
PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN
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ERVARINGEN (ALGEMEEN)

In het kader van de reductie van bestrijdingsmiddelen werd een plan uitgetekend om de 
kerkhoven van de verschillende deelgemeenten van Veurne systematisch te vergroenen.
Het kerkhof van Booitshoeke werd in de lente van 2011 volledig beplant met bodembedekkende 
vaste planten. Voor de samenstelling van het assortiment werd overlegd met vaste plantenkenner 
Jan Spruyt.
Er werd gekozen voor twee basiskleuren: lichtgeel (verwijzend naar de korenakkers in de omtrek) 
en lichtgroen (verwijzend naar de polderweiden).

ERVARINGEN INZAKE PESTICIDENVRIJ BEHEER

Voor de heraanleg werd de grond volledig vrij van begroeiing gehouden door toepassing van 
herbiciden.
Bij de heraanleg in de lente van 2011 werd eerst 20 ton Vlaco-compost ondergewerkt waarna 
tussen de graven in een dicht plantverband verschillende soorten vaste planten werden 
aangeplant, 6220 stuks in totaal (17 verschillende soorten). Er werd gekozen voor een dominantie 
van grassen in gele en groene tinten.
De eerste jaren werd vooral manueel gewied, daarna is onderhoud beperkt tot het bijwerken 
van de beplanting zelf waaronder jaarlijks maaien of terugzetten.

BEHEERDER Groendienst Veurne

PERSONEEL -

MATERIEEL/MACHINES Alles manueel

PLANTEN Carex oshimensis ‘Evergold’ (lichtgele tint)
Carex mukingensis (groene tint)
Hakonechloa macra (groene tint)

ALGEMEEN

Het kerkhof van Booitshoeke, gelegen rondom het parochiekerkje, is één van de kleinste 
van de 10 Veurnse begraafplaatsen. Booitshoeke is een klein polderdorpje met slechts een 
100-tal inwoners, gelegen ten oosten van de centrumstad en in het noorden grenzend aan 
Koksijde. Het kerkhof is omringd door gekandelaberde paardenkastanjes.
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Grassen | Het kleine kerkhof van Booitshoeke 
werd fors beplant met grassen in verschillen-
de tinten. 
©VVOG


Bodembedekking | De vaste planten werden 
in een hoge plantdichtheid aangeplant om de 
onkruidgroei zo vlug mogelijk te onderdrukken. 
© VVOG




Tussen de graven | Waar vroeger de grond zwart gehouden werd staan, nu tussen de graven door 
planten. © VVOG

PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN: VOORBEELDFICHE 18 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Tussen de graven | Waar vroeger de grond 
zwart gehouden werd staan, nu tussen de 
graven door planten. 
© VVOG

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


Tussen de graven | Waar vroeger de grond 
zwart gehouden werd staan, nu tussen de 
graven door planten. 
© VVOG

SAMENSTELLING VMM |  MET DANK AAN Stad Veurne




