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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij burgers
Uitvoerige beschrijving
De Vlaamse Milieumaatschappij zal verder blijven inzetten op de bewustwording van burgers van
de meerwaarde van een beheer zonder pesticiden. Belangrijke aspecten daarbij zijn het besef van
de mogelijke risicos van pesticidegebruik voor milieu en volksgezondheid, het verhogen van de
tolerantie voor onkruiden, het doordacht aanleggen van de tuin om problemen te voorkomen en
het efficint inzetten van alternatieve, niet-chemische middelen.
De website www.zonderisgezonder.be vormt hierbij de communicatiehub. Op deze website is alle
informatie die een particulier kan nodig hebben in verband met pesticidenvrij beheer te vinden.
De VMM werkt waar mogelijk samen met andere instanties om het streefdoel van een lager
pesticidengebruik door burgers te bereiken via gepaste informatie en communicatie.
-Gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen door
oVerhogen van tolerantie
oBekendmaken van belang van aanleg en ontwerp
Doelstelling
-Alternatieven promoten op maat van de particulier
-In laatste instantie het correct gebruik van chemische middelen
aantal unieke bezoekers op website www.zonderisgezonder.be
Indicator
aantal burgers bereikt via andere kanalen
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

7B - Verontreiniging oppervlaktewater
Het terugdringen van verontreiniging met pesticiden door minder
privégebruik door burgers
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam
Vhag
00-01 - Alle oppervlaktewaterlichamen

Timing en budget
2015

Geplande start
Raming kosten

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 0.0
0.0
100.0 %
Totaal 0.0 €
Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

0.0 €/jaar

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

