combinatie ingezet worden. Dit geeft de meeste kans 
op een succesvol, duurzaam en betaalbaar onkruidbeleid zonder pesticiden.  
 
Er is onder andere door VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) onderzoek gebeurd naar 
onkruidwerende richtlijnen of ‘ontwerpregels’ voor een onkruidvriendelijke openbare ruimte. 
Specifiek voor de invulling van verkeersgeleiders zijn deze regels kort samen te vatten als 
volgt; 
 

1. Hoe minder voegen, hoe minder onkruidgroei. Daarom wordt beter gekozen voor 
verharding die volledig gesloten is zoals beton in plaats van halfopen verharding met 
een open voeg zoals klinkers.  

2. Obstakels verhogen de kans op onkruidgroei. Rond verkeerspalen, verkeerslichten en 
andere palen die in de verkeersgeleiders verankerd zijn is er een groter risico op 
onkruidgroei. De voegen moeten hier extra aandacht krijgen of men moet kiezen voor 
een groene invulling.  

3. Indien men kiest voor een groene invulling, is het belangrijk om die soorten te kiezen 
die onkruid onderdrukken. Men kiest dus best voor robuuste en goed groeiende soorten 
die aangepast zijn aan de omstandigheden. De soortkeuze is zeer belangrijk! 

 
In deze studie werd onderzocht welke keuze men best kan maken bij het herinrichten van de 
verkeersgeleiders. Dit zijn de verhoogde bermen die tussen twee rijbanen liggen. Die 
verkeersgeleiders zijn moeilijk bereikbaar voor alternatieve onkruidbestrijdingsmachines zoals 
branders, machines die onkruid verwijderen met heet water enz. Daarom is het aangeraden 
om deze in te vullen met een optie die onkruid geen kans geeft. Een invulling zonder voegen 
dus. Of een invulling met een groenvorm die zo stevig is dat ze onkruidgroei onmogelijk maken.  
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Om de afweging te kunnen maken moesten eerst alle opties uitvoerig besproken worden.  Ze 
werden dus eerst opgelijst, met hun voor- en nadelen. Onder de opties vielen groenvormen ( 

vb. gazon, vaste planten, bomenrij,...) en verhardingsvormen (vb. beton, printasfalt, halfopen 
verharding,…) Vervolgens werden alle mogelijke randvoorwaarden opgelijst. De 
randvoorwaarden zijn elementen die de keuze voor deze of gene invulling kunnen bepalen. 
De opties en de randvoorwaarden werden tegen elkaar gezet, en zo werden drie 
afwegingskaders opgesteld.  
 
Ten slotte werd een van de afwegingskaders toegepast op een praktijksituatie in de gemeente 
Haarlem. Voor elk van deze gevallen werd een voorstel geformuleerd.  
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11 Voorstelling van de dagelijkse werkzaamheden 
 
Maandag 12 januari 
Kennismaking, rondleiding op het bedrijf, inrichten werkplek. Eerste lezing documenten, 
brainstorm stage-opdracht.  
 
Dinsdag 13 januari 
Doorlezen documenten, aanzet (structuur) document voor stageopdracht. Verzamelen van 
informatie op het bedrijf en op internet; studies, rapporten, boeken, artikels, andere publicaties 
enz.  
 
Woensdag 14 januari 
Afwerken hoofdstuk curatieve maatregelen voor niet chemische onkruidbestrijding op 
verharding. Aanzet enquête bij gemeentes die al langer pesticidenvrij beheren voor hoofdstuk 
‘best cases’.  
 
Maandag 26 januari 
Opstellen excel document voor kostprijzen van verschillende curatieve methodes. Toevoegen 
kostprijs in stagedocument. Verdere uitwerking enquête bij gemeentes.  
 
Dinsdag 27 januari 
Overleg met stagementor Han Vrieling en projectleider groen Ietze Oostinga. Mailing naar vak 
groeperingen ivm eerdere bevragingen aan gemeentes (enquête laten we even rusten). Lezen 
van stukken over LCA (levenscyclusanalyse) van de verschillende methodes. Lezen 
themanummer Tuin en Landschap over onkruidbestrijding op verharding. Schrijven hoofdstuk 
toepasbaarheid van de methodes en bedenkingen bij de verschillende methodes.  
 
Woensdag 28 januari 
Verder verwerken van de kostprijs per methode. Rapport van Tauw; verder inlezen en 
verwerken van de info. Informatie aanvragen over oppervlakte inventarisatie van verharding 
binnen de gemeente. ‘Plan van aanpak 2015’ van Wolterinck doorlezen en opstellen vragenlijst 
Wolterinck (aannemer die de onkruidbestrijding uitvoert in opdracht van Spaarnelanden). 
‘Toepassingsmogelijkheden van niet-chemische bestrijdingsmiddelen op verharding’ van 
UWageningen doorlezen.  
 
Maandag 16 februari 
Overlopen van de uitgebreide inventaris van de elementverharding van de gemeente Haarlem, 
nadenken over hoe ik deze kan benutten bij deze studie. Ontwerptips toevoegen aan het 
stagedocument uit de pesticidentoets. Enquête: adressen van potentiële bestemmelingen 
verzamelen. Afstemmen enquête bachelorpaper op stage. Artikel ‘Naar een duurzamer 
onkruidbeheer op verhardingen’ lezen en verwerken.  
 
Dinsdag 17 februari 
‘Onkruidpreventie op verhardingen’ van U Wageningen; info over ontwerp en preventie 
toevoegen aan stagedocument. ‘Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op 
verhardingen met kleinschalige elementen’: info over ontwerp en preventie toevoegen aan 
stagedocument. Overleg met Han en Ietze. 
 
Woensdag 18 februari 
Themanummer Tuin en Landschap lezen + info toevoegen aan stagedocument. Afwerken 
hoofdstuk 3 stagedocument ‘Relatie stedenbouwkundig ontwerp en onkruidpreventie’.  
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Maandag 2 maart 
Overleg met Ietze Oostinga en Erhard Föllmi, senior beleidsadviseur openbare ruimte, groen 
en verkeer. CROW-publicatie ‘Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende verharding’ doornemen 
en toevoegen van relevante info aan het stagedocument. CROW publicatie ‘Onkruidbeheer op 
verhardingen’ doornemen en toevoegen relevante info aan stagedocument. Mail naar Barbara 
Hasselaar van CROW ivm nieuwe CROW publicatie en contactgegevens van steden en 
gemeenten in Nederland. 
 
Dinsdag 3 maart 
CROW publicatie ‘Onkruidbeheer op verhardingen’ overlopen om de 
toepassingsmogelijkheden per methode te analyseren. Overleg met Han en Ietze, evaluatie 
stage en invullen stagedocument. Toevoegen en verder verwerken van de kosten. Uitbreiden 
van de structuur met uit te werken hoofdstukken. Toevoegen van informatie over Cito en 
Ultima, de biologisch afbreekbare pesticiden. Toepassen van preventieve maatregelen op de 
probleemgebieden van Haarlem. Toepassen van het kostenaspect op de gemeente Haarlem. 
Toevoegen van de kwaliteitseisen voor de gemeente Haarlem. Verzamelen adressen voor 
enquête. Opstellen enquête. 
 
Woensdag 4 maart 
Enquête afwerken. ‘Zonder is gezonder’ doornemen en toevoegen informatie. Evaluatierapport 
‘Taai onkruid’ doornemen. ‘Naar een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen’ 
doornemen. Doornemen inventaris van de verharde oppervlakten van gemeente Haarlem.  
 
Maandag 16 maart 
Oppervlaktes elementverharding Haarlem; vergelijken van uitgebreide excel document en 
andere gegevens. Verder verwerken ervan in het document. Toepasbaarheid per 
beheermethode voor Haarlem toevoegen aan document. Hoofdstuk 1 en 2 overlezen op 
spelling en zinsconstructie. Rekenblad onderhoudskost opstellen; onderhoud op 40%, 80% en 
100% van de oppervlakte. Hoofdstuk 3 controleren op spelling en zinsbouw.  
 
Dinsdag 17 maart  
Rondfietsen in Haarlem en foto’s maken van ontwerpsituaties die beter kunnen op gebied van 
onkruidwerendheid. Antwoord formuleren op vraag van Martin Van Duijn ivm met mailverkeer 
tussen stadsbestuur en Spaarnelanden. Enquêteresultaten verwerken in stagedocument. 
Adressen pesticidenvrije steden en gemeenten Nederland en België opzoeken. Enquête 
opsturen naar Nederlandse gemeenten. Overleg met Han en Ietze. 
 
Woensdag 18 maart 
Vragen opstellen interview werkleiders. Foto’s toevoegen in hoofdstuk preventie. Overleg met 
Martin, doornemen offerte Wolterinck, verder antwoord formuleren op vraag van Martin. 
 
Maandag 30 maart 
Afwerken hoofdstuk preventie. Studie ‘Onderzoek naar het effect van veegbeheer op 
onkruidgroei’ doornemen en analyseren. Doorlezen themanummer ‘Tuin en parktechniek’ 
 
Dinsdag 31 maart 
Verder toevoegen informatie uit ‘Onderzoek naar effect van veegbeheer op verharding’. 
Jaarlijkse veegkosten opzoeken in ‘Visie en strategie; beheer en onderhoud 2013-2022’ en 
‘Strategisch beheerplan wegen’. Burgerparticipatie; mogelijkheden onderzoeken, informatie 
opzoeken. Overleg met Han en Ietze en aanpassing van de feedback op het stagedocument. 
 
Woensdag 1 april 
Mail naar auteurs ‘Onderzoek naar het effect van veegbeheer op onkruidgroei’, met de vraag 
of er een fout in de berekening zit. Mail naar Clement Heufkens om het interviewen van de 
teamleiders over onkruidbestrijding te regelen. Verder aanpassen van de feedback in het 
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stagedocument. Veegkosten uit het bestek toevoegen aan het stagedocument. Hoofdstuk 
burgerparticipatie afwerken, Sjabloon verwerking enquête opmaken, Kosten van de 
veegrondes berekenen adhv kosten uit het bestek. Contact opnemen met Wim Kok om 
monitoringronde mee te lopen.  
 
Maandag 13 april 
Verwerken van de enquête resultaten, aanzet. Fouten in studie ‘Onderzoek naar effect 
vaagbeheer op onkruidgroei’ uitpluizen. Hoofdstuk 5 nalezen en conclusie formuleren. 
 
Dinsdag 14 april 
Verder verwerken enquête gegevens. Overleg met Han en Ietze. Verzamelen gegevens; 
gootlengtes per gebied, uurtarieven veegmachines, afschrijvingskost en onderhoudskost 
veegmachines, kennismodule CROW.  
 
Woensdag 15 april (halve dag) 
Verder verzamelen en verwerken kosten voor onderhoud van veegmachines.  
 
Dinsdag 28 april 
Veegkosten verder uitwerken; toevoegen afschrijvingskosten aan kostenanalyse. Verdere info 
over kosten toevoegen aan stagedocument. Resultaten enquête verwerken. Overleg met Han 
en Ietze. Invoegen individuele enquêtereacties in bijlage van stagedocument.  
 
Woensdag 29 april 
Verder verwerken enquêtereacties. Uitzoeken van gootlengtes per functiegebied. Langsgaan 
bij Dirk Hoogerwerf voor veegkosten per m², gegevens opvragen van Gabriël Geluk van 
DGbeheer. Mail sturen naar Gabriël Geluk ivm veegkosten. 
 
Donderdag 30 april 
Overleg met Clement Heufkens, Unitmanager IBOR over kosten, interview werkleiders en 
CROW kennismodule. Verder werken aan gootlengtes per functiegebied. Vragenlijst voor 
enquête verder afwerken en afprinten. Kennismodule onkruid en verhardingen.  
 
Maandag 18 mei 
Start literatuurstudie; doornemen van ‘Onkruid vergaat wel, handboek voor gifvrij beheer van 
groen en verhardingen in gemeenten. Mailen naar verschillende instanties met de vraag om 
informatie over het onderwerp: CROW, Jan Hekman (Eco consult), Griffioen, Gabriël Geluk, 
VMM. 
 
Dinsdag 19 mei 
Literatuurstudie; doornemen ‘Draaiboek zonder is gezonder’. Overleg met Han en Ietze, 
Opmerkingen op het stagedocument aanpassen. Mail sturen naar Verkeerscentrum 
Vlaanderen om info over definities verkeersgeleiders.  
 
Woensdag 20 mei 
Literatuurstudie; doornemen ‘Handleiding pesticidentoets’, ‘Vaste planten in openbaar groen’, 
CROW publicatie 119, online kennismodule CROW Ontwerpvoorbeelden onkruid op 
verhardingen. Mailen naar verschillende instanties en personen met de vraag naar informatie: 
PPO, Vereniging Stadswerk Nederland, Vereniging voor Steden en Gemeenten, Agentschap 
Wegen en Verkeer, Vereniging voor Openbaar Groen, NVRD.  
 
Maandag 1 juni 
Ik kan niet verder met de literatuurstudie wegens geen antwoord van de begeleidende docent. 
Ik werk verder aan het eerste stagedocument. Mailen naar verschillende instanties met de 
vraag naar meer informatie: greenengineers, schokland, Margareth Hop van UWageningen.  
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Dinsdag 2 juni 
Ik doe verder met de literatuurstudie zonder feedback van de begeleidende docent, 
doornemen online kennismodule CROW ‘onkruidbeheer en verhardingen’, doornemen ‘Naar 
een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen’, doornemen ‘Onkruidpreventie op 
verhardingen’ 
 
Woensdag 3 juni 
Literatuurstudie: ‘Handleiding voor niet chemische onkruidbeheersing op verhardingen.’ En 
‘Vaste planten in openbaar groen; voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen’ 
 
Maandag 15 juni 
Literatuurstudie ‘Groenbeheer; Een verhaal met een toekomst’. Structuur aanpassen van 
hoofdstuk literatuurstudie.  
 
Dinsdag 16 juni 
Literatuurstudie ‘Tussen beplanting en eindbeeld’. Overleg Han en Ietze. Mailen naar 
verschillende groenexperten voor specifieke informatie over oppervlakte en inrichting 
plantvakken: Tom Joye, Yves De Roder. Mailen naar Marcel Heuts voor meer informatie over 
kostenkengetallen voor aanleg en beheer. 
 
Woensdag 17 juni 
Literatuurstudie verder afwerken. Brainstorm opstellen afwegingskader. Overleg met Jan 
Heemskerk (informatie bomen). Inventarisatie verkeersgeleiders op Stroomlijn (GIS 
programma van gemeente Haarlem).  
 
Maandag 29 juni 
Afwerken stagedocument, formuleren eindconclusie. Literatuurstudie: ordenen tekst en 
afwerken 4.3. Mailen naar verschillend instanties voor kengetallen aanleg- en beheer groen 
en verharding; producenten van beton, asfalt, printbeton, printasfalt. (Lutein Rademakers, 
Streetprint, bouwend nederland, Jansen bv, betonfiguratie, cement en beton) 
 
Dinsdag 30 juni 
Literatuurstudie: herstructureren van de hoofdstukken. Doorlezen vademecum verkeer, 
toevoegen informatie. Afwerken van de lijst met randvoorwaarden; duidelijk stellen. 
Conceptenlijst vastleggen en opstellen van fiches voor de concepten. Overleg met Han en 
Ietze. 
 
Woensdag 1 juli 
Toevoegen van de verkregen informatie uit de mails naar producenten. Bellen met Bert 
Griffioen over het gebruik van vaste planten in openbaar groen, info toevoegen in document. 
Mailen naar Hans Van Dyck ivm vragen over biodiversiteit in openbaar groen. Afwerken van 
de inventarisatie m.b.v. Stroomlijn (GIS toepassing gemeente Haarlem).  
 
Maandag 13 juli 
Toevoegen van de inventarisatie in het eindwerkdocument + aanpassen lay-out. Oplijsten 
ontbrekende gegevens. Verwijderen enquêtegegevens. Structuur opstellen hoofdstuk 6.  
 
Maandag 27 juli 
Stagedocument; equêtegegevens aanpassen, conclusie maken. Antwoorden op de 
verstuurde mails verwerken in het eindwerk. Fiches aanvullen met kostenkengetallen uit het 
eindwerk van studiecollega Grégory Vanwijnsberghe. Literatuurstudie nalezen op 
spellingsfouten en kneden tot de finale versie. Mailen naar Lutein Rademakers voor 
kostenkengetallen van groenvormen, tweede poging.  
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Dinsdag 28 juli 
Randvoorwaarden verder uitwerken. Literatuurstudie ’ Vademecum paden en verhardingen’: 
info toevoegen aan fiches. Overleg met Bram Derckx (stadslandbouwproject), Tabel verder 
aanvullen. Mailen naar verschillende groenaannemers om ontbrekende vierkante meterprijzen 
voor aanleg van groenvormen. Overleg met Ietze Oostinga.  
 
Woensdag 29 juli 
Opstellen vergelijkende tabel van de verschillende omvormingsconcepten, als voorbereiding 
op afwegingskader. Inventaris verder afwerken, aanvullen van ontbrekende gegevens. 
Gegevens Spaarnelanden opvragen bij dienst Communicatie.   
 
Maandag 10 augustus 
Verdere zoektocht naar ontbrekende kostenkengetallen voor aanleg en beheer van de 
verschillende omvormingsconcepten. Verzamelen van mailadressen en telefoonnummers van 
aannemers en andere bronnen. Mailen naar: Johan Asscheman, OCW, Agriholland, Benny 
De Cauwer, Kettelaars. Brainstorm afwegingskader, opstellen afwegingskader vertrekkende 
van kosten.  
 
Dinsdag 11 augustus 
Zoektocht naar kostenkengetallen; mail naar Saskia Knoppers, Anjo Dejong en Joop Spijker 
van wur (databank gemeentelijk groenbeheer). Telefoneren naar Pressplate, aansluitend een 
tweede mail opstellen die naar de betreffende persoon zal doorgestuurd worden. Overleg met 
Han en Ietze. Verdere brainstorm afwegingskader, opsplitsing in drie uitgangspunten; 
budgettair, ecologisch, fysische eigenschappen van het vak. Telefoneren naar: Morssinkhof 
groep, OCW (aansluitend een tweede mail naar contactpersoon J. Devisscher). Verder werken 
aan de case study, en het voorwoord, het astract, discussie en algemeen besluit, publiceerbaar 
artikel en persoonlijke visie.   
 
Woensdag 12 augustus 
Telefoneren naar de Belgische afdeling van Pressplate met het verzoek om informatie ivm 
prijzen. Mail verwerken van bouwendnederland ivm beton en printbeton. Verder aanvullen en 
afwerken van de hoofdstukken abstract, doelstelling, concepten, visie, discussie en algemeen 
besluit, publiceerbaar artikel. Volledige tekst nalezen op typ- en schrijffouten, verkeerde 
formulering. Telefoneren naar verschillende groenbeheerder en -aanleggers voor groenaanleg 
en groenbeheercijfers; groenpunt, kettelaars, Joop Spijker van Alterra.  
 
Maandag 24 augustus 
Opstellen sjabloon voor de afweging van de afzonderlijke cases. Brainstorm over een structuur 
hiervoor. Toevoegen van gepubliceerde artikels in bijlage. Eerste aanzet voor toepassen van 
het afwegingskader op de case. 
 
Dinsdag 25 augustus 
Afwerken van het toepassen van het afwegingskader, integratie ervan in de tekst. Overleg met 
Han. Afscheidslunch met de collega’s van PEB.  
 
Woensdag 26 augustus 
Laatste review van de volledige tekst. Afwerking, doorsturen van definitieve versie. Afscheid 
nemen van de collega’s en afhandeling stage.  
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12 Persoonlijke visie 
 

12.1 Persoonlijke visie op het stagebedrijf 
 
Spaarnelanden is een dynamisch bedrijf waar progressie, verbetering en duurzame 
ontwikkeling centraal staat. De missie van het bedrijf is het creëren en duurzaam onderhouden 
van een veilige en schone leefomgeving. Dit gebeurt in samenwerking met de 
maatschappelijke partners; de overheid, de burger en andere bedrijven. De visie van het bedrijf 
luidt als volgt: ‘Wij zien een samenleving waarin een overheid burgers stimuleert om te 
participeren in en betrokken te zijn bij de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarbij is het 
noodzakelijk dat er een partner is die de overheid op dit punt ontzorgt en tegelijkertijd samen 
met de burgers werkt aan een optimale beleving van die omgeving. Spaarnelanden wil graag 
deze partner zijn. En op die manier tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten bijdragen 
aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.’  
 
Tijdens de periode dat ik er stage liep zag ik heel wat veranderingen. Het bedrijf zat midden in 
een reorganisatie, die overigens bij het afsluiten van deze bachelorproef nog niet helemaal 
doorgevoerd is. De hele bedrijfsstructuur werd geanalyseerd en getransformeerd om 
efficiënter te functioneren. Afdelingen verhuisden, bepaalde werknemers kregen een nieuwe 
functie, nieuwe werknemers werden aangenomen. Voordien was er geen transparante 
kostenanalyse beschikbaar van de dagelijkse werking. Iets waar ik als stagiair ook tegen 
aanliep tijdens mijn zoektocht naar cijfermateriaal en kostenberekeningen. De hervorming 
heeft tot doel dat de werking transparanter en eenvoudiger moet worden. Als stagiair heb ik 
op deze processen weinig zicht, omdat ik hoofdzakelijk bezig ben geweest met onderzoek dat 
losstaat van de dagelijkse werking. Ondanks de minieme betrokkenheid die ik heb bij deze 
processen kan ik wel zeggen dat het lijkt alsof alle doorgevoerde veranderingen goed 
doordacht en positief zijn.  
 
De reorganisatie is gedeeltelijk mogelijk door geworden door de verzelfstandiging van 
Spaarnelanden, het loskomen van de gemeente dus. Door deze verzelfstandiging zijn 
processen eenvoudiger en flexibeler door te voeren. Het doel van deze verzelfstandiging was 
efficiënter te gaan werken, en dit is ook bereikt. De werking van Spaarnelanden is goedkoper 
geworden, onder andere omdat de overheadkosten minder zijn. Het management is vrijer om 
een eigen beleid te formuleren. De beperkingen die bij de werking binnen de gemeente kunnen 
opgelegd worden zijn nu veel minder van toepassing. Die vrijheid resulteert in de voordelen 
die een privé onderneming heeft. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen begroting op te 
stellen onafhankelijk van de gemeente. Het bewijs dat deze verzelfstandiging een positieve 
zet was, is het feit dat Spaarnelanden nu met inzet van minder mensen een groter areaal kan 
bedienen. Mocht Spaarnelanden nog bij de gemeente zitten, zou dergelijke reorganisatie veel 
stroever verlopen.  
 
De dynamiek en vooruitstrevendheid kan echter ook een valkuil zijn denk ik. Er zijn al een hele 
tijd veranderingen aan de gang. Deze hebben alle tot doel de werking beter te maken. Maar 
als die veranderingen te lang aanslepen, kan dit ook gaan doorwegen op de werknemers. En 
dat is volgens mij toch een mogelijke valkuil van de enorme gedrevenheid van het bedrijf om 
beter te worden.  
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12.2 Persoonlijke visie op je stage en je functioneren. 
 
Mijn stage bij Spaarnelanden was zeker leerrijk. Ik heb vooral geleerd om door te zetten als ik 
niet onmiddellijk vond wat ik zocht. Ik heb geleerd  om beter om te gaan met frustraties en 
onzekerheden. Ik heb ook geleerd om tevreden te zijn met wat ik kan bereiken, in plaats van 
ontevreden te zijn met wat ik niet kan bereiken. Het was een persoonlijke ontwikkeling op 
velerlei gebieden. Ook heb ik geleerd hoe men met een nimmer aflatende positieve houding 
in een functie kan staan, ongeacht externe factoren die niet altijd even ideaal zijn. Inhoudelijk 
heb ik mij gespecialiseerd in de onderwerpen onkruid op verhardingen, alternatieve 
onkruidbestrijding in de openbare ruimte, onkruidpreventie in de openbare ruimte. Ik vond deze 
stage zeker een meerwaarde in mijn studietraject. Tijdens het uitwerken van de 
oorspronkelijke stage opdracht kreeg ik van mijn mentor carte blanche, om alle informatie over 
onkruid op verhardingen op te zoeken en te analyseren. Het was erg boeiend om te ontdekken 
hoe ik mijn eigen stijl en werkwijze ontwikkelde. Ik kreeg inzicht in de manier waarop je 
informatie verzamelt en beoordeelt op authenticiteit. Het eindproduct mocht er dan ook wezen. 
Ook legde ik vele contacten met mensen uit het vakgebied, wat erg verrijkend was. Het feit dat 
twee van deze mensen beslisten om een artikel te publiceren op de website van hun 
organisatie naar aanleiding van mijn werk19 was voor mij een mooie bevestiging. (zie hiervoor 
bijlage III en IV) 
 
Toen ik groen licht kreeg om de stageperiode uit te breiden en ook de bachelorproef bij 
Spaarnelanden te maken was ik zeer opgetogen. Ik had ineens een nieuwe uitdaging, waarbij 
ik de opgedane kennis onmiddellijk kon toepassen en uitbreiden. Ik vind dat het resultaat vrij 
goed is, rekening houdende met de tijdspanne die ik ervoor had. Toch vind ik het ook jammer 
dat ik de bachelorproef niet beter kon uitwerken, vooral voor het kostengedeelte was de tijd té 
beperkt.  
 
Voor een groenmanager is zeker plaats in een bedrijf als Spaarnelanden, en dan in het 
bijzonder bij de afdeling IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en PEB (Project en 
Expertise Bureau) waar ik mijn stage deed.

                                                
19 De stage-opdracht die ik maakte in opdracht van Spaarnelanden over niet-chemische 

onkruidbestrijding op verharding. 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE I : UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN StreetPrint®  
 
Asfaltmengsels:  
 
Samenstelling:  
De volgende asfaltmengsels zijn geschikt:  
AC   8 wenselijk 35 mm. marges min. 30 mm - max. 45 mm  
    11 wenselijk 40 mm. marges min. 35 mm - max. 50 mm  
SMA  Bij voorkeur niet aanbrengen, i.v.m. verminderde  

duurzaamheid.  
 

Let op:  Bij te dikke pakketten warm asfalt kan de trilplaat “deuken” slaan in het asfalt, 
waardoor afwatering verstoord wordt. Bij te dun asfalt is het patroon niet of 
beperkt aan te brengen.  
 

Bitumen:  
Voor normaal gebruik kan bitumen 70/100 worden toegepast.  

Bij zwaardere belasting is het aan te bevelen bitumen 45/60 of een gemodificeerde 
bitumen toe te passen (b.v. polybilt-korrels).  

Gekleurd asfalt met blanke bitumen zonder modificatie is niet geschikt voor Streetprint in 
rijbanen.  
 
Productie:  
Om te kunnen printen is het nodig dat het asfalt minimaal een kwartier lang een 
resttemperatuur heeft van minimaal 90 °C na het walsen. (bij gemodificeerd asfalt 100°C)  
 
 
Verwerking:  
 
Verdichting asfalt:  
Walslengte maximaal 15 a 20 m.  

De wals blijft na het walsen op het asfalt achter de spreidmachine staan of indien mogelijk 
langs de kant van de weg.  
 
Bewerken asfalt:  
Voorkomen moet worden dat los materiaal (randen en naden) terug wordt geveegd op het 
asfalt (textuurverschil)  
Koude lassen of naden te allen tijde aanzagen. (hand-betonzagen voldoen uitstekend).  

Voldoende bitumenemulsie aanbrengen op de aangezaagde naden en of lassen.  
Asfalt waar mogelijk afgewalst 10 mm boven kantopsluitingen draaien in verband met 
beschadigingen kantopsluitingen  
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Te leveren door aanvrager:  
 
Assistentie bij de warm in warm methode t.b.v. diverse hand- en spandiensten (water, 
trillen, matten dragen etc) Afhankelijk van soort en grootte van het werk, in overleg met 
StreetPrint uitvoerder.  
 
Overige aandachtpunten:  
Uitvoering in de periode 1 april tot 1 november. Uitvoering buiten deze periode in overleg 
met de projectleider StreetPrint.  

Buitentemperatuur minimaal 12 °C,  

Bij buitentemperaturen tussen 12 en 16 °C ook de windkracht beschouwen Deze mag 
dan niet hoger zijn dan 5 a 6 Bft.  

Geen asfalt verwerken tijdens regenval  

Bij stagnatie van asfaltaanvoer te allen tijde de balk omhoog halen en een dwarslas 
maken (aanzagen).  

De aanwijzingen van de uitvoerder/voorman StreetPrint dienen te allen tijde te worden 
opgevolgd.  

De uitvoerder/voorman heeft het recht, na overleg met de projectleider StreetPrint, het 
werk te stoppen indien de regels niet worden nageleefd.  
 
Veiligheid:  
Degenen die op en rond de StreetPrint werkzaamheden aanwezig zijn dienen voldoende 
gehoorbescherming te gebruiken (Otoplast, hoorkappen etc.), beschermende handschoenen 
en veiligheidsschoenen te dragen.  

Het werkterrein van de StreetPrint en een ruim gebied hieromheen (i.v.m. uitgelegde matten, 
parkeerstans van trilplaten etc.) dient vrij te zijn van alle verkeer. Afwijkingen alleen met 
toestemming van de bedrijfsleiding.  
 
Overig:  
(Bij regelmatige belasting met wringend- en vrachtverkeer geen StreetPrint toepassen)  
Mengsel volgens verkeersklasse toepassen. Bij werken met de warm in warm 
methode,dienen RAW eisen mbt holle ruimte en verdichting uitgesloten te worden.   
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Bijlage II: Mogelijke planten om te gebruiken als invulling van verkeersgeleiders, eisen 
gesteld aan de planten en producenten. 
 
Geschikte soorten vaste planten voor aanplant in verkeersgeleiders: 
 
Alchemilla, Aster ageratoïdes (‘Stardust’/ ‘Starshine’), Aster laterifolius ‘Horizontalis’, Carex 
morrowii ‘Ice Dance’, Epimedium, Geranium, Luzula sylvatica, Nepeta, Symphytum, Tellima. 
(Hop M. , 2008) Eisen aan de plantsoort zijn o.a. tolerantie voor strooizout, snel herstel na 
beschadiging, stevig en (rij)windbestendig, geen bovengrondse uitlopers en omgevallen 
stengels. (Hop M. , 2011) 
 
Gebruik van strooizout is een beïnvloedende factor voor de keuze van het 
omvormingsconcept indien met groenvormen gewerkt wordt. Daarbij is volgens (Hop M. , 
2008) een opdeling te maken tussen bladverliezende planten die bestand moeten zijn tegen 
zout in het bodemvocht en wintergroene planten die daarbovenop bestand moeten zijn tegen 
spatzout op het blad. De randafwerking van het plantenvak kan voor een sterke vermindering 
van de hoeveelheid strooizout in de grond zorgen. Planten die bijvoorbeeld wel bestand zijn 
tegen strooizout zijn Achillea, Armeria, Artemisia, Aster, Calamagrostis, Cortaderia, Crambe, 
Echinacea, Festuca, Hemerocallis, Heuchera, Hosta, Liriope, Miscanthus, Ophiopogon, 
Panicum, Pennisetum, Perovskia, Rosmarinus, Sedum, Solidago, Tellima, Thymus en  
Waldsteinia. (Hop M. , 2008) 
 
 
Om aantrekkelijke, arbeidsextensieve beplantingen ingang te laten vinden bij gemeenten die 
minder plantenkennis in huis hebben, ontwikkelden Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse  
onderzoekers kant-en-klare vasteplantencombinaties voor verschillende standplaatsen in 

openbaar groen. Ze zijn in de eerste plaats ontwikkeld als alternatief voor altijdgroene 
heesteraanplantingen in verkeersbegeleidend groen (vb. rotondes). Ook voor 
prairiebeplantingen werden gestandaardiseerde plantenmixen uitgewerkt. Ze bestaan uit een 
combinatie van bloembollen, vaste planten, grassen en halfheesters. Bij de  
soortensamenstelling worden verhoudingen tussen structuurbepalende en begeleidende 
planten gehanteerd. Bij de aanleg van deze plantenmixen, kunnen de planten lukraak verdeeld 
worden over het plantvak. Er wordt evenwel aangeraden om eerst de structuurbepalende 
soorten over het terrein te verdelen en pas daarna de begeleidende soorten. Deze 
gestandaardiseerde plantenmixen zijn grotendeels zelfregulerend en het beheer bestaat uit 
het jaarlijks maaien van de beplanting en een aantal wiedbeurten (beheerniveau 3). Deze 
gestandaardiseerde plantenmixen zijn als pakketten te verkrijgen bij kwekers. Slechts enkele 
van de reeds ontwikkelde gestandaardiseerde plantenmixen zijn bij ons toepasbaar in het 
openbaar groen. Meer informatie over deze plantenmixen is te vinden op www.perennemix.de. 
 
 
  



Pesticidenreductie in openbaar groen             Spaarnelanden nv  LXIX 

Katrien Devriendt                              academiejaar 2014 - 2015   

BIJLAGE III: Gepubliceerd artikel op de website van Wageningen UR20 
 

Niet-chemische onkruidbestrijding alleen 
onvoldoende 
Gepubliceerd op 19 augustus 2015 

Niet-chemische onkruidbestrijding an sich is onvoldoende om tot de gewenste beeldkwaliteit te komen. Het vereist een 
totaalplan waarin verschillende domeinen (groen en grijs) op elkaar afgestemd worden. Dat concludeert onderzoeker 
Katrien Devriendt van VIVES hogeschool in Roeselare in haar studie van bestaande niet-chemische 
onkruidbestrijdingstechnieken, hun toepasbaarheid en de kosten. 

Geintegreerde aanpak 

Devriendt pleit voor een geïntegreerde aanpak. Er bestaat geen beste techniek; een combinatie van verschillende 
technieken aangepast aan de lokale situatie werkt het meest efficiënt en kosteneffectief. 

Aanbevelingen 

In haar onderzoek doet Devriendt een aantal aanbevelingen: 

 Veelvuldig vegen verwijdert de voedingsbodem voor potentieel onkruid en vermindert de noodzaak om 
aanvullende onkruidbestrijding uit te voeren. Het veegregime opvoeren kan de inzet van duurdere 
onkruidbestrijdingstechnieken terugdringen. 

 Bijkomende winst op de beheerkosten kan behaald worden door veeg- en maairegime doordacht af te 
stemmen op het onkruidbeheer. 

 Een herinrichting van de openbare ruimte is onontbeerlijk, de ontwerpers en beheerders moeten hiertoe al 
tijdens het ontwerpproces samenwerken. Een beheertoets invoeren wordt sterk aangeraden. 

 Een degelijke analyse van de aanwezige verhardingen is nodig om de overbodige verharding te lokaliseren en 
om te vormen. 

 Om eenzelfde beeldkwaliteit te waarborgen tijdens de omschakeling naar een niet-chemisch beheer moet het 
budget omhoog. 

 
  

                                                
20 http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/DOB-verhardingen/Nieuws-2/Show-
3/Nietchemische-onkruidbestrijding-alleen-onvoldoende.htm  
 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/DOB-verhardingen/Nieuws-2/Show-3/Nietchemische-onkruidbestrijding-alleen-onvoldoende.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten/DOB-verhardingen/Nieuws-2/Show-3/Nietchemische-onkruidbestrijding-alleen-onvoldoende.htm
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BIJLAGE IV: Gepubliceerd artikel op de website van Tuin en Landschap21 
 
 

'Enkel niet-chemische onkruidbestrijding onvoldoende' 
 
    woensdag, 05 augustus 2015 15:35  
 
Gebruik van enkel niet-chemische onkruidbestrijding is onvoldoende om tot gewenste 
beeldkwaliteit te komen. Dat concludeert onderzoeker Katrien Devriendt van VIVES 
hogeschool in Roeselare in een studie naar niet-chemische onkruidbestrijding. 
 
Volgens Devriendt vereist efficiënte onkruidbestrijding een totaalplan waarin verschillende 
domeinen op elkaar worden afgestemd. Naast een combinatie van verschillende 
bestrijdingstechnieken moet ook de openbare ruimte doordacht worden ingericht. 
 
In haar onderzoek concludeert Devriendt dat er geen beste techniek bestaat; een combinatie 
van verschillende technieken aangepast aan de situatie werkt het meest efficiënt en effectief. 

 
Aanbevelingen 
 
Devriendt doet in haar onderzoek diverse aanbevelingen: 
 
-Veelvuldig vegen verwijdert de voedingsbodem voor potentieel onkruid en vermindert de 
noodzaak om aanvullende onkruidbestrijding uit te voeren. Het veegregime opvoeren kan de 
duurdere onkruidbestrijdingstechnieken terugdringen. 
-Verdere winst op de beheerkosten kan behaald worden door veeg- en maairegime 
doordacht af te stemmen op het onkruidbeheer. 
-Herinrichting van de openbare ruimte is onontbeerlijk, ontwerpers en beheerders moeten 
hiertoe al tijdens het ontwerpproces samenwerken. Een beheertoets invoeren wordt sterk 
aangeraden. 
-Een degelijke analyse van de aanwezige verhardingen is nodig om de overbodige 
verhardingen te lokaliseren en om te vormen. 
-Om een gelijke beeldkwaliteit te waarborgen tijdens de omschakeling naar niet-chemisch 
beheer moet het budget omhoog. 
  

                                                
21 http://www.tuinenlandschap.nl/nieuws/2957-enkel-niet-chemische-onkruidbestrijding-onvoldoende  

http://www.tuinenlandschap.nl/nieuws/2957-enkel-niet-chemische-onkruidbestrijding-onvoldoende
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Lijst met gebruikte afkortingen 
 
Bibeko: Binnen bebouwde kom 

Bubeko: Buiten bebouwde kom 
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