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Voorkom ongewenste kruidgroei
op terras en oprit

Het gebruik van pesticiden is ongewenst. Deze middelen kunnen terecht komen in ons water en veroorzaken mogelijk
schade aan het milieu en gezondheidsrisico’s voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Enkele tuincentra verkopen deze middelen niet meer. De Nederlandse overheid streeft naar het afbouwen van het middelengebruik door
particulieren.
De natuur kent geen ‘onkruiden’. Ze kent alleen planten die kansen grijpen. Onbegroeide grond is een probleem; hij droogt uit door de zon, verdicht door flinke
regenbuien, en verdwijnt met wind en regen. Overal
waar de mens harkt, spit, ploegt of stoeptegels legt,
zal de natuur dit oplossen door de bodem te bedekken met planten. Probleemoplossers bij uitstek zijn
snelgroeiende eenjarigen die niet veeleisend zijn. We
kennen ze vooral onder de noemer ‘onkruiden’.
Gras op de stoep vinden we vuil, terwijl we gras in het
gazon prima vinden. Hoe we over een bepaalde plant
denken, hangt af van de situatie. Een plant is dus niet
altijd en overal ‘onkruid’. We spreken daarom beter van
gewenste en ongewenste plantengroei.
Op het terras, het tuinpaadje of de oprit wil je géén
plantengroei. In deze kaart ontdek je tips over hoe je
te werk gaat op die verschillende plaatsen in de tuin.

Wat heeft een plant nodig om te
groeien?
Planten hebben licht, rust, wortelruimte en organisch
materiaal nodig om te kunnen groeien. Aan de hoeveelheid licht kun je niet veel veranderen, maar op
de andere omstandigheden heb je wel invloed. Houd
daar rekening mee als je terras of oprit ontwerpt en/of
onderhoudt.
o
Het tegengestelde van rust op een verharding,
is betreding. Op plekken waar je niet loopt, groeien
planten. Dat betekent dat de verharding te groot is. Zo
zie je vaak ongewenste kruidgroei tegen de gevel of in
de verste hoeken van je terras, net omdat niemand hier
loopt.

o
Voorkom ruimte en organisch materiaal: lage
voegen en verzakkingen verzamelen zand en water,
precies wat planten nodig hebben. Herstel verzakkingen en vul diepe voegen op.

Geef kruidgroei geen kans
Op het terras, de oprit en het paadje naar het tuinhuis
wil je liever geen plantengroei. De natuur wil overal planten hebben. Dat is normaal. Een terras of oprit
kruidvrij houden, vraagt dus werk.
Als je de verharding veel gebruikt, is er geen probleem.
Door meerdere keren per dag op een bepaalde plek te
lopen, gun je planten geen rust en dus geen tijd om te
kiemen of te groeien.
Denk na over je ontwerp en het gebruik:
o
Is deze oppervlakte werkelijk nodig? Misschien
kan het terras kleiner of zelfs helemaal weg? Voor dat
ene grote feest in de zomer volstaat je gazon.
o
Kies voor eenvoud en vermijd rare hoeken en
kanten. Het enige wat je daarmee bereikt is een hoekje
waar de wind gaat liggen en zand en blad zich verzamelen. Daar krijg je gegarandeerd kruidgroei.
o
Leg je verharding niet tot tegen de muur. Daar
loop je niet. Kies hier voor een strook met beplanting.

o
Is een pad van kort gazon voldoende? Dat kan
je gewoon mee maaien, zonder extra werk.

o
Kies voor een pad met stapstenen. In de extra
brede voegen kan je lage planten zetten, bijvoorbeeld
kruipend zenegroen in de schaduw, en in volle zon
kruiptijm of gras.

Stimuleer betreding:
o
Te weinig betreding kun je verhelpen. Kan je
de verharding smaller maken? Dan is dat de beste zet.
o
Als dat niet kan, stimuleer dan extra betreding door bijvoorbeeld elke week te hinkelen, touwtje te springen of te racen met de autootjes, of door er
met een borstel over te gaan. De borstel verstoort de
rust van de planten en vervangt zo betreding. Vrijdag
veegdag?
Verwijder organisch materiaal:
o
Verwijder grond en bladeren van het terras.
Bladeren die verteren zijn de ideale groeibodem voor
planten. Op een terras met voegen veeg je ze weg. Op
een dolomiet- of grindpaadje hark je ze weg. Doe dat
wekelijks.
Herstel op tijd de verharding:
o
Herstel eventuele verzakkingen. In de verzakking zullen water en organisch materiaal zich verzamelen. Dit is de ideale situatie voor ongewenste kruidgroei.

o
Kies voor de oprit een verharding van enkel
twee rijstroken. Tussen de stroken zet je gras in de zon
of kruipend zenegroen in de schaduw.

o
Kies voor grasbetontegels. Ze kunnen de
belasting van de auto aan, en het beheer bestaat eenvoudigweg uit maaien.

o
Zie je voegen die versleten zijn? Vul ze dan
weer op. De keuze van het voegmateriaal is belangrijk.
Kies bij voorkeur voor voegsel dat water doorlaat. Zorg
ervoor dat de voegen mooi vol zijn en op niveau liggen
met de stenen. Zo is er minder ruimte voor organisch
materiaal en dus voor kruidgroei.
Verwijder kruidgroei:
o
Als je toch kruidgroei hebt, verwijder dan de
kruidgroei op mechanische of thermische wijze. Kijk
hiervoor op ‘Toolboxkaart 8: Pesticidevrije onkruidbestrijding op terras en oprit’.

Meer informatie
www.onkruidvergaat.nl
www.velt.nu/onkruidbestrijding-verhardingen
www.velt.nu/zonder-pesticiden
www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin/

Colofon
Met de kaarten ontwikkeld in het toolboxproject wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een eenduidige boodschap zowel professionele gebruikers buiten de land- en tuinbouw als particulieren ondersteunen bij het
chemievrij groenbeheer en het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu. Er zijn
kaarten beschikbaar met maatregelen voor de verschillende situaties.
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