PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN

SPORTPARK
OSBROEK VOETBALVELDEN
AALST

Kennis van plantensociologie is heel belangrijk:
• De meeste onkruiden kiemen op open plekken in de grasmat. Voorkom beschadigingen en open plekken.
• Een dichte grasmat beschadig je niet makkelijk en geeft onkruiden weinig groeikansen.
Er wordt wekelijks gemaaid maar nooit lager dan 3 cm (wat voor amateurspelers zeker
kort genoeg is). Het maaisel wordt altijd opgevangen en afgevoerd.
Opmerkelijk
Beregening is niet nodig door het uitstekende microklimaat (veel grote bomen in omgeving) en de zware bodem die voldoende vocht vasthoudt.
Dankzij de aanleg van een kunstgrasveld wordt overbespeling op de natuurgrasvelden
vermeden.

TRAJECT AFBOUW PESTICIDENGEBRUIK
-

ALGEMEEN
In het Osbroekpark van Aalst bevinden zich verschillende sportvelden, met name
3 natuurgras-voetbalvelden, 1 kunstgras-voetbalveld, een atletiekpiste met binnenplein in
gras, 2 kracht-balvelden. De voetbalvelden worden bespeeld door niet-professionele voetbalploegen (vooral jeugd). Verder zijn er ook 2 tennisvelden en 1 beachvolley-terrein.

-

-

Het gebruik van pesticiden werd in 2009 abrupt stopgezet voor de totaliteit van
het sportpark.
Het voetbalveld werd volledig heraangelegd om te starten met een ideale, onkruidvrije
uitgangssituatie. Dat is makkelijker dan een veld met een slechte grasmat zonder
pesticiden weer in topconditie te krijgen.
Sinds het veranderde beheer werd geen extra personeel ingezet.

PESTICIDENVRIJ BEHEER

ADRES

Frans Blanckaertdreef 6 | 9300 Aalst

EIGENAAR

Stadsbestuur Aalst | Grote Markt 3 | 9300 Aalst

UITVOERDER

aannemer

OPPERVLAKTE

± 60.000 m2 sportvelden

MAAIFREQUENTIE

1 x / week

GROENBEHEER

Dienst Groenonderhoud Aalst | Grote Markt 3 | 9300 Aalst

MAAIHOOGTE

Min. 3 cm / max 5 cm

SPORTBEHEERDER

Dienst Sport | Grote Markt 3 | 9300 Aalst

MAAIPERIODE

1 april tot 31 oktober

CONTACT

Bart Backaert, hoofdbrigadier
Bart.backaert@aalst.be

IRRIGATIE

Nihil

DRAINAGE

Geen gegevens

TOEGANKELIJKHEID

jaarrond – zonsopgang-zonsondergang

STEDENBOUW

geen gegevens

REGENERATIE

JURIDISCH

nvt

Jaarlijks
Doorzaai met 3,5 kg graszaad/are
Herstellen en uitvlakken van doelen

WEBSITE

www.aalst.be

TOPFREZEN

Gebeurde éénmalig bij aanvang van pesticidenvrij beheer

PLANTMATERIAAL

Doorzaai met 75% Lolium perenne en 25% Poa pratensis
(diverse rassen)

MATERIEEL/ MACHINES

Rotatieve maaier met opvang

BELANGRIJKSTE ERVARINGEN OP DEZE LOCATIE
De voetbalvelden in Aalst werden in 2009 volledig heraangelegd (diepfreezen, herinzaai,
…). Sindsdien wordt het beheer (maairegime, bespeling, bemesting, regeneratie) nauwgezet
opgevolgd om de grasgroei optimaal te houden en andere planten geen kansen te geven.
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BEMESTING

Twee beurten per jaar met traagwerkende gecoate
meststoffen op basis van biologische polymeercoating
(werkingsduur min. 4 maand)
Voorjaar: NPK 26-5-20
Najaar: NPK 18-0-30+3MgO

KOSTPRIJS

geen gegevens





Vooral jeugdploegen gebruiken grassportveld.

Bemerk abrupte overgang tussen begroeiing
in en naast het veld. Dit verschil ontstaat
door het aangepaste maairegime en de bemesting van het veld.
.





Grondplan.

Luchtfoto.
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