
Wie is er bang van de 

paardenbloem? 
Pesticidenvrij beheer in Sint-Niklaas

Wegen pesticidenvrij, Brussel09/03/2016

Veerle Stuer, Afdelingshoofd milieu



Inleiding

DDT 

W.O.II

malaria, gewasbescherming

1972: verbod

Recreatiedomein De Ster

2006: 250 kg Casoron (dichlobenil)

2007: verbod

Zika-virus
overdosis larvicide in drinkwater?
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Bescheiden start

Vanaf 2001 

opstart interne stuurgroep

beleidsvisie: nulgebruik tegen 2015,

via geleidelijke afbouw 

Beleidsoptie afwijking op nulgebruik 29-04-2003

Voor de hierna volgende concrete situaties vraagt het Stadsbestuur Sint-Niklaas een afwijking aan op de 
voorwaarden opgelegd door het decreet. 

Onderhoud van begraafplaatsen: het Stadsbestuur Sint-Niklaas streeft ernaar om zo weinig mogelijk 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Hiertoe worden de 
oudere begraafplaatsen geleidelijk heraangelegd tot onderhoudsvriendelijker oppervlaktes. Toch is het 
voorlopig onmogelijk om de begraafplaatsen te onderhouden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Onderhoud van grasvelden voor sport en spel: het Stadsbestuur Sint-Niklaas streeft ernaar om zo weinig 
mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken voor het onderhoud van. grasvelden voor sport en 
spel. Toch is het voorlopig onmogelijk om de grasvelden voor sport en spel te onderhouden zonder 
gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Reductieprogramma: 

– sensibilisatie

– beheer



Reductieprogramma: sensibilisatie

Communicatie naar de burger 

Wie is bang van een paardebloem?



Reductieprogramma: beheer

Groen 

– inventarisatie van alle gebruikte van pesticiden
Groendienst 1993: 200kg -> 2003: 125kg

Begraafplaatsen  1993: 110kg -> 2003: 20kg

– opleiding medewerkers: theorie, praktijk, 

terreinbezoek

– Voorraad pesticiden achter slot 

Verhardingen

– Voorbeeldgebied:  

1/5 grondgebied

extern onderhoud



Wetswijziging pesticidendecreet 2008

19-12-2008: nieuw uitvoeringsbesluit pesticidendecreet

! Strenger i.p.v. aangekondigde versoepeling 

Nieuwe beleidsvisie:

NULGEBRUIK vanaf 1 juli 2009 (uitzonderingen voor herinrichting) 

BUDGETNEUTRAAL PESTICIDENGEBRUIK = 
0

GEÏNTEGREERD PREVENTIEF 

VEEGPLAN 



Veegplan 

Doel: elke straat 2 tot 4 maal/jaar vegen met een 

geïntegreerde inzet van de bestaande middelen en 

personeel

stadscentrum            onderhoud stadsdiensten

Sint-Niklaas

buitengebied             extern onderhoud



Veegplan

coördinatie: reinigingsdienst

kruidgroei en zwerfvuil: manuele ploeg

reinigingsdienst – sociale economie

kolken: intercommunale Interwaas

bladruiming: groendienst

parkeerverbod: dienst signalisatie en communicatie

communicatie: dienst communicatie en milieu

meldingen: dienst milieu



Veegplan: een structurele aanpak

Veegplan met parkeerverbod

Januari: publicatie jaarplanning in Stadskroniek

Enkele weken voordien: bewonersbrief

Daags voordien: 

– signalisatie: parkeerverbodsborden en infoborden

– nummerplaten noteren 

– manuele voorbereiding goten

Dag zelf: 

– politietoezicht en eventueel takelen

– uitvoering veegplan

– parkeerverbod verwijderen



sfh



Veegplan: budget

Stadscentrum:

- veegwagen (stad) +

- 5 personeelsleden (70 d.) 25.000 EUR

Buitengebied:

- veegwagen (extern) 65.000 EUR 

- personeel sociale economie 150.000 EUR 

Totaal: 240.000 EUR



Voor ieder knelpunt een oplossing

beperkte machinepark

– Branders ontworpen door Wase Werkplaats

naleving parkeerverbod

– Communicatie en takelen

interne communicatie

– Duidelijke afspraken

kritische burgers

– Sensibilisatie en consequente communicatie

ontwerp van openbaar domein

– Pesticidentoets en overleg dienst openbare werken

bestuur

– Positieve communicatie



Veegplan op het terrein

1. Manuele voorbereiding 2. Borstelen



Veegplan op het terrein

3. Vegen



3. Vegen



Veegplan

4. Branden



Rode kaarten voor illegaal gebruik

Aanmaningen illegaal gebruik

op privéterrein, voetpaden en bermen en langsheen 

oppervlaktewateren














