Checklist Pesticidentoets
DEEL 1. VERHARDINGEN
Ontwerp beheerbewust

Vermijd ideale omstandigheden voor kruidgroei

❏ Verminder het aantal obstakels in verhardingen

❏ Kies een verharding weloverwogen
❏ Gebruik een aangepaste voegbreedte en -vulling

❏

Kies aangepast straatmeubilair

❏

Zorg voor een combinatie van functies

❏

Beperk het aantal voegen

❏

Ontwerp lijnvormige elementen

❏

Breng voegvulling correct aan

❏

Overweeg de plaatsing van obstakels in een
groenzone

❏ Beperk het aantal voegen bij de plaatsing van
straatmeubilair
❏

Gebruik waterdoorlatende voegmiddelen

❏

Zorg voor een goede aansluiting van obstakels
met de verharding

❏

Vermijd het gebruik van halfopen of open
verhardingen onder straatmeubilair

❏ Ontwerp onderhoudsvriendelijke greppels
❏

Vermijd goten met veel voegen

❏

Kies voor afgeronde greppels

❏

Leg greppels aan op de scheiding tussen
parkeerplaatsen en rijweg

❏ Garandeer een vlot machinaal onderhoud
❏

Hou rekening met de werkbreedte van

❏ Vermijd de opstapeling van organisch materiaal
❏

Vermijd in het ontwerp plaatsen waar de wind
kan stilvallen

❏

Controleer verhardingen regelmatig op
beschadigingen

❏ Zorg voor robuuste constructies
❏

Gebruik zware en diepreikende kantopsluitingen

❏

Overweeg monoliete inrichtingen

❏ Stem de afbouw af op het (incidentele) gebruik
❏

Zorg voor een correcte dimensionering van de
verharding

❏

Vermijd verzakkingen rond discontinuïteiten

❏ Zorg voor een goede drainage of afwatering
❏

Voorzie in een waterdoorlatende opbouw

❏

Zorg voor afwatering naar een naastliggende
groenzone

machines

❏ Creëer ongunstige groeiomstandigheden

❏

Vermijd niveauverschillen

❏

Vermijd smalle reststroken

❏ Herstel verhardingen zorgvuldig nadat ze opgebroken
zijn

❏

Vervang rechte hoeken in boordstenen zoveel
mogelijk door schuine hoeken

❏ Zorg voor een correcte dichting van voegen in
gesloten verhardingen
❏
❏

Vermijd de verzakking van betonplaten
Zorg voor een correcte uitvoering van
langsvoegen

❏ Vermijd wortelschade aan verhardingen

DEEL 2. GROENZONES
Zorg voor een snelle bedekking van de bodem

❏ Kies plantensoorten die aangepast zijn aan de stand
plaats
❏ Kies soorten met een bodembedekkende habitus
❏ Maak gebruik van spontane plantengroei
❏ Hou rekening met de uiteindelijke plantgrootte
❏ Kies een aangepaste plantdichtheid
❏ Zorg voor een aangepaste bedekking van boomspiegels
❏

Kies de juiste plant

❏

Gebruik waar nodig een boomrooster

Bereid de aanleg zorgvuldig voor

❏ Bewerk de bodem alleen als dat nodig is
❏ Beperk het gebruik van teelaarde
❏ Start met kruidvrije grond
❏ Overweeg een mulchlaag om de kruidgroei te
beperken

