
 

 

  

 

 

Velen doen het zonder. 
Jij toch ook? 

Openbare diensten 
Het beheer van openbare parken, 

straten… in Vlaanderen moet vanaf 2015 

pesticidenvrij. Ook de scholen, ziekenhuizen, 

kinderdagverblijven en zorginstellingen onderhouden 

hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen vanaf 

dan zonder pesticiden. 


Trottoirs en bermen 
Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein.  
Pesticiden zijn hier verboden. Ook als het 
onderhoud ervan door de bewoner of beheerder van 
het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij. 

Private terreinen 
Ook private sportterreinen, private 
recreatiedomeinen en verharde (bedrijfs)terreinen 
groter dan 200 m2 vallen onder de regelgeving. Hier 
geldt: pas in laatste instantie een minimum aan 
pesticiden inzetten, enkel op gerichte plekken. Bij 
de (her)aanleg van het terrein is een pesticidentoets 
verplicht. Die checkt of het ontwerp op een 
efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden is.  

Drinkwater beschermen 
Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te 
stellen, zijn er duidelijke voorwaarden voor 
pesticidengebruik in gebieden waar drinkwater 
gewonnen wordt uit grondwater. 

Oppervlaktewater beschermen: 
zone van 6 meter 
Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes 
meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken. 
Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke 
regeling. 

aan de overheid. 
Bel 1700 

Meer tips om zonder pesticiden je 
terrein te onderhouden: 

www.vmm.be/zonderisgezonder 

Woon je in een beschermingszone 
voor drinkwater? 

Vraag de specifieke folder aan via 
info@vmm.be 
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VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ 

Stel je vraag

Vlaanderen 
is milieu 

Zonder is 
gezonder 

Zet pesticiden 
buitenspel! 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 

Waarom zonder pesticiden? 
Planten in de voegen van het terras of op het 
voetpad? We grijpen gemakshalve naar pesticiden. 
Die werken meestal ‘goed’ maar zijn vaak schadelijk 
voor mens en het milieu op korte én lange termijn. 
Ze spoelen met het regenwater mee naar de 
riolen en komen in onze waterlopen terecht. Of ze 
dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. 
Pesticiden bedreigen zo de watervoorraden en dus 
ook het water waaruit drinkwater gemaakt wordt. 
Daarom bouwt Vlaanderen al jaren het gebruik 
van pesticiden af door steeds strengere regels op te 
leggen. 

Zonder is gezonder 
Een tuin onderhouden zonder pesticiden, kruiden 
bannen van stoep en terras zonder chemische 
middelen, slakken verjagen op een milieuvriendelijke 
manier: het is perfect mogelijk. 

Vuistregels 

//	 Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de 
natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje 
van) je tuin help je bijen en andere nuttige 
insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan 
voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken. 

//	 Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg 
van je tuin. Verhard zo weinig mogelijk. 

//	 Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke 
plaatsen. Plant bodembedekkers aan of werk 
met boomschors om open bodem te vermijden. 

//	 Gebruik alternatieven. Veeg en borstel 
regelmatig zodat er geen ophoping is van 
organisch materiaal en water. Branden werkt  
ook goed. 

Aan de slag 
Borstel je terras of pad 
regelmatig. Er zullen geen 
ongewenste planten 
groeien. De meeste 
planten krijgen ook geen 
kans als er regelmatig 
over gestapt wordt. 

Heb je een verhard pad 
waar je weinig over 
stapt? Dan kan je het 
beter opnieuw aanleggen. 
Kies voor een smaller pad 
of vervang het verharde 
deel door een graspad. 

Maai het gras niet te kort 
en mulch het regelmatig. 
Zo voorkom je heel wat 
kruid en mos in je gras-
mat. Gebruik een onkruid
steker als je kruiden wil 
verwijderen. 

Zorg voor een voldoende 
hoge plantdichtheid of 
strooi bij het aanplanten 
een dikke laag houtsnippers 
van 10 centimeter. 
Zo vermijd je groei van 
ongewenste planten. 

Voorkom bodemziekten 
in je moestuin door 
vruchtwisseling of gebruik 
ziekteresistente rassen. 
Ook de combinatie van 
verschillende teelten 
voorkomt ziekten. 

Slakken kan je weghouden 
met een barrière van 
sparrennaalden, gemalen 
schelpen of kapotte 
eierschalen. Egels en 
vogels eten graag slakken. 

Richt je tuin daarom 
diervriendelijk in door 
nestkastjes te hangen of 
door een heg of houtkant 
aan te planten. 

Meer tips om je tuin zonder pesticiden te 
onderhouden vind je in de bestrijdingsgids op 
www.vmm.be/zonderisgezonder. 
Neem zeker een kijkje. 

Meer tips om je tuin zonder pesticiden te 
onderhouden vind je in de bestrijdingsgids op 
www.vmm.be/zonderisgezonder. 
Neem zeker een kijkje.


