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Rapport activiteit 5.2 - Verkenning huidige stand van zaken onkruidonderdrukking 

door gemeenten en waterschappen 

In samenspraak met Cradle Crops werd door Delphy een enquête opgesteld. Deze enquête werd 

afgenomen in 3 Nederlandse en 9 Vlaamse gemeenten. De resultaten van de enquêtes worden 

weergegeven in onderstaande tabellen. 

Tabel 1 Resultaten enquête 9 Vlaamse gemeenten, antwoorden op de vraag ‘Op welke manieren houdt uw gemeente 
momenteel de terreinen onkruidvrij?’ 
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Tabel 2 Resultaten enquête 9 Vlaamse gemeenten, antwoorden op de vraag ‘Bij welke ondergrondtypes ondervindt uw 
gemeente de grootste problemen om ze onkruidvrij te houden?’ 

 

Tabel 3 Resultaten enquête 9 Vlaamse gemeenten, antwoorden op de vraag ' Is het voor uw gemeente een 
aandachtspunt om te werken met lokale en duurzame producten bij de onkruidbeheersing?’ 

 

Tabel 4 Resultaten enquête 9 Vlaamse gemeenten, antwoorden op de vraag ' Wordt er bij uw weten miscanthus 
geteeld in uw gemeente?’ 
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Tabel 5 Resultaten enquête 9 Vlaamse gemeenten, antwoorden op de vraag ' Hebt u interesse om miscantussnippers 
uit te testen als mulchlaag in uw gemeente?’ 

 

Tabel 6 Resultaten enquête 9 Vlaamse gemeenten, antwoorden op de vraag ' Miscanthus is een makkelijk gewas om te 
telen. Hebt u interesse om miscanthus op gemeentelijke gronden aan te planten?’ 

 

Tabel 7 Resultaten enquête 9 Vlaamse gemeenten, antwoorden op de vraag ' Hebt u interesse om deel te nemen aan 
een studiebezoek naar een Nederlandse gemeente die miscanthussnippers gebruikt als duurzame onkruidbestrijding?’ 

 


