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Floraliën 2016
Het begon allemaal in 1809 in een cafeetje op de hoek van de Coupure 

en de Akkerstraat in Gent. Het lag naast de akkers van Gent, waar 
toen vooral groenten werden geteeld maar...



COVER 2
11-13/09/2016 
Park van Laken - Brussel
DEMO GROEN is de grootste Belgische demonstratie  
van materiaal voor de groenvoorziening en de stadsreiniging.

➜ Meer dan 100 exposanten    ➜ Meer dan 250 merken
➜ 15.000 m² demoruimte  ➜ 10.000 m² exporuimte   
➜ Meer dan 4.500 professionele bezoekers

Print online uw gratis inkomkaarten af !
Om gratis toegang te krijgen tot DEMO GROEN:

• Surf naar www.demogroen.be
• Klik op ‘Ticketing’
• Tik uw code in: DGDV202195
• Vul uw gegevens in

Na te hebben bevestigd zal u per e-mail een inkomticket 
met barcode toegestuurd krijgen. Vergeet niet dit ticket af 
te printen en mee te brengen wanneer u DEMO GROEN 
bezoekt!

Print online uw gratis inkomkaarten af !
Om gratis toegang te krijgen tot DEMO GROEN:

• Surf naar 
• 

2160000696_ADV_6408.indd   1 12/05/16   11:39



_ARTIKEL/THEMA

Beste collega's,

We zijn een sector in beweging, dat is het minste wat je kunt zeggen. Opnieuw kunnen we groeicijfers voorleggen 
vanuit de sector. Sinds jaren op rij stijgen het aantal werkgevers en werknemers. Steeds meer onder ons werven 
mensen aan en allen samen bouwen we aan een bloeiende sector. 

Het gaat goed, lijkt het. Toch zijn er vele knelpunten waarmee een groeiende sector te maken krijgt.
De loonkost is een belangrijke factor binnen onze omzetcijfers. Het cao-overleg wordt daardoor steeds belangrijker 
en een eensgezinde werkgeversbank is daarbij een must! Ook de inkomsten van VLAM stijgen door de vele nieuwe 
registraties en controles via de kruispuntbank. Hoe pakken we dat aan? En waar moet de focus de komende jaren 
liggen ? Het is onze intentie je daarover te raadplegen tijdens de komende maanden. We werken momenteel een 
eenvoudig systeem uit om met de sector in interactie te gaan. 
De onderstroom een stem geven, zodat we in de toekomst samen met jou de juiste beslissingen kunnen 
nemen.

We hebben nood aan een competente, transparante en moderne stuurinrichting voor onze groene motor. Willen 
we hem niet doen sputteren, dan is een sterke vereniging onmisbaar. Blijkbaar hebben vele collega's het 
goed begrepen. Groen Groeien groeit verder door! Onze inzet voor de sector loont. Opnieuw realiseren 
we groeicijfers, met meer dan 12 % nieuwe leden in 2015.

Je trouwe lidmaatschap is goud waard. Hoe kunnen we anders alle commissies, instanties en vergaderingen 
opvolgen. Willen we niet dat andere sectoren met onze innovaties zoals groendaken en stedelijk groen aan de haal 
gaan, dan blijft onze focus op een goede vertegenwoordiging op alle niveaus heel belangrijk.

Aan alle leden een gemeende  DANK JE WEL.

Tot binnenkort!

Het bestuur Groen Groeien
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kijk je vooruit of 
steek je je kop 
in het zand?
De komende jaren verandert ook onze sector grondig. Verander je mee? 
Of denk je dat je er wel zal geraken op jouw manier? Groen Groeien zal je 
verrassen en je meenemen op een traject van professionele vooruitgang. 

Hoe dan ook, nieuwe technologieën en reglementeringen komen op ons 
af. Met de nieuwe fytolicentie is er al een aardige schifting gebeurd, is het 
nu bewust of niet, heel wat tuinaannemers hebben hun licentie niet tijdig 
aangevraagd. Ook inzake veiligheid valt er nog heel wat te gebeuren in 
onze sector. Wait en see.

Aarzel niet en zet je op de eerste rij. Met Groen Groeien ben je  
deskundig geïnformeerd via boeiende informatieavonden en cursussen.  
Een stijlvol en ‘up to date’ Groen Groeien magazine.

Maak gebruik van de vakinformatie op onze site en verzeker je van het juiste document en advies. Met Groen 
Groeien speel je mee op vlak van digitale aanwezigheid en kan je rekenen op een groot collegiaal netwerk.
Niet onbelangrijk, ook syndicaal werkt Groen Groeien constructief aan de toekomst van 
de sector. Groen Groeien waakt over je centen en zorgt dat ze juist besteed worden. Onze 
aanwezigheid in Vlam, de cao onderhandelingen en tal van andere commissies is niet 
onopgemerkt voorbij gegaan. Tijd om aan de boom te schudden en onze sector echt 
op de kaart te zetten. Met z’n 6400 bedrijven, 8500 medewerkers en meer dan 2 
miljard euro omzet mogen we niet langer talmen.

Voor slechts 269 euro ben je tot eind 2016 aangesloten bij de meest 
performante vakvereniging in vlaanderen van en door tuinaan-
nemers. Wij weten hoe de vork aan de steel zit en willen dit ook aan de 
wetstraat duidelijk maken!
Maak gebruik van ons netwerk en diensten en groei met ons 
mee! We verwelkomen je graag bij Groen Groeien.

Steeds tot uw dienst

Marc Galle
Voorzitter groen groeien
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u bent al lid van
 

groen groeien voo
r 

slechts 2 cinema

tickets per maand



hebt u iets te melden?
een nieuwigheidje?
Of eerder een wederkerend event?
Wilt u uw bedrijf in de “spot”-light 
plaatsen?
Wenst u uw kennis te delen met 
andere professionals?

elma Multimedia
Bedrijvenlaan 1
2800 Mechelen
015 55 88 88
www.elma.be - info@elma.be

GROEN
SPOT

door Marcel Van Dyck 

De professionele, hydrostatisch aangedreven frontmaaier Grillo fD2200 4WD met vier-
wielaandrijving, hydraulische opvangbak en hoogtelossing wordt exclusief ingevoerd door 
Marcel van Dyck Belgium nv. Marcel Van Dyck biedt voor deze machine een hydraulisch 
aangedreven frontaal maaidek aan met drie messen en een aparte, geforceerde koeling. Dit 
maaidek met drie messen heeft een werkbreedte van 1,80 m, in plaats van de standaard 
1,55 m, en wordt binnen de firma ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd op de Grillo 
frontmaaier. De FD2200 4WD staat gekend voor zijn kwaliteit, stabiliteit en robuustheid.

Provinciebaan 79, 2235 Houtvenne
016/69 91 56
marketing@vandyck.be
www.vandyck.be

NATIONALE 
GRASDAG
Donderdag 30 juni 2016

Deze praktijkdag is aan zijn 10de editie toe 
en is inmiddels uitgegroeid tot een vast 
begrip in de tuinsector. Op het demoterrein 
kan de bezoeker niet alleen kennismaken 
met de gras- en bemestingsproeven van de 
verschillende partners maar zullen ook de 
nieuwste machines voor aanleg, renovatie 
en onderhoud van gazons ruimschoots aan 
bod komen. 
www.nationalegrasdag.be

ADvANTA
de trouwe partner 
van de tuinaanlegger
Elk jaar opnieuw probeert Advanta haar 
klanten – de professionele groenvoorziener 
– met de juiste technische info de tuin in te 
sturen.  Het geheim van een mooi ogende, 
frisgroene en onkruidvrije grasmat is niet 
terug te vinden in een kant en klaar recept.  
Ieder van ons die in de praktijk staat, weet 
dat de aanleg of renovatie van een gazon 
of sportveld om vakmanschap vraagt, be-
trouwbare producten en deskundige bege-
leiding. Het recept voor de perfecte grasmat 
ligt niet in een éénzijdige onderhoudsbe-

Speciale uitvoering 
Grillo FD2200 4WD 
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handeling maar is veeleer een samenspel 
van handelingen die op elkaar afgestemd 
zijn.  De juiste voorjaarsbehandeling, een 
degelijk bemestingsplan en een kwalitatieve 
opvolging na in- of doorzaai zorgen voor een 
perfect en duurzaam resultaat.  Uiteraard 

spelen factoren als weersomstandigheden, 
bodemgesteldheid, etc mee in het bepalen 
van de juiste aanpak, maar ook daar kunnen 
de begroeningsspecialisten van Advanta 
zeker bij helpen om de juiste oplossing te 
vinden voor elk project. 

Limagrain Belgium - Advanta
kaaistraat 5
8581  Avelgem – kerkhove
www.advantaseeds.be
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Groen Groeien is dé vereniging voor 
Vlaamse tuinaannemers en maakt als 
sectororganisatie deel uit van AVBS/
Boerenbond. Ze verdedigt de belan-
gen, verenigt haar leden en zorgt voor 
commerciële en praktische voordelen. 
Groen Groeien creëert meerwaarde 
voor de tuinaannemer. Groen Groeien 
groeit gestaag. Maar om écht groot te 
worden hebben we ook tuinaannemers 
zoals ù nodig !

Neem een kijkje op onze website  
www.groengroeien.be, ontdek de 
voordelen van het lidmaatschap en blijf 
hiermee perfect op de hoogte van de 
actualiteiten in de tuinaanlegsector. 

Zeven ledenvoordelen
         van Groen Groeien
Advies  Degelijke advisering over nieuwe wetgevingen en reglementeringen zoals 
tewerkstelling, verkeer, fytolicentie, milieu en ruimtelijke ordening, …

Begeleiding  Persoonlijke begeleiding gaande van problemen met de vesti-
ging van jouw bedrijf of tewerkstelling personeel tot juridische problemen met klanten 
en leveranciers.

Opleiding  Specifieke vakopleidingen en studiebezoeken en workshops over 
praktijkgerichte onderwerpen tillen jouw bedrijf op een hoger niveau.

Informatie  Je blijft up-to-date via de website, de e-nieuwsbrieven en de 
Facebook-pagina. Het vakblad ‘Sierteelt & Groenvoorziening’ en het ‘Groen Groeien 
Magazine’ waarborgen kennis verrijkende vaklitteratuur

Netwerking  De nieuwjaarsreceptie, de familiedag, diverse bedrijfsbezoeken 
en studieavonden zorgen voor fijne professionele contacten met collega’s en toelever-
anciers.

Kortingen  Nieuw! Leden ontvangen een korting van 5% bij aankoop op de 
webshop van SANAC (www.sanac.be). 

Belangenverdediging  Vertegenwoordigd in heel wat organisaties waakt 
Groen Groeien bij overheden en organisaties over de belangen van de tuinaanlegsector.

Groen
 Groeien

Om écht 
groot te 
worden
hebben 

wij ook U 
nodig.
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2160000239
een tweede leven

voor uw groenafval

VANDAELE KONSTRUKTIE N.V. | STATIONSSTRAAT 119 | B-8780 OOSTROZEBEKE | T+32 56 66 45 01 | F+32 56 66 30 40 | INFO@VANDAELE.BIZ 

Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

Zoutstrooiers

www.vandaele.biz
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Collstrop - Industrielaan 5 - 8790 Waregem - Tel 056 62 01 00 - info@collstrop.be - www.collstrop.be

Populus

Palma Modu Isaura Twin Pine

Indira

Hout integreren in uw tuinprojecten? Laat u inspireren door 
het splinternieuwe kijkboek van Collstrop, fabrikant van tuinhout zonder zorgen.

Vraag het gratis aan via www.collstrop.be.

de vaste waarde in tuinhout

Groen Groeien.indd   3 19-2-2016   15:03:222160000267_ADV_6408.indd   1 12/05/16   11:36
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OPVANGEN, MULCHEN, 
ZIJLOZING? VOOR ELKE VRAAG 
BIEDT SNAPPER EEN OPLOSSING.

SNAPPER ZITMAAIERS
GEBOUWD OP DUURZAAMHEID

Garandeer u zelf de beste maaiervaring. De 
snapper zitmaaiers bieden een uitstekend 
rijcomfort, grote maaicapaciteit, duurzaamheid en rijcomfort, grote maaicapaciteit, duurzaamheid en 
veelzijdigheid.
Iedere zitmaaier wordt aangedreven door de Iedere zitmaaier wordt aangedreven door de 
alomgekende Briggs  & Stratton motoren, alomgekende Briggs  & Stratton motoren, 
waardoor u zeker kan zijn dat uw machine een waardoor u zeker kan zijn dat uw machine een 
lange levensduur  zal te wachten staan.

Reeds een echte snapper classic rider, de 
koning van de riders, vanaf : € 2.825,-* 
* Suggestieprijs incl. BTW

www.vanderhaeghe.be
garden@vanderhaeghe.be

2160000688_ADV_6408.indd   1 12/05/16   11:38
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Dé vakbeurs voor tuin, park en retail

25 I 26 I 27 
september 2016
Flanders Expo Gent 

 @GreenExpoBE    Green-Expo

MEER INFO OP www.green-expo.be

 Nieuwe openingsuren: 
25/09: 9.30 – 18.00 
26/09: 13.00 – 23.00   Green Night 
27/09: 9.30 – 18.00

250 exposanten / 11.000 professionele bezoekers / Kwalitatieve seminaries
Innovaties & demonstraties 

O
rg

an
ise

d 
by

 E
AS

YF
AI
RS

Registreer 
online op

green-expo.be
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30 juni 2016
25 + 26 juni 
2016

24 augustus 
2016

11 - 13 sept. 
2016

14 - 17 sept. 
2016

25 - 27 sept. 
2016

5 - 7 okt. 
2016

Nationale Grasdag
Thema: Het gazon van de toekomst - Tuin, Techniek 

en Technologie

Wanneer
Donderdag 30 juni 2016 doorlopend van 10u30 tot 

18u00

Locatie
Jos Covelierstraat tegenover nr. 54 te Hove (Kontich)

Meer info op www.nationalegrasdag.be 

Open Tuinen
Dit jaar staat Open Tuinen van Landelijke Gilden in het 

teken van natuur in de tuin. 

Op 25 en 26 juni 2016 zetten meer dan 200 tuinen hun 

deuren open. 

Wanneer
van 25 april tot en met 26 juni 2016

Meer info op www.opentuinen.be 

Florall
Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten

Thema e-commerce 

Wanneer
Woensdag 24 augustus 2016 van 9 tot 19 u

Locatie
Locatie: Flanders Expo, Maaltekouter 1 Gent.

Meer info op www.florall.be 

Demo Groen
Demonstratie van materiaal voor tuin en groene zones, 

sportvelden en stadsreiniging

Wanneer
Van 11 tot 13 september 2016 van 10 tot 17u

Locatie
Park van Laken te Brussel

Meer info op www.demogroen.be

Galabau Nürnberg
Internationale Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume

Wanneer
Van 14 tot en met 16 september 2016 van 9 tot 18 u.

Op 17 september 2016 van 9 tot 16 u.

Locatie
Messezentrum Nürnberg, Duitsland.

Meer info op www.galabau-messe.com

Green Expo
Vakbeurs voor tuin, park en retail

Wanneer
zondag 25/09: 9u30 - 18u, maandag 26/09: 13u - 23u 

en dinsdag 27/09: 9u30 - 18u

Locatie
Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent

Meer info op www.green-expo.be

Groot Groen Plus 
Vakbeurs voor tuin, park en retail

Wanneer
Op 5 oktober 2016 van 11 tot 21 u.

Op 6 en 7 oktober 2016 van 9 tot 18 u.

Locatie
Zundert, Nederland.

Meer info op www.grootgroenplus.nl

AGENDA

21Groengroeien
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Tuinexpert
De website www.mijntuinexpert.be is 
een nieuw en uniek online forum om de 
consument en de tuinaannemer bij elkaar 
te brengen. De consument kan er zoeken 
naar de voor hem meest geschikte 
tuinaannemer, en dit op basis van regio, 
specialiteit, referentieprojecten, score en 
beoordeling. 

 Tuinliefhebber 
Via de website www.mijntuinexpert.be 
vindt u, als tuinliefhebber, ongetwijfeld 
uw ideale tuinaannemer. Zoekt u liefst 
in uw regio, bent u echt op zoek naar 
dé absolute specialist in een bepaald 

domein, kijkt u liefst eens naar de 
fotogalerijen van talrijke referenties,…? 
Met enkele muisklikken vindt u de 
tuinaannemer die past bij uw wensen en 
tuindromen. Naast de contactgegevens 
van alle belangrijkste tuinaannemers in 
Vlaanderen, vindt u er ook inspiratie, 
fotogalerijen en maandelijkse tuintips en 
advies.

 Bent u zelf tuinaannemer? 
Dan kunt u best ook snel uw diensten 
kenbaar maken op www.mijntuinexpert.be. 
Toon ook uw realisaties aan alle bezoekers 
van deze website en laadt snel uw foto’s 

op! U heeft er dus ook belang bij om met 
uw vakkennis, expertise, foto’s, mooie 
realisaties en alle contactgegevens op 
deze website aanwezig te zijn. Maak er 
gebruik van en wordt sneller gevonden!

 www.mijntuinexpert.be 
Tuin-expert.be is een initiatief van Groen 
Groeien, vereniging Vlaamse tuin-
aannemers. 

foto’s: laureaten Groen Groeien 
Wedstrijd Vlaamse Tuinaannemer
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VERANDER VAN BOT
als je bij ons langskomt!

LODELINSART
Rue des Aulniats 1 
6042 Lodelinsart

MACHELEN
Woluwelaan 11 
1830 Machelen

 
SINT-PIETERS-LEEUW
Bergensesteenweg 427 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

 
DEURNE
Krijgsbaan 1a 
2100 Deurne

 
EKE
Savaanstraat 1 
9810 Eke

 
ALLEUR
Avenue du progrès 
Parc Industriel  
4432 Alleur

WAAR  
VIND JE  

ONS?

of permanent bereikbaar op www.makroshop.be

BIJ  
VINDT DE  
TUINMAN 

ALLES WAT  
HIJ ZOEKT.

een UITGEBREID 
professioneel assortiment 
tuinmaterialen.

KEIHARDE  
garanties.

SNELLE service: rij binnen,  
laad in en passeer de 
kassa zonder uit te laden.

    WE DURVEN

  UW FACTUUR

 VERGELIJKEN!
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Ontdek natuurlijk leven in 

‘Open Tuinen 2016’
Open Tuinen van Landelijke Gilden focust bij de 24ste editie op ‘Ontdek natuur in je 
tuin’. In het merendeel van de 214 opengestelde tuinen richten de eigenaars hun tuin 
zodanig in dat vogels, kleine zoogdieren, kikkers en nuttige insecten de weg naar de 
tuin vinden en er ook graag willen blijven. 

 Thema ‘Natuurlijk leven in de tuin’ 
‘Ontdek natuur in je tuin’ loopt als een 
rode draad door deze editie. Haast 
iedereen heeft interesse voor natuurlijk 
leven in de tuin. Via Open tuinen krijgen 
tuinliefhebbers allerhande voorbeelden 
te zien, ook originele waar ze zelf niet 
meteen aan denken of bij stilstaan. Wat 
de impact van al dat leven in de tuin is, is 
nog belangrijker. Veel diertjes die we naar 
onze tuin lokken, verorberen duizenden 
andere diertjes die we zelf als ‘plaag’ 
benoemen. Op die manier creëren we 
een tuinklimaat dat zichzelf beter in 
evenwicht houdt. Alle hulp van de natuur 
is mooi meegenomen.

 Gids ‘Open tuinen 2016’ 
Van april tot oktober kunnen 
tuinliefhebbers ‘Open Tuinen’ bezoeken, 
de focus ligt op 25 en 26 juni. Een 
overzicht van alle openingsdagen staat 
in de nieuwe tuingids ‘Open tuinen 2016’. 
Om de bezoeker te inspireren worden in 
de tuingids suggesties gegeven om meer 
natuurlijk leven naar de tuin te lokken 
(30 pagina’s). Van alle tuinen worden de 
beschrijving, foto, openingsdagen en 
praktische gegevens opgenomen in de 
tuingids. De kalender vooraan en handige 
fiets- en autoroutes in elke provincie, 
maken een tuinbezoek plannen nog 
eenvoudiger. De gids is voor 4 euro te 
verkrijgen bij Aveve (de verkooppunten 
zijn te vinden via avevewinkels.be) 
of kan besteld worden bij Landelijke 
Gilden door overschrijving van 6 euro 
(verzendingskosten inbegrepen) op 
rekening BE03 7360 0047 7384 met 
vermelding ‘Open tuinen 2016’.

 Bezoek ‘Open tuinen’! 
Op enkele uitzonderingen na worden 
de tuinen opengesteld op 25 en 26 
juni 2016. Met 35 nieuwe tuinen in het 
aanbod is het ook voor trouwe bezoekers 
interessant om weer op stap te gaan. 
Voor meer informatie, foto’s of een 
exemplaar van de tuingids kun je contact 

opnemen met Carine Santermans, 
projectverantwoordelijke Open tuinen 
Landelijke Gilden (016 28 60 24 - 
carine.santermans@landelijkegilden.be).  

Tekst: Landelijke Gilden
Foto: Open Tuinen, Landelijke Gilden
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VERANDER VAN BOT
als je bij ons langskomt!

LODELINSART
Rue des Aulniats 1 
6042 Lodelinsart

MACHELEN
Woluwelaan 11 
1830 Machelen

 
SINT-PIETERS-LEEUW
Bergensesteenweg 427 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

 
DEURNE
Krijgsbaan 1a 
2100 Deurne

 
EKE
Savaanstraat 1 
9810 Eke

 
ALLEUR
Avenue du progrès 
Parc Industriel  
4432 Alleur

WAAR  
VIND JE  

ONS?

of permanent bereikbaar op www.makroshop.be

BIJ  
VINDT DE  
TUINMAN 

ALLES WAT  
HIJ ZOEKT.

een UITGEBREID 
professioneel assortiment 
tuinmaterialen.

KEIHARDE  
garanties.

SNELLE service: rij binnen,  
laad in en passeer de 
kassa zonder uit te laden.

    WE DURVEN

  UW FACTUUR
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ADVERTENTIE

VAN DYCK MARCEL
UW PARTNER VOOR LAND-, TUIN-, BOSBOUW EN MEER

NIEUW
MULTIHOG CX 

GAMMA

Provinciebaan 79, 
BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56
F +32 16 69 62 53
info@vandyck.be 
www.vandyck.be
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 Convenant arbeidsveiligheid 
De basis voor Prevent Agri werd 
gelegd op vrijdag 23 oktober 2015. In 
Rijkevorsel werd het sectorconvenant 
arbeidsveiligheid ondertekend, onder meer 
door vice-eersteminister en minister van 
Werk kris Peeters. Dit convenant biedt een 
structuur die het voor alle actoren, zowel 
werkgevers als werknemers maar ook 
overheidsdiensten en veiligheidsexperts, 
mogelijk maakt om concrete initiatieven 
en samenwerkingsakkoorden uit te 
werken. Federaal minister van Werk 
kris Peeters loofde de inspanningen 
inzake arbeidsveiligheid van de land- 
en tuinbouwsector waaronder de 
tuinaanlegsector. Hij benadrukte eveneens 
dat een breed gedragen akkoord de enige 
manier is om in de toekomst het aantal 
arbeidsongevallen verder te laten dalen. 

“De leden van 
Groen Groeien 
kunnen gratis 
een beroep doen 
op diensten van 
Prevent Agri.”

 Werking Prevent Agri 
Om de vastberadenheid van de sector aan 
te tonen werd Prevent Agri Vlaanderen 
opgericht dat dankzij een intense 
samenwerking tussen de verschillende 

vakbondsorganisaties, werkgevers en 
sectorfederaties landbouw, tuinbouw 
en tuinaanleg tot stand kwam. Concreet 
sensibiliseert Prevent Agri over veilig 
werken en veilige werkomgevingen. Dit 
gebeurt momenteel aan de hand van 
bedrijfsbezoeken met daaraan gekoppeld 
risicoanalyses en advies. Daarenboven 
kan Prevent Agri assisteren en adviseren 
bij de verdere uitbouw van een 
beheerssysteem op tuinaanlegbedrijven.

Tot slot maakt Prevent Agri verschillende 
voorbeelddocumenten per (sub)sector op 
en stelt deze ter beschikking. Belangrijk 
om te weten is dat de leden van Groen 

Groeien gratis een beroep kunnen doen 
op diensten van Prevent Agri.

“Op www.preventagri.vlaanderen vind 
alle info over arbeidsveiligheid voor 
tuinaannemers.”

Website Prevent Agri is online
Vanaf heden vind je op website 
www.preventagri.vlaanderen alle info met 
betrekking tot veiligheid en preventie op je 
tuinaanlegbedrijf. Neem gerust een kijkje. 
Laat je informeren en inspireren. 

Tekst : Jan Vancayzeele
Beelden : Prevent Agri
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Prevent Agri 
draait op volle toeren
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www.preventagri.vlaanderen 
Alle info mbt veiligheid en gezondheid in de 
Groene Sectoren vanaf heden op het web

Prevent Agri, het initiatief ter bevordering 
van de arbeidsveiligheid dat opgestart en 
gedragen wordt door de sociale partners 
van de Groene Sectoren, is vanaf nu ook 
online te vinden via de kersverse website. 
Via deze nieuwe digitale weg zal www.
preventagri.vlaanderen bijdragen aan de 
structurele onderbouw voor alle reeds 
genomen en bestaande initiatieven. 
Daarenboven zullen heel wat documenten 
te raadplegen en te downloaden zijn, 
zodanig dat ze op het individuele bedrijf op 
een praktische en toegankelijke manier te 
gebruiken zijn.

De toegankelijkheid en herkenbaarheid 
op de website zal vooral tot uiting komen 
in de sectorale aanpak. De werkgever/
werknemer zal zich reeds vanop de 
Home-pagina aangesproken voelen.
Per sector worden de nodige zaken 
met betrekking tot arbeidsveiligheid 

toegelicht, gespijsd met de nodige links, 
downloadbare info, te bekijken filmpjes 
en -niet onbelangrijk- een aanbod aan 
sectorspecifieke standaarddocumenten.
De mogelijkheid om vragen te stellen, 
het lezen van de laatste nieuwtjes op 
veiligheidsgebied, een nieuwsbrief… zijn 
slechts enkele zaken die vanaf heden 
online kunnen gebeuren.

Met het oog op een doelgerichte preventie-
begeleiding, rekent Prevent Agri op de bereid-
willigheid van werkgevers en/of werknemers 
in de sector om een (bijna)ongeval, al dan niet 
anoniem, te melden. Dankzij deze gegevens 
hoopt Prevent Agri een reële kijk te krijgen op 
het aantal en de aard van arbeidsongevallen 
in de Groene Sector.
Organisaties/bedrijven die ervan 
overtuigd zijn dat hun dienst/product een 
meerwaarde kan bieden in het veiligheids-
en preventieverhaal, krijgen via de website 

een platform (Veiligheid Leveranciers) om 
dit aan te bieden aan de sector.

“Veiligheid 
komt niet per 
ongeluk!”
Als laatste en meest individuele item, 
heeft men de mogelijkheid online een 
veiligheidsaudit aan te vragen. Na afspraak 
wordt het bedrijf door Prevent Agri bezocht 
voor het uitvoeren van een adviserende en 
begeleidende veiligheidsaudit.

Het vertrouwelijk en adviserend verslag 
wordt opgesteld op maat van het 
bedrijf en is eveneens voorzien van de 
nodige standaarddocumenten en info. 
Belangrijk om te weten; dit is zeker geen 
controlerend of sanctionerend verslag!
Het verslag kan dienen als leidraad 
(actieplan) om het veiligheidsbeleid van 
het bedrijf (verder) ui te bouwen.

Wetende dat de website dynamisch van 
aard zal zijn én dat deze systematisch 
aangevuld zal worden met de nodige 
documenten, instructiekaarten, nieuws-
brieven en dergelijke, hoopt Prevent Agri 
binnen afzienbare tijd het aanbod van 
sectorgerichte documenten uit te breiden 
en hiermee de Groene Sector actief bij te 
staan in het veiligheidsverhaal. 

Prevent Agri
’s Gravenstraat 195
9810 Nazareth
Mieke Sevenans: 
mieke.sevenans@preventagri.vlaanderen
Robin De Sutter: 
robin.desutter@preventagri.vlaanderen
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Bodemverbeteraars
Grastegelmengsel

Plantsubstraten
Kleischelpen
Grindgazon
Nidasedum  

los gestort
in bigbag
geblazen

B o d e m B e d e N K e r s



PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND 
MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.

KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

Toro
Groundsmaster 360

✔  Kubota 4-cilinder  
vloeistofgekoelde 

     dieselmotor 36 pk

✔
  

Twee- of vierwielaandrijving

✔

  

Perfect 360° rond een object 
draaien zonder beschadiging

✔

  

Maaidek van 183 of 254 cm
  

✔  QAS-snelkoppelsysteem: 
werktuigen monteren zonder 

gereedschap poWer &
precision
www.packogreen.be

Registreer uw bezoek via Internet  
en bespaar tijd bij de entree.

WWW.PLANTARIUM.NL

24 - 27 augustus 2016
Boskoop/Holland

ADVERTEREN IN GROENGROEIEN MAGAZINE?
info@elma.be - T. 015 55 88 88 







COVER 3

Megategel Carreau - CarbonMegategel Carreau - Carbon

Megategel Carreau - Gris Naturel

Eco Solutions - Aviena SquareEco Solutions - Aviena Square

Eco Solutions - Grasslines Big
Eco Solutions - Grasslines Big

Megasmooth - Cream Velvet
Megasmooth - Cream Velvet

The wayThe wayThe wayThe wayThe wayThe way to your

dreamsThe way
dreamsThe way to your

dreams
to your !

Stone & Style, voor tuin, terras en oprit.
Dromen over een nieuwe tuin is de helft van het plezier. 

De andere helft maakt Stone & Style waar met mooie, duurzame 

klinkers, tegels en afwerkingsproducten. Met Stone & Style by Ebema 

hebt u alles in handen om van elk project een op-en-top blikvanger 

te maken. De stap van droom naar werkelijkheid was nog nooit zo klein!
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COVER 4

Universtar Balance

Dè breed inzetbare meststof 
voor bijbemesting in de zomer.
Voor een gebalanceerde groei 
met een zichtbaar effect!

Soms heeft een product 
weinig uitleg nodig!

Bomen Struiken overig gewas gazon en tuin

Everris International
afdeling Benelux
Tel. +31 418 655 780
info.benelux@everris.com
www.everris.nl

Voor verkooppunten neemt u contact op met Agro Vangeel: www.agrovangeel.be
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