
 

 

 

 
 

Vragenlijst gemeente/stad ivm nulgebruik van 
pesticiden 

 

Naam gemeente/stad:  

 

Het doel van de onderstaande enquête is: 
- een lijst opstellen van de grootste knelpunten om tot nulgebruik van pesticiden te komen en 
hiervoor oplossingen voor te stellen 
- kennis en ervaring uit te wisselen tussen deskundigen van de 3 Belgische regio's en van het 
buitenland 
- opmaken van een kaart met verschillende initiatieven om anderen te inspireren 
 

Omcirkel de antwoorden die het beste de situatie in uw gemeente/stad 
benadert(benaderen).  

Bedankt om deze enquête in te vullen. De resultaten worden voorgesteld op 8 juni 2015 in 
Brussel.  

 

1) Gebruikt uw gemeente/stad nog pesticiden bij het onderhoud van gemeentelijke/ 
stedelijke terreinen? 
 
a) Neen – nulgebruik sinds…. (jaar) 
b) Ja – afwijking via het omvormingsprogramma 

Indien (b) geef aan wat de oppervlakte is van de terreinen die u nog behandelt met 
pesticiden: ………… m² 

 

2) Waarom heeft uw gemeente/stad beslist om het gebruik van pesticiden te 
verminderen of te stoppen? 
 
a) Om de biodiversiteit te vrijwaren 
b) Omwille van de bescherming en verbetering van de kwaliteit van de waterlopen 



c) Verplicht door wettelijke bepalingen 
d) Omwille van de volksgezondheid 
e) Omwille van de drinkwaterkwaliteit 
f) Omwille van de gezondheid van het personeel 
g) Wegens economische redenen 
h) Wegens burgerinitiatieven(onder druk van de bevolking) 
i) Andere redenen: …………………………………………………………………… 

 

3) Hoe voorkomt u het gebruik van pesticiden voor onkruiden controle? 
a. Vermijden van onnodige verharding 
b. Integreren van groen bij verharding bijvoorbeeld grasdallen 
c. Gebruik van bodembedekkers 
d. Aanbrengen van hakselhout of houtsnippers 
e. Inzaaien van het terrein (met gras, eenjarigen,…) 
f. Aanleg bloemenweide 
g. Gebruik van worteldoek 
h. Complete heraanleg van het terrein om efficiënt pesticidenvrij te beheren 
i. Andere: ……………………………….. 

 
 

4) Welke alternatieve bestrijdingsmethodes past u toe?  
a. Type 

i. Mechanisch 
1. Borstelen 
2. Maaien 
3. Waterstraal 
4. Hoge druk reiniger 

ii. Thermisch 
1. Stootbranden 
2. Hetelucht 
3. Infrarood 
4. Heet water 
5. Stomen 

b. Klein of grootschalig 
i. Kleinschalig 

Zoals wieden en schoffelen, 
Kleinschalige brander 

ii. Grootschalig dus machinaal 
c. Zelf of uitbesteed 

i. In eigen beheer 
ii. Uitbesteed 

iii. Beide 
 
 

5) Hoe gebeurt de alternatieve bestrijding van bepaalde schadelijke insecten? 
a. Geen verdelging 
b. Plaatsen van vallen 
c. “biologische” bestrijdingsmiddelen 
d. Geïntegreerde bestrijdingsmiddelen 
e. andere 

 
6) Hoe gebeurt de alternatieve bestrijding van bepaalde insecten zoals wespen?  

a. Geen verdelging 
b. Geen verdelging behalve in de buurt van kinderen 
c. Bestrijding gebeurt door de brandweer 
d. Plaatsen van vallen 



e. Andere maatregelen: ………………………. 

 

7) Hoe bestrijdt u schadelijke dieren zoals bruine rat? 
a. Niet 
b. Plaatsen van vallen  
c. Met gif in eigen beheer onder de voorwaarden opgelegd door de VMM? 
d. Bestrijding gebeurt door een externe firma 
e. Andere: ………………………. 

 
 

8)  Houdt u bij de plantenkeuze rekening met bijen of andere bestuivende soorten? 
a. Ja 
b. Neen 
c. In voorbereiding 

 

9) Wordt u geconfronteerd met woekerende (invasieve) planten. Zo ja, welke? 
a. Japanse duizendknoop 
b. Reuzenbereklauw 
c. Amerikaanse volgelkers 
d. Rhododendron 
e. Valse Acacia (Robinia) 
f. Andere 

 

10) Hoe bestrijdt u de planten onder 9)? 
a. Niet 
b. Volgens de voorwaarden opgenomen in de generieke lijst van het Ministerieel 

besluit te vinden via 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/10/28_1.pdf#page=34  

c. Volgens het Technisch Vademecum Beheer van Invasieve Uitheemse Planten (ANB) 
te raadplegen via http://www.ecopedia.be/exoten/uitheemse_invasieve_planten  

d. Ik contacteer experten 
e. Ik gebruik één van onderstaande methoden 

i. Uittrekken tot de wortels 
ii. Maaien 

iii. Dieptebewerking(grondige omwoeling van de grond) 
iv. Begrazen 
v. Andere 

 

11) Welke terreinen zijn het moeilijkst volledig alternatief te beheren? 
a. Begraafplaatsen  

i. Tussen de zerken 
ii. Op de paden 

b. Kasseiweg: niet opgevoegd 
c. Sportvelden 

i. Natuurgras 
ii. Kunstgras 

iii. Gravel 
iv. Dolomiet 
v. Andere: ….. 

d. Andere: ….. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/10/28_1.pdf%23page=34
http://www.ecopedia.be/exoten/uitheemse_invasieve_planten


 

12) Zoekt u aktief naar informatie over alternatieve beheermaatregelen bij andere gemeenten 
en steden 

a. Dikwijls 
b. Af en toe 
c. Zelden 
d. Nooit 

13) Denkt u dat uw gemeente / stad meer doet om het gebruik van pesticides te reduceren, 
vergeleken met andere gemeenten / steden ? 

a. Ja 
b. Nee 
c. Geen idee 

 


