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1.

Inleiding en doelstelling

Onkruiden op bestrating en perken worden in veel gevallen bestreden met chemische middelen, zo ook op
bedrijventerreinen. Voor de kwaliteit van het grondwater is het gebruik van bestrijdingsmiddelen echter ongewenst
en in een aantal grondwater- beschermingsgebieden zelfs verboden. Voor de afvoer van regenwater op duurzame
bedrijfsterreinen kan zogenaamde open bestrating aangelegd worden. Punt van aandacht hierbij is het risico van
onkruid dat op deze bestrating kan groeien. Het is van belang te voorkomen dat er door onkruidgroei op deze
bestrating meer herbiciden gebruikt worden die in het grondwater terecht kunnen komen. Om die reden is het goed
om na te gaan welke soorten bestrating en voegmiddelen weinig onkruidbeheer vragen en hoe deze bestratingen en
perken bestrijdingsmiddelen vrij kunnen worden aangelegd.
Initiatieven die tot nog toe in de praktijk op dit gebied lopen of hebben gelopen betreffen veelal de aanleg van één
type verharding in een stad(scentrum) waar een bepaalde gebruikersfrequentie en onkruidbeheer aan verbonden zijn.
Door het ontbreken van de aanleg van andere perspectiefvolle onkruidwerende verhardingen op dezelfde plek, was
of is een goede evaluatie van de onkruidweerbaarheid van een verharding niet mogelijk, omdat aspecten zoals
gebruikersfrequentie en onkruidbeheer, maar ook omgevingsfactoren als het weer, van plaats tot plaats verschilden/
verschillen. Resultaten uit dit project “Onkruidvrije inrichtingsmogelijkheden op bedrijventerrein Oud-Zandbergen te
Zeist” in opdracht van de provincie Utrecht, waarin op 1 bedrijventerrein verschillende onkruidwerende verhardingen
aangelegd zullen worden, zullen goed vergelijkbare, onafhankelijke en statistisch onderbouwde praktijkgegevens
opleveren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van niet-chemisch onkruidbeheer op verhardingen.

Doel Project
Het leveren van opties en aanbevelingen voor de inrichting van het bedrijventerrein Oud—Zandbergen te Zeist,
gericht op preventie van onkruidgroei op verhardingen en perken om chemische onkruidbestrijding te voorkomen
en/of zo veel mogelijk te beperken. Evaluatie van de onkruidgroei op de aangelegde verhardingen en perken om tot
een statistisch onderbouwde, onafhankelijke vergelijking van de onkruidweerbaarheid van een verharding en van
perken te komen.
Het project bestaat uit drie fasen:
1. Rapportage over diverse mogelijkheden die perspectief bieden voor de preventie van onkruidgroei op
verhardingen en in perken (PRI).
2.

Discussie over de aangeleverde mogelijkheden tussen Gemeente Zeist, Provincie Utrecht en PRI. Opstellen
van een gedetailleerd proefplan (PRI). Aanleg van het terrein door de gemeente Zeist en Provincie Utrecht
naar aanleiding van de discussie.

3.

Evaluatie van de onkruiddruk op de aangelegde verhardingen als gevolg van de gekozen verhardingen en
beheer op het bedrijventerrein (PRI).

Dit rapport beschrijft fase 1 van het project; beschrijving van mogelijkheden die perspectief bieden voor preventie
van onkruidgroei op verhardingen en in perken. In hoofdstuk 2 worden sterk verhardingen beschreven die mogelijk
sterk onkruidwerend zijn. Waar mogelijk zijn gegevens over de kosten en gebruiksfuncties, zoals de
verkeersbelasting, vermeld. Daarnaast zijn ook sterk waterdoorlatende verhardingstypen vermeld, die gecombineerd
kunnen worden met de, vaak gesloten, onkruidwerende verhardingen. In hoofdstuk 3 worden aanbevelingen gedaan
voor de inrichting van de proefvakken met de functies wegdek, trottoir en parkeerplaats. Indien meerdere producten
van eenzelfde verhardingstype bekend waren, is gekozen voor het product waar PRI de meeste ervaring mee had of
waar de meeste gegevens over bekend waren. Vervolgens wordt ingegaan op de afmetingen van de proefvakken.
Hoofstuk 4 beschrijft verschillende niet-chemische onkruidbeheersingsmethoden. In het laatste hoofdstuk, 5, wordt

aandacht besteed aan de mogelijke inrichting van de proefvakken in de perken. Omdat de omvang en vorm van de
proefvakken sterk zal afhangen van locatie, omvang, vorm en type perk, en deze gegevens nog niet bekend zijn,
wordt hier nog geen uitspraak over de afmetingen van de proefvakken gedaan.
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2. Perspectiefvolle onkruidwerende verhardingen
In dit hoofdstuk zijn verhardingstypen genoemd die naar verwachting ster onkruidwerend zijn. Daarnaast zijn een
aantal sterk waterdoorlatende verhardingen genoemd.

2.1 Asfalt met print (Streetprint®)
Door het aanbrengen van patronen in asfalt kan op plaatsen waar eigenlijk de uitstraling van een klinkerbestrating of
bijvoorbeeld een traditionele stoeptegel op een trottoir gewenst is, toch een voegloze verharding aangelegd worden.
Voor het aanbregen van streetprint ® zijn twee technieken beschikbaar; het aanbrengen van de print direct achter
de asfaltspreidmachine en het aanbrengen met de opwarm methode (reheat).
Met een asfaltspreidmachine wordt de asfaltdeklaag aangebracht, die licht wordt afgewalst met een kleine
tandemwals. Vervolgens legt de printploeg direct daarachter stalen matten met het gewenste patroon op het nog
warme asfalt. Met trilplaten worden de matten in het warme asfalt getrild. Het intrillen stopt wanneer de matten
voldoende diep in het asfalt zijn weggedrukt.
Bij de opwarm-methode wordt het asfalt opgewarmd tot een temperatuur van ca. 110 ∘C met een
verwarmingsapparaat, in het geval van streetprint® met de SR-60 reheater. Vervolgens worden de matten met
printpatroon aangebracht en ingetrild. De matten bestaan uit roestvrijstalen kabels met een dikte van 9 mm.
Het aanbrengen van prints geeft het beste resultaat in dicht asfaltbeton. Eventueel kan er ook gebruik worden
gemaakt van gekleurd asfalt. Kleur kan ook aangebracht worden op dicht asfaltbeton en gietasfalt in de vorm van
een coating. De coating is bij frequent gebruik echter wel aan slijtage onderhevig.
Bij nieuwe aanleg kan het beste gebruik gemaakt worden van het direct aanbrengen van de print achter de
asfaltspreidmachine; de dagproductie ligt dan op 1000-1200 m2 per dag.
Kosten indicatie: bij aanleg vanaf 500 m2 zijn de kosten van het aanbrengen van een print 12-15€ per m2, bovenop
de normale asfaltkosten, exclusief btw.

Afbeelding 1. Voorbeeld streetprint® in keperverband rond obstakel. Foto: (StreetprintNederland 2004)

2.2 Verkeersplaten met print
2.2.1 Pressplate ® verkeersplaten
Pressplate® verkeersplaten zijn betonplaten die opneembaar en herplaatsbaar zijn. Ze kunnen geleverd worden in
allerlei kleuren en prints. Ze zijn geschikt voor belasting door zwaar tot zeer zwaar verkeer.
kosten: 65€ per m2 (gewapend 16 cm, exl. installatie).

2.2.2 Esticon ® betonplaten
Deze betonplaat is net als de pressplate verkeersplaat opneembaar en herplaatsbaar. Esticon® is bestand tegen de
zwaarste belastingen met de hoogste intensiteit, zoals bouwverkeer en kranen. Vrachtwagens van meer dan 45 ton
kunnen van deze verharding gebruik maken. Ook zware puntsbelasting en bizarre weersomstandigheden vormen
geen probleem voor de plaat. De plaat is verkrijgbaar in de standaardafmeting van 2 x 2 meter, daarnaast kunnen
speciale afmetingen, kleuren en vormen besteld worden. Afhankelijk van de belasting zijn verschillende diktes
verkrijgbaar.

Afbeelding 2. Esticon® betonplaat. Foto: Plant Research International.

2.2.3 Pressplate ® Printbeton
Printbeton is geschikt voor locaties waar betonplaten niet toe te passen zijn, zoals op verkeersgeleiders. Het beton
wordt op de juiste plek aangebracht en ter plekke wordt de gewenste print in het beton aangebracht.
Printbeton kan net als de Pressplate® verkeersplaten in diverse kleuren en prints geleverd worden.

Afbeelding 3. Verkeersgeleider met pressplate® printbeton. Foto: Pressplate B.V.

2.3 Voegvullingen
Bij veel verhardingen vormen de voegen een probleem voor de onkruidgroei. Door de voegen met voegmiddelen te
vullen, kan dit probleem preventief te lijf worden gegaan. Sommige typen voegmiddelen laten water en gassen door
waardoor hemelwater toch afgevoerd kan worden en uitwisseling van gassen tussen bodem en lucht mogelijk is.

2.3.1 Streetprotection
Streetprotection is een product op waterbasis dat in opgeloste vorm aangebracht wordt in voegen. Voegen worden
na aanleg van de verharding eerst ingeveegd met droog brekerzand en vervolgens kan met een gieter of voor
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grotere oppervlakten met een drukspuit streetprotection aangebracht worden. Over de samenstelling kan de
fabrikant geen verdere mededelingen doen.
Indicatie kosten: €6.60 per liter, exlusief btw. Met 1 liter kan 1-3 m2 behandeld worden, afhankelijk van het aandeel
voegen in de verharding.

Afbeelding 4. Streetprotection voegvulling van pressplate®. Foto: (Pressplate® 2004).

2.3.2 Geobind voegvullingen
Er worden verschillende type voegvullingen geleverd, voor diverse typen verkeersbelasting;
Geomix, Geoply® en Samco 88.
Geomix is een licht hydraulische voegvulling welke toegepast wordt bij een belasting door voetgangers,
personenautoverkeer en langzaam rollend zwaarverkeer, waar niet intensief gereinigd wordt. Geomix bevat
porfierbrekerzand (0-2 mm), porfier steenslag (2-6 mm) en LD-mix (0-8 mm). De LD-mix bestaat uit 90% m/m LD
staalslak en 10% m/m gegranuleerde hoogovenslak.

Afbeelding 5. Klinkers met Geomix voegvulling (links) en klinkers met een standaard brekerzand voegvulling (rechts), twee jaar na
aanleg. Foto’s proefveld Plant Research International.

Geoply® is een hoogwaardige polymeer gebonden voegvulling welke toegepast wordt bij een belasting door
voetgangers, personenautoverkeer en langzaam rollend zwaarverkeer, waar wel intensief gereinigd wordt. De
voegvulling is aan te brengen bij de nieuwe aanleg van verhardingen, voegen in bestaande verhardingen kunnen
echter ook alsnog gevoegd worden met Geoply®.

Samco 88 is een hoogwaardige voegmortel op basis van portlandcement en natuurlijk Bergeller kwartszand.
Afhankelijk van de gekozen constructieopbouw en verhardingselementen is het mogelijk om belastingen van 50 ton
zwaar verkeer te dragen en de bestrating zeer intensief te reinigen. Door gebruik te maken van speciale
toevoegingen, kan de mortel gebruikt worden in speciale situaties, zoals snel te belasten constructies (volledige
belasting is mogelijk 48 uur na oplevering). De buigsterkte is na 28 dagen 7,0 N/mm2, de druktsterkte is na 28
dagen 42,9 N/mm2, de wegenzoutbestendigheid is 200g/m2.
Vers gevoegde oppervlakken moeten beschermd worden tegen mogelijke vorstindringing.

2.3.3 Promaq® voegvullingen
Er zijn 5 verschillende Promaq® voegmortels verkrijgbaar voor professioneel gebruik: Promaq Drain, Promaq
A2000, Promaq A3, Promaq traffic A1 en Promaq traffic A2. Deze voegmortels bestaan allen uit 2-komponenten
epoxyhars.
Tabel 1. Promaq voegvullingen
Promaq Drain
Verkeersbelasting
Waterdoorlaatbaarheid
Voegbreedte vanaf
materiaal
Prijs €/m2*

Licht
298l/m2/min
5 mm
2-componenten
epoxyhars
5.70

Promaq A2000

Promaq A3

Midden tot zwaar
Matig
5 mm
2-componenten
epoxyhars
7.35

Middelzwaar
gering
5 mm
2-componenten
epoxyhars
6.51

Promaq traffic
A1
zwaar
gering
8 mm
2-componenten
epoxyhars
7.14

Promaq traffic
A2
zwaar
gering
8 mm
2-componenten
epoxyhars
7.50

* prijzen uitgaande van 3 cm diepe voeg en toepassing van 3 kg/m2 en minimum afname van 1000 kg in neutrale kleur.

Promaq® voegmortels zijn allemaal bestand tegen strooizout, elke borstel-en veegmachine en hogedrukreinigers.

2.4 Waterdoorlatende bestrating
Voor het uitvoeren van waterdoorlatende verhardingen zijn er meerdere mogelijkheden:
1. verhardingselementen met drainage-openingen. Het gaat hierbij om klassieke betonstraatstenen die van
uitsparingen voorzien zijn. Door de openingen kan het hemelwater infiltreren.
2. verhardingen met verbrede voegen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om standaar betonstraatstenen die
voorzien zijn van afstandhouders waardoor de voeg die ontstaat breder is en meer hemelwater kan
doorlaten.
3. Poreuze verhardingen. Hier kan gedacht worden aan poreuze betonstraatstenen die over het totale volume
waterdoorlatend zijn. De open structuur wordt verkregen door gebruik te maken van een specifieke
betonsamenstellinge.
4. halfharde verhardingen. Bijvoorbeeld grasbetontegels of kunststof grastegels.
(Febestral 2004)
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2.4.1 verhardingselementen met drainage openingen
2.4.1.1 Rona® nokstone
Rona® nokstones hebben de afmetingen 21x 10.5x 8 cm en hebben gemiddeld 13% open ruimte middels het
kantelenprofiel. Ze zijn in diverse kleuren leverbaar, zie foto. Daarnaast kunnen de ruimtes tussen de stenen gevuld
worden met steenslagvullingen Rona® biogrit. Biogrit zijn gemalen schelpen, afkomstig uit de Noordzee.
kosten: rona nokstone €12/m2 (afhankelijk van leverplaats).

Afbeelding 6. Rona nokstone® met biogrit voegvulling (links) en Rona nokstone met split voegvulling (rechts). Foto links: Plant
Research International, foto rechts: Altena weg-en waterbouw B.V.

2.4.1.2 Gireau-Filstenen®
Deze betonstraatstenen hebben sleuven aan de zijkant die zorgen voor de waterdoorlatendheid. De stenen kunnen,
afhankelijk van de ondergrond tot 500 l/s/ha hemelwater verwerken.

Afbeelding 7: Giereau-Filstenen® ingeveegd met brekerzand. Foto: Giverbo B.V.

2.4.2 grasroosters
2.4.2.1 Aquagreen ecologische grasroosters
Aquagreen ecologische grasroosters worden vervaardigd van HDPE polyethyleen met een hoge materiaaldichtheid.
Er zijn twee afmetingen, maxima plus (534x 345x 46 mm) en de standaard plus (348x 335x 46 mm). De roosters
zijn op maat te knippen en te zagen en zijn licht in gewicht. Het oppervlakte van de grasroosters is met meer dan
95% met gras begroeid.

Afbeelding 8. Aquagreen ecologisch grasrooster. Foto: www.aquagreen.nl

2.4.2.2 Slimblock kunststof grastegel
Slimblock grastegels bestaan uit een combinatie van gerecycled HDPE en LDPE polyethyleen en hebben een
afmeting van 500x500x50 mm (met een afwijking van +0 tot -4%). Het gewicht is ca. 1,5 kg per tegel en zijn net als
de aquagreen roosters op maat te zagen. Het open oppervlak is meer dan 90% en het horizontaal drainerend
oppervlak >10%. De druksterkte is 2100 kN/m2, mits opgevuld. De kleur is groen of zwart. De tegels zijn voorzien
van een pen/gat verbinding en zijn met elkaar verbonden met behulp van kunststof borgwiggen. De tegels zijn
zonder kantopsluiting toe te passen en zijn bereidbaar voor zowel vrachtvervoer als personenwagens.

Afbeelding 9. Slimblock kunststof grastegel. Foto: www.slimblock.com

2.4.2.3 Diederen Ecoraster grasroosters
Diederen Ecoraster grasroosters zijn gemaakt van polyethyleen en hebben een afmeting van 333x333x30 of 50
mm. De dikte van het materiaal is 2,8 tot 6 mm en de druksterkte varieert van 150 ton/m2 bij 2,8 mm tot 350
ton/m2 bij 6 mm. De kleur is zwart. De tegels zijn middels de voet aan elkaar te drukken.
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2.4.3 Poreuze betonstraatstenen
De poreuze betonstraatsteen is opgebouwd uit een mengsel van beton en natuursteen. De steen is verkrijgbaar in
verschillende maten en kleuren. Door de speciale betonmix is deze betonstraatsteen poreus en waterdoorlatend. De
waterdoorlaatbaarheid van deze steen is 72 liter per vierkante meter per minuut.
Poreuze betonstraatstenen hebben een percentage open ruimte van 100%, omdat dit type over zijn gehele structuur
waterdoorlatend is.Deze stenen moeten opgevuld worden met een voegenmateriaal 0,5/1 of 0,5/2. De fractie
0/0,5 moet vermeden worden, omdat de poreuziteit van de stenen dan verloren kan gaan (het ruwe oppervlak kan
dan verstopt raken)(Febestral 2004). Voorbeelden zijn de Kelt-drainage steen en de Permeostone.

Afbeelding 10. Kelt drainage steen. Foto: www.kellen-beton.nl

2.4.3 Grasbetonblokken
Grasbetonblokken zijn betonnen verhardingselementen die bestand zijn tegen een hoge verkeersbelasting. Deze
bestratingsmaterialen zijn geschikt voor o.a. parkeerplaatsen en hebben een hoge waterdoorlaatbaarheid. Het
zichtbare oppervlak is 15%, de open ruimte 30,8%.

Afbeelding 11 Grasbetonblokken. Foto: Terborg Beton BV.
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3. Aanbevelingen inrichting proefvakken en
toetsingscriteria
In dit hoofdstuk worden verhardingsmaterialen aanbevolen voor de inrichting van proefvakken. Daarnaast worden de
toetsingscriteria en de minimale afmetingen van het proefveld beschreven. Indien een terrein in zijn geheel met een
bepaald type onkruidwerend wegdek en trottoir wordt aangelegd, moet de functionaliteit van het wegdek echter niet
uit het oog verloren worden. Zware verkeersbelasting kan indien het verkeerde type verharding gekozen wordt,
zorgen voor verzakkingen en breuken in het wegdek waardoor onkruiden een kans krijgen. De plaatsing van een
bepaald type verharding moet daarom zorgvuldig afgewogen worden.
Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de afvoer van hemelwater. Als er gekozen wordt voor een
gesloten wegdek of bijvoorbeeld een trottoir met gesloten voegvullingen, probeer dan op andere plaatsen, zoals de
parkeerplaatsen, halfgesloten of poreuze verhardingen aan te leggen die in staat zijn de afvoer van grotere
hoeveelheden hemelwater te verzorgen.
In bijlage I staat een tabel weergegeven waarin eigenschappen van de aanbevolen verhardingen zoals
waterdoorlaatbaarheid, verkeersbelasting en kosten worden beschreven, voor zover door de fabrikant aangeleverd.

3.1 Wegdek
Voor de aanleg van de proefvakken voor het wegdek worden de volgende bestratingen aanbevolen:
•
Poreuze betonstraatsteen
•
verhardingselementen met Geoply® voegmiddel
•
betonplaat (bv.Esticon® of Pressplate®)
•
Asfalt met print
Op het preventie proefterrein van Plant Research International zijn voegen in een aantal van de proefvakken gevuld
met Geomix voegvulling. Twee jaar na aanleg is er op deze verhardingen nog geen onkruidgroei waar te nemen.
Omdat Geomix voegvulling echter niet geschikt is voor frequente verkeersbelasting bevelen we voor wegdek de
Geoply® voegvulling aan. Naar verwachting zal ook deze voegvulling preventief werken tegen onkruiden, ook in een
prakijktsituatie.
Betonplaten en asfalt hebben een minimum aan voegen, zodat onkruidgroei op dat type wegdek een minimale kans
zal krijgen zich te vestigen. Door gebruik te maken van prints kan bovendien een “vriendelijke” uitstraling gecreëerd
worden. Daarnaast zijn deze type verhardingen, mits voorzien van een goede fundering bestand tegen zeer zwaar
verkeer.
De aanbeveling voor poreuze betonstraatstenen is gemaakt met het oog op de waterdoorlatendheid die naar
verwachting met deze steen gecreëerd kan worden met een minimaal aantal voegen.

3.2 Parkeerplaats
Voor de aanleg van de proefvakken voor de parkeerplaatsen wordt aanbevolen de volgende bestratingen aan te
leggen:
•
Rona nokstone
•
Aquagreen grasrooster
•
Slimblock grastegel
•
Grasbetontegel
Op parkeerplaatsen kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden van dezelfde materialen als de aanbevolen
verhardingen voor het wegdek. De functie van een parkeerplaats is echter zodanig dat er ook gebruik gemaakt kan
worden van materialen die voor een wegdek niet geschikt zijn, zoals halfverhardingen. Vanwege het grote belang van
de afvoer van hemelwater is in dit voorstel gekozen voor verhardingen die een grote waterdoorlaatbaarheid bezitten.

De verwachting is dat op deze verhardingen door de open ruimten onkruiden meer kans krijgen zich te vestigen dan
op de verhardingen die aanbevolen worden voor het wegdek. Het is echter bekend dat op halfverhardingen de
acceptatie van onkruiden veel groter is als op reguliere bestrating (Spijker, Hekman et al. 2002).
Daarnaast kunnen deze verhardingen ingezaaid worden met gras, waardoor het de onkruiden bemoeilijkt wordt zich
te vestigen.

3.3 Trottoir
Voor de aanleg van het trottoir wordt aanbevolen gebruik te maken van:
•
Betonplaat met trottoirprint
•
Verhardingselementen met Geomix voegmiddel
•
Verhardingselementen met Promaq drain voegmiddel
In de praktijk worden de probleemsituaties toch vaak op trottoirs aangetroffen; er zijn relatief grotere oppervlakten
met een matige tot geringe betreding en veel obstakels bevinden zich op het trottoir. Hierbij valt te denken aan
prullebakken, fietsenstandaards, bankjes, etc.
Om deze redenen worden de betonplaten en de voegmiddelen aanbevolen. De betonplaten zijn voegvrij, verkrijgbaar
in een print die gebruikelijk is voor een trottoir en obstakels kunnen in het beton verwerkt worden, waardoor rondom
deze objecten geen extra kieren en voegen ontstaan. De platen kunnen daarnaast geleverd worden met speciale
goten voor kabels en leidingen zodat schade bij herstelwerkzaamheden beperkt kan blijven. De voegmiddelen
kunnen aangebracht worden rondom obstakels en in de voegen, zodat er toch van een elementverharding gebruik
gemaakt kan worden, zonder de nadelen die voegen opleveren t.a.v. de onkruidgroei.

3.4 Verkeersgeleiders
Onkruidproblemen treden op terreinen waar niet-chemische onkruidbeheersing plaatsvindt vaak op moeilijk
bereikbare plaatsen, zoals rond obstakels en op verkeersgeleiders, op (anonimous 1997). Rond obstakels kunnen
problemen voor een groot deel voorkomen worden door gebruik te maken van een voegvulling of door de obstakels
geïntegreerd in de verharding te plaatsen (bijvoorbeeld een fietsenrek in een betonplaat).
Voor verkeersgeleiders wordt daarom aangeraden om gebruik te maken van
•
Betonprint
•
Asfalt met print
•
Verhardingselement met een voegvulling.
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3.5 Toetsingscriteria en grootte proefvakken
De onkruiddruk op de verhardingen zal worden waargenomen op drie momenten in het jaar, d.w.z. in het voorjaar, in
de zomer en in het najaar. De meest optimale situatie is dan om de eerste en de laatste monitoring, respectievelijk
voor de eerste onkruidbestrijding en na de laatste onkruidbestrijding uit te voeren.
De monitoring zal plaatsvinden op basis van de beeldklasse-indeling van Plant Research International, zoals
beschreven in bijlage III, tabel 1.
De grootte van de proefvakken is bij voorkeur 25m2, van 5x 5m. Het monitoren van de onkruiden zal dan
plaatsvinden in het midden van het proefvak om randeffecten zoveel mogelijkl te voorkomen (Afbeelding 12). Voor
een goede analyse zullen vier herhalingen nodig zijn.

Afbeelding 12. Voorbeeld proefvak.
Deze afmetingen zullen in het geval van parkeerplaatsen en trottoir niet haalbaar zijn. Een optimaal trottoir zal nooit
een breedte van 5 m hebben en parkeerplaatsen zullen verspreid over het terrein aangelegd worden. Voor die type
verhardingen is het daarom raadzaam om tijdens het maken van de definitieve indeling van het terrein, de
afmetingen van de proefvakken vast te stellen. Wel is het van belang om aan een oppervlakte per proefvak van liefst
25 m2 en minimaal 20 m2 vast te houden, zodat het vak representatief blijft voor de verharding. Voor een trottoir van
3 meter breed zou dan gedacht kunnen worden aan een proefvak van 3x 8,3 m.
Om een goede vergelijking tussen de materialen te kunnen maken is het wenselijk dat alle proefvakken voor de
verschillende verhardingsmaterialen per type bestratingsfunctie (wegdek, parkeerplaats en trottoir) wel dezelfde
afmetingen hebben. Bij ongelijke afmetingen zullen verschillen in betreding een rol gaan spelen in de onkruiddruk. Zo
zal bij een breed trottoir de betreding aan de randen van het trottoir minder zijn als bij een smal trottoir.
Als er gekozen zal worden voor de aanleg van 3 typen trottoir, zal er per verhardingstype 4 herhalingen x 25 m2
=100 m2 trottoir beschikbaar moeten zijn, in totaal dus 300 m2 trottoir. De 12 proefvakken moeten random over de
totale oppervlakte verdeeld worden.
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4. Opties voor chemie-vrij onkruidbeheer
Door een goed ontwerp en een goede aanleg kunnen veel problemen bij het beheer voorkomen of sterk beperkt
worden. Dit geldt ook voor de onkruidbestrijding. Natuurlijk is het niet zo dat een goed ontwerp het onderhoud
overbodig maakt. In dit hoofdstuk staan verschillende opties voor chemie-vrij onkruidbeheer beschreven.

4.1 Methoden
4.1.1 Branden
Bij het branden wordt gedurende korte tijd een hitteveld gevormd waardoor de celwanden van bovengrondse
plantendelen barsten en de planten verdorren. In feite gaat het hier dus om verhitting van de planten en niet om
verbranding van de plant. Herhaling van de behandeling put planten uit.
Er zijn twee type branders, de stootbrander en de infraroodbrander. De stootbrander vormt een vlam (hete
gasstroom) onder een geïsoleerde metalen kap, waaronder de gasstroom langs de planten wordt geleid. Als
brandstof wordt vaak LPG gekozen, maar ook propaangas en huisbrandolie worden gebruikt. De gemiddelde
luchttemperatuur van een moderne brander hangt af van de constructie maar kan bij een brander met een
geforceerde luchttoevoer ca 500-600 ∘C zijn (Vermeulen, Zuydam et al. 2002). De bruto productiviteit van een
stootbrander varieert van 300-860 m2/h en het bruto energieverbruik tussen de 460 en 1830 KJ/m2. Kosten liggen
tussen de 0.03-0.07 €/m2 per behandeling (Medema 2004).
De infraroodstraler verwarmt de plantendelen doordat deze de uitgezonden straling opnemen. Er is sprake van een
zogenaamde energie dosis-respons curve; bij toenemende energie-dosis gaan steeds meer bovengrondse
plantendelen dood. Er zijn geen cijfers bekend wat betreft de productiviteit van de infraroodbrander, er wordt
geschat dat de haalbare productiviteit op 60% van de productiviteit van de stootbrander ligt. De kosten worden op
basis daarvan geschat op 0.05 tot 0.10 €/m2 per behandeling (Vermeulen, Zuydam et al. 2002).

Afbeelding 14. Brander. Foto: Plant Research International.

Een brander bestaat meestal als aanbouwunit en is dan wel aan de voor-of achterzijde van een werktuigdrager
gemonteerd. De werksnelheid van deze brander is tamelijk groot wanneer de branderbakken frontaal zijn bevestigd.
De behandeling moet echter, afhankelijk van het gewenste onkruidbeeld, kruidgroei en staat van de verharding, 4 tot
6 maal per jaar herhaald worden (Vermeulen, Verwijs et al. 2004).
Branden is in principe mogelijk op elke verharding en halfverharding. Ook op asfalt kan een brander ingezet worden,
mits er voorzichtig mee omgesprongen wordt. Sommige asfaltsoorten, met een hoog bitumengehalte, kunnen onder
bepaalde omstandigheden smelten (Spijker, Hekman et al. 2002).

4.1.2 Borstelen
Borstelen is een mechanische bestrijdingsmethode, waarbij de bovengrondse delen van de onkruiden worden
verwijderd. De borstels zijn staaldraadborstels.Net als bij branden worden de ondergrondse plantendelen niet
verwijderd. Het voordeel van borstelen is dat deze methode niet alleen de onkruiden verwijderd maar ook vervuiling
zoals bladeren, zwerfvuil, zand en stof verwijderd. Deze materialen kunnen een voedingsbodem vormen voor nieuw
te vestigen onkruiden, als ze niet verwijderd worden. Borstelen is mogelijk op alle soorten en vormen van
halfgesloten verhardingen (tegels, straatstenen en goten). Het kan echter voorkomen dat door frequent borstelen de
toplaag van de verharding sneller slijt of beschadigingen aan de verhardingen optreden (Spijker, Hekman et al.
2002).

Afbeelding 15. Borstelmachine. Foto: Plant Research International.

De productiviteit van een borstelmachine bedraagt 430-1500 m2/h, afhankelijk van de situatie. Het energieverbruik
ligt tussen de 120 en 420 kJ/m2. Als gevolg van slijtage van de borstel kunnen ijzerdeeltjes in het milieu
terechtkomen. De kosten bedragen 0.08-0.16 €/m2, bijkomende kosten voor het vegen en afvoeren van grond en
plantresten na het borstelen bedragen 0.05 €/m2 per behandeling (Vermeulen, Zuydam et al. 2002; Medema 2004).

4.1.3 Heet water
Met een heet water apparaat wordt heet water op de verharding aangebracht, met behulp van een spuitlans (Aminal
2002; Spijker, Hekman et al. 2002). Na behandeling zien de onkruiden eruit als gekookte spinazie. Binnen twee
weken is het onkruid vergaan. Bepaalde onkruidsoorten kunnen echter na vier weken al weer volledig hersteld zijn,
zoals bepaalde grassoorten. Waarschijnlijk draagt het toegevoegde water bij aan het herstel van de onkruiden. Met
deze methode kunnen onkruiden ook op moeilijk bereikbare plaatsen bestreden worden, zoals rondom obstakels, in
goten ed. Deze methode kan ook op half-verhardingen worden toegepast. Er is, in tegenstelling tot de
onkruidbranders geen direct brandgevaar, waardoor de methode breder kan worden toegepast dan de
onkruidbrander (Spijker, Hekman et al. 2002). De bruto productiviteit van de machines liggen tussen de 110 en 450
m2/uur en het bruto energieverbruik tussen de 300 en 3000 kJ/m2. De kosten bedragen 0.17 tot 068 €/m2
(Medema 2004).
Verhitten van planten via stoom of warm water is een convectief warmte-overdrachtsproces. Het water verbruik ligt
tussen 1 en 8 liter per m2 verharding (Vermeulen, Zuydam et al. 2002). In sommige gevallen worden er plantaardige
oliën aan het water toegevoegd die dan een schuimlaag op de verhardingen vormen. Er wordt gedacht dat dit
schuim een isolerende deken vormt, waardoor warmte beter vastgehouden wordt en beter resultaat behaald kan
worden (Aminal 2002). De toevoeging van schuim is in 2001 getoetst op een proefterrein in Wageningen (tabel 1).
De toevoeging van schuim resulteerde in een lagere hoeveelheid onkruiden in hetzelfde seizoen. Na de winter was
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dit positieve effect verdwenen (Groeneveld, Uffing et al. 2002). Milieu effecten van de toevoeging van
schuimvormers zijn nog niet onderzocht.

Afbeelding 16. Heet water machine. Foto: Plant Research International.

Tabel 2. Effecten van de H2O Hot aqua weeder® heetwatertechniek op 3 oktober 2001 op proefterrein in
Wageningen. Ondergrond normaal trottoir.
Gemiddeld % verharding bedekt met onkruiden
Toepassingssnelheid
Schuimtoevoeging
5 oktober 2001
17 oktober 2001
5 maart 2002
(km/uur)
5
Nee
14 a
17 a
35 a
5
Ja
6b
8b
35 a
7
Nee
13 a
19 a
41 a
7
Ja
6b
9b
32 a
onbehandeld
Nee
52
58
62
a

gemiddelden per kolom zijn significant verschillend volgens a statistische LSD-toets (p=0.95) wanneer ze gevolg worden door

verschillende letters.

Er kunnen bij toepassing van deze methode stoomwolken ontstaan die eventueel hinder voor verkeer veroorzaken,
maar zullen bij goed gebruik geen problemen opleveren (Vermeulen, Zuydam et al. 2002).

4.1.4 Bosmaaien
Grote onkruiden kunnen ook mechanisch verwijderd worden met de bosmaaier. De bosmaaier is uitgerust met een
dikke nylon draad of een staalborstel en wordt als alternatief voor de borstelmachine rond obstakels gebruikt. Met
de bosmaaier wordt altijd pleksgewijs gewerkt. De productiviteit van deze machine is lager als van de
borstelmachine (270-1000 m2/uur), het energieverbruik ligt echter ook lager (30-110 kJ/m2). De schade aan
verhardingen is over het algemeen beperkt. Obstakels zelf, zoals lantaarnpalen kunnen echter wel beschadigt raken
en op de beschadigde delen gaan roesten (Vermeulen, Zuydam et al. 2002; Medema 2004). De bosmaaier kan ook
op grote oppervlakten ingezet worden, maar dit gebeurt in de praktijk zeer weinig. Over het algemeen wordt dit uit
het oogpunt van arbeidsomstandigheden minder geschikt bevonden (Spijker, Hekman et al. 2002).

4.2 Beheersregime
Bij alle onkruidbestrijdingsmethoden is het van belang om het tijdstip van de maatregelen en de op dat moment
optredende onkruidgroei op elkaar af te stemmen.
Voordat echter een geschikt beheersregime bepaald kan worden, zal afgesproken moeten worden naar welke
beeldklasse gestreefd moet worden. Veronkruiding is in te delen naar een beeldklasse-indeling voor verhardingen
(Bijlage III).
Deze beeldklasse kan op een bepaalde plek gedurende het jaar verschillen, afhankelijk van het seizoen en betreding
van de verharding. Door als beheerder een beeldklasse na te streven, kan gekozen worden wanneer en hoe ingrijpen
noodzakelijk is. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om beeldklasse 2 na te streven. Dit betekent echter wel
dat gedurende het hele jaar de beeldklasse deze norm niet overschreden mag worden en er alleen geen of zeer
geringe onkruidgroei aanwezig mag zijn.
In 2001 is er een onderzoek bij Wageningen Universiteit en Research Centre (uitgevoerd door A&F, Agrotechnology
en Food Innovations en PRI, Plant Research International) gestart waarin basisgegevens over de gewenste
beeldklasse en het bijbehorende aantal behandelingen verzameld worden. De beeldklasse die in het experiment
wordt nagestreeft is klasse 3, de verharding betreft een standaard trottoir. In het experiment wordt in elk jaar in de
proefvakken één behandelingsmethode gebruikt. In een proefvak waar in 2002 is gebrand, wordt ook gedurende de
rest van het experiment gebrand en geen andere methode toegepast. Het experiment loopt nog tot en met 2005.
De eerste resultaten staan vermeld in tabel 3 (Vermeulen 2004; Vermeulen, Verwijs et al. 2004).
Tabel 3. Aantal maal dat een behandeling met een bepaalde methode uitgevoerd moet worden wanneer maximaal
klasse 3 wordt nagestreefd.
Aantal behandelingen
Methode
2002 2003 Prognose 2004 Gemiddeld over 3 jaar
Branden
4
6
4
4.7
Borstelen
3
5
4
4.0
Heet water zonder schuim
2
6
4
4.0
Voor praktijksituaties wordt algemeen aangenomen dat een combinatie van maatregelen de beste aanpak biedt om
onkruiden te bestrijden (Spijker, Niemeijer et al. 1998).
Op dit moment ontbreken er nog objectieve harde cijfers over de relatie tussen een bepaalde beeldklasse,
beheersregime en type verharding. Het is hierdoor niet mogelijk om voor nieuw aan te leggen verharding en een
gekozen beeldklasse te bepalen wat het bijbehorende regime zal zijn. Dit zal de praktijk moeten uitwijzen.
De mogelijke beheersmaatregelen die mogelijk zijn op de aanbevolen verhardingen staan vermeld in bijlage I, tabel I2. Uit dit overzicht blijkt dat als op het gehele terrein één beheersregime aangehouden wordt, dwz op elke
verharding wordt dezelfde serie beheersmaatregelen uitgevoerd, heet water techniek en branden de mogelijke nietchemische beheersmethoden zijn voor dit terrein.
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5. Inrichting Perken
Op braakliggende terreinen en open grond tussen de (jonge) beplanting zoals in perken kunnen onkruiden kiemen en
tot ontwikkeling komen. Om problemen door overwoekering te voorkomen moeten dergelijke terreinen intensief
worden beheerd door middel van wieden en schoffelen. Dit is arbeidsintensief, tijdrovend en dus duur. Het
voorkomen van onkruidgroei is effectiever dan achteraf bestrijden. De perken behouden een net aanzicht en op
termijn werkt het kosten besparend. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om de groei
van onkruiden in perken zo veel mogelijk te voorkomen. De strategie die hierbij wordt gehanteerd is er op gericht
het oppervlak aan open grond zo veel mogelijk te beperken door het aanbrengen van een permanente
bodembedekking. Op deze wijze krijgen de onkruidzaden geen lichtimpuls om te gaan kiemen. Het afdekken van de
bodem kan op een aantal verschillende manieren, namelijk door:
• Bodembedekking met planten;
• Bedekking met materialen;
• Combinatie van planten en materialen

5.1 Bodembedekking met planten
Het principe berust op de grotere
concurrentiekracht van de bodembedekker
ten opzichte van de onkruiden en het
afdekken van de bodem waardoor
onkruidzaden minder snel kiemen. Voor een
optimale onderdrukking van de onkruiden
moeten bodembedekkers de open ruimte
dus snel kunnen bedekken en gedurende
een lange periode bedekt houden. Er zijn
vele plantensoorten en cultivars die als
bodembedekker kunnen worden toegepast.
In Tabel 1 worden een aantal voorbeelden
gegeven. Combinaties van soorten kan een
Voorbeeld van een perk met bodembekker. Foto: Arboretum
mooi afwisselend beeld over de seizoenen
Trompenburg
opleveren. Bij voorkeur worden vaste
planten gebruikt omdat één- en tweejarigen
te kort leven om de onkruiden voldoende te kunnen onderdrukken. Bij het kiezen van geschikte bodembedekkers
spelen een aantal aspecten een belangrijke rol:
• overblijvend (vaste plant) en winterhard (eventueel alleen inheems);
• snel groeien en de grond in minder dan twee jaar bedekken;
• esthetische waarde (bloem vormend, specifieke bladkleur, wintergroen blijvend, etc);
• onderhoudsarm (weinig snoeien etc.);
• weinig gevoelig voor ziekten en plagen;
• geschikt voor de betreffende bodemstructuur (droog/nat) en standplaats (zon/schaduw).
Het toepassen van bodembedekkende soorten vraagt over het algemeen hogere investerings- en onderhoudskosten
in de eerste twee a drie jaar. Nadat de beplanting een gesloten laag heeft gevormd is nog maar weinig onderhoud
nodig.

5.2 Bodembedekking met materialen
5.2.1 Boomschors
Boomschors is een vrij grof restproduct van de houtverwerkende industrie. Het merendeel bestaat uit schors van
naaldbomen omdat de levensduur hiervan langer is dan van loofhout. Door de afgifte van looizuren en het
tegenhouden van licht wordt de kieming van zaden geremd. Mits een voldoende dikke laag van circa 8-10 cm wordt
aangebracht heeft het een goed onkruidonderdrukkend vermogen. Vooral de opkomst van eenjarige kruiden wordt
goed voorkomen en het vertraagt de opkomst van wortelonkruiden. Om de bodem goed bedekt te houden moet de
schors-laag jaarlijks worden aangevuld. De schorslaag beschermt de bodem tegen structuurbederf door erosie
en/of betreding. De vertering van de schors leidt tot een betere bodemstructuur maar het proces onttrekt stikstof
aan de bodem wat een negatief effect kan hebben op de plantengroei. Het verdient aanbeveling de beplanting
jaarlijks een extra stikstofgift toe te dienen.
Prijsindicatie: €1,50 m-2.

5.2.2 Houtsnippers
Houtsnippers zijn over het algemeen fijner van structuur dan boomschors. Het is meestal afkomstig van ter plekke
verzameld en versnipperd snoeihout met als bijkomend voordeel een besparing op de transport- en stortkosten. Het
vormt een wat compactere laag dan schors maar ook hier geldt dat er een voldoende dikke laag moet worden
aangebracht (circa 8-10 cm) om het onkruid te onderdrukken. Houtsnippers verteren relatief snel waardoor
onkruiden zich weer kunnen ontwikkelen. Ook de vertering van houtsnippers leidt tot een betere bodemstructuur
maar daarbij wordt stikstof aan de bodem onttrokken wat een negatief effect kan hebben op de plantengroei. Het
verdient aanbeveling de beplanting jaarlijks een extra stikstofgift toe te dienen. Een potentieel risico van het
toepassen van houtsnippers is dat er mogelijk ziekten en plagen door verspreid kunnen worden.
Prijsindicatie: €1,00 m-2.

5.2.3 Worteldoek/folies/plastics
In de vollegrondsteelt worden verschillende vaste afdekmaterialen zoals folies, plastics en worteldoek gebruikt om
de kieming van onkruiden tussen de aanplant te voorkomen. Over het algemeen hebben dergelijke materialen een
lange levensduur en is de werking zeer goed. Het (handmatig) aanbrengen en het op termijn weer afvoeren is echter
arbeidsintensief en dus relatief duur. Door gebruik van vaste afdekmaterialen loopt de bodemtemperatuur sneller op
wat, afhankelijk van de plantensoort zowel positieve als negatieve effecten kan hebben. Vanuit esthetisch oogpunt
zijn deze materialen wellicht minder geschikt voor toepassing in openbaar groen behalve op specifieke plaatsen
zoals taluds.
Prijsindicatie: €0,50-1,00 m-2.

5.2.4 Overige
Behalve bovengenoemde materialen worden ook bijvoorbeeld gehakseld stro, compost, cacaodoppen, aanvulgrond
(Topterra), heideproducten en bladeren gebruikt als afdekmateriaal. Zonder verder op de details in te gaan blijkt dat
de werking, levensduur en kostprijs van deze materialen sterk kunnen variëren.

5.3 Combinatie van planten en materialen
Na het aanbrengen van de gewenste beplanting in de vorm van bomen en heesters wordt onkruidbestrijding actueel.
Als wordt gekozen voor de aanplant van bodembedekkers om de tussenliggende bodem afgedekt te houden zal het
twee à drie jaar duren voor de planten een gesloten laag vormen. Om die tijd te overbruggen kan worden gekozen
voor het tussen de beplanting aanbrengen van een laag boomschors of houtsnippers. De onkruidonderdrukking zal

25
niet volledig zijn, enige beheer in de vorm van het weghalen van doorkomende onkruiden zal zeker in de eerste jaren
noodzakelijk zijn.
Op moeilijk bereikbare plaatsen zoals hellingen en taluds kunnen bodembedekkers gecombineerd worden met
worteldoek. Dit voorkomt bodemerosie en levert een besparing op de onderhoudskosten (Looman 1999).

5.4 Aanbevelingen
Voor het onderdrukken van onkruiden worden enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot geschikte
plantensoorten en/of materialen. Uitgangspunt hierbij is dat er in de betreffende plantvakken al een beplanting van
heesters en/of bomen is aangelegd (geen onderdeel van dit rapport). De geselecteerde plantensoorten zijn groenblijvend en geschikt voor de omstandigheden tussen een dergelijke jonge, relatief open beplanting (schaduw tot halfschaduw).

Geranium macrorrhizum (Ooievaarsbek).
Groenblijvend.

Hedera helix (Klimop). Groenblijvende klimplant die
als bodembedekker is te gebruiken.

Pachysandra terminalis (Dikke meeldraad)
Groenblijvend. De geadviseerde plantdichtheid: 811 stuks m-2.

Asarum caudatum (Mansoor). Groenblijvend. De
geadviseerde plantdichtheid: 11-15 stuks m-2.

Vinca major (Maagdenpalm). Groenblijvend.

Voor een plantvak waarin geen beplanting met
heesters is voorzien zou een combinatie van
Tellima grandiflora en boomschors kunnen worden
toegepast. Tellima is een wat hogere (60 cm),
groenblijvende plant. De geadviseerde
plantdichtheid: 8-11 stuks m-2.
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Bijlage I.
Eigenschappen aanbevolen verhardingen
Tabel I-1. Eigenschappen aanbevolen verhardingen. Gegevens zijn aangeleverd door betreffende fabrikanten en niet getoetst door PRI.
verharding
Bedrijf
Kosten indicatie €/m2 excl. BTW
verkeersbelasting
% open
Waterdoorlaatruimte
baarheid
l/m2/min.
Streetprint®
Streetprint
12—15
Nederland B.V.
Esticon®
Meteoor B.V.
24 (Zonder print, 2x2 m)
tot 45 ton
0
0
35 (Pasplaten zonder print 2x1 m)
31 (Met print, grijs, 2x2 m)
37 (met print, grijs, 2x 1 m)
Pressplate®
Pressplate B.V.
65 (gewapend 16 cm)
Zwaar tot zeer
0
0
zwaar verkeer
Geomix
Gebr. Voets B.V.
10
Personenauto en
0
0
langzaam rollend
zwaar
Geoply®
Gebr. Voets B.V.
25-30
Personenauto en
0
0
langzaam rollend
zwaar
Promaq® drain
Aquagreen B.V.
5.70
licht
0
sterk
Kelt drainage
Kellen-Beton B.V.
Licht
72
steen
Rona nokstone ®
Altena weg-en
12, afhankelijk van leverplaats
13
waterbouw B.V.
Aquagreen
Aquagreen B.V.
95
grasrooster
>90
Slimblock
Drain Products
2100kN/m2
(opgevuld)
grastegel
Benelux

zoutbestendig

Ja

afmetingen

reiniging

nvt

Intensief

Standaard
2x2m2

Intensief

ja

Intensief

ja

Nvt

Zeer
licht

ja

Nvt

intensief

ja

Nvt
divers

intensief
Intensief

ja

21x10,5x 8
cm
534x345x46
mm
500x500x50
mm

nvt
nvt
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Grasbetontegel

Terborg Beton
B.V.
Pressplate BV

Pressplate ®
65 (ongewapend, 16cm)
Printbeton
Ter vergelijking: Betonstraatstenen 6 €/m2; 14,60 €/m2 inclusief aanleggen.

30.8
0

nvt
0

ja

61x41x10 of
12 cm
Nvt

intensief

I-3
Tabel I-2. Mogelijke beheersmethoden per aanbevolen verharding
verharding
vegen
borstelen
branden
Streetprint®
Esticon®
Pressplate® verkeersplaat
Geomix
Geoply®
Promaq® drain
Kelt drainage steen
Rona nokstone ®
Aquagreen grasrooster
Slimblock grastegel
Grasbetontegel
Pressplate ® Printbeton

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

nvt
nvt
nvt
x

nvt
nvt
nvt
x

x
x
x
x
x
x
x
x
nvt
nvt
nvt
x

Heet water
x
x
x
x
x
x
x
x
nvt
nvt
nvt
x
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Bijlage II.
Overzicht van bodembedekkende plantensoorten
Tabel II-1. Overzicht van een aantal plantensoorten die geschikt zijn als bodembedekker (uit: www.plantengids.nl)
Latijnse naam

Nederlandse naam

Standplaats

Bodem1

Hoogte
(cm)

Groenblijvend

kruidnoot

zonnig

vochtig

10

ja

A. magellanica; blauwgroen /A. novae
zelandiae; diepgroen/A. Buchanannii grijsgroen

Bont zevenblad

zonnig

droog - vochth

± 70

Nee

woekerend

Opmerkingen

Kruidachtigen
Acaena sp.
Aegopodium podograria
Alchemilla vulgaris
Alyssum montanum
Anthemis carpatica
Asarum caudatum
Aubrieta
Bergenia cordifolia
Blechnum penna-marina
Brunnera macrophylla
Campanulla Stella
Convallaria majalis
Cornus canadensis
Duchesnea indica
Epimedium youngianum
Euonymus fortunei
Fragaria vesca
Galium odoratum
Genista lydia
Geranium macrorrhizum

Vrouwenmantel

half-schaduw

droog - vochth

± 35

Nee

goed te combineren

Schildzaad

zonnig

droog

± 15

Ja

goed te combineren

Roomse kamille

zonnig

droog - vochth

± 25

Nee

goed te combineren

Mansoor

schaduw

vochtigh.

± 15

Ja

goed te combineren

Aubrietia

zonnig

droog

± 10

Ja

goed te combineren

Schoenlappersplant

half-schaduw

droog

± 30

Ja

weinig tot niet woekerend

Dubbelloofvaren

half-schaduw

vochtig

± 20

Nee

winterbescherming noodzakelijk

Kaukas. Vergeet-mij-niet

schaduw

vochtigh.

± 50

Nee

weinig tot niet woekerend

klokjesbloem

zonnig

vochtig

± 10

Ja

woekerend

Lelietje-der-dalen

schaduw

droog

± 20

Nee

woekerend

Dwergkornoelje

schaduw

vochtigh.

± 25

Ja

goed te combineren

Sieraardbei

half-schaduw

droog - vochth.

± 15

Ja

woekerend

Elfenbloem

half-schaduw

vochtigh.

± 25

Ja

goed te combineren

Kardinaalsmuts

zonnig

droog

± 10

Ja

goed te combineren

Bosaardbei

schaduw

droog

± 10

Nee

woekerend

Lieve vrouwe bedstro

schaduw

vochtigh.

± 15

Nee

goed te combineren

Brem

zonnig

droog

± 50

Ja

dwergstruik, zure bodem

Ooievaarsbek

half-schaduw

droog - vochth.

± 40

Ja

goed te combineren
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Hedera helix
Hemerocallis
Hypericum calycinum
Iberis sempervirens
Lamium maculatum
Lavandula angustifolia
Luzula sylvatica
Nepeta faassenii
Pachysandra terminalis
Persicaria affinis
Santolina chamaecyparissus
Stachys byzantina
Tellima grandiflora
Teucrium scorodonia
Thymus serpyllum
Tiarella cordifolia,
Trachystemon orientalis
Vinca major
Vinca minor
Waldsteinia ternata
Conifeerachtigen
Abies balsamea “Nana”
Juniperus horizontalis
Juniperus procumbens
Pinus mugo “Minimops”
Pinus parviflora “Schoon’s Bonsai”
Pinus strobus “Minima”
Thuja occ.”'Meinecke’s Zwerg”

Klimop

half-schaduw

droog - vochth.

± 20

Ja

klimplant, goed te combineren

Daglelie

zonnig

droog - vochth

± 75

Nee

“weideplant”, goed te combineren

Hertshooi

zonnig

droog - vochth.

± 25

Ja

goed te combineren

Scheefkelk

zonnig

droog

± 25

Ja

goed te combineren

Gevlekte dovenetel

schaduw

vochtigh.

± 25

Ja

goed te combineren

Lavendel

zonnig

droog

± 50

Ja

goed te combineren

Veldbies

half-schaduw

droog - vochth.

± 50

Ja

weinig tot niet woekerend

Kattekruid

zonnig

vochtigh.

± 30

Nee

goed te combineren

Dikke meeldraad

half-schaduw

vochtigh.

± 25

Ja

goed te combineren

Duizendknoop

half-schaduw

droog - vochth.

± 25

Nee

woekerend

Heiligenkruid

zonnig

droog

± 40

Ja

ook als solitair te gebruiken

Ezelsoor

zonnig

droog

± 50

Ja

goed te combineren

half-schaduw

droog

± 50

Ja

weinig tot niet woekerend

Valse salie

half-schaduw

droog

± 50

Nee

weinig tot niet woekerend

Kruiptijm

zonnig

vochtigh.

±5

Ja

goed te combineren

Schuimbloem

schaduw

vochtigh.

± 35

Ja

goed te combineren

half-schaduw

droog

± 25

Nee

weinig tot niet woekerend

Maagdenpalm

schaduw

vochtigh.

± 30

Ja

woekerend

Maagdenpalm

schaduw

vochtigh.

± 15

Ja

woekerend

schaduw

droog

± 15

Ja

goed te combineren

Zilverspar

half-schaduw

droog

± 50

Ja

goed te combineren

Jeneverbes

half-schaduw

droog

± 25

Ja

oppervlakkige worteling

Jeneverbes

half-schaduw

droog

± 50

Ja

goed te combineren

Den

half-schaduw

droog

± 50

Ja

oppervlakkige worteling

Kwastjesden

half-schaduw

droog

± 100

Ja

oppervlakkige worteling

Den

half-schaduw

droog

± 40

Ja

oppervlakkige worteling

± 70

Ja

goed te combineren

Levensboom
half-schaduw
droog
1
Indeling in vier klassen: droge, droge tot vochthoudende, vochthoudende tot vochtige en natte bodem.
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Bijlage III Indeling naar beeldklassen
Tabel III-1. Beeldklasse-indeling voor veronkruiding van verharding (Plant Research International).
Klasse Veronkruiding Omschrijving onkruidbeeld
1
2
3
4
5
6

Geen
Zeer gering
Gering
Matig
Zwaar
Zeer zwaar

Geen onkruiden
Enkele planten in voegen, geen polvorming of omhoogschietend onkruid
Voegen ca. 25% begroeid, enig omhoogschietend onkruid, geen polvorming
Voegen 25-50% begroeid, flink deel omhoogschietend, enige polvorming
Meer dan 50% van voegen begroeid, polvorming duidelijk aanwezig
Verharding is nauwelijks meer zichtbaar, uit de hand gelopen situatie

Figuur I-1. Beeldklasse 1.

Figuur I-2. Beeldklasse 2.
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Figuur I-3. Beeldklasse 3.

Figuur I-4. Beeldklasse 4.
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Figuur I-5. Beeldklasse 5.

Figuur I-6. Beeldklasse 6.

