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Groen Groeien

goes exotic
Btw-verlaging

plantgoed tuinaanleg
Dubbelinterview

jonge talenten

WE ZIJN UW
MAGAZIJN

ENKEL
VOOR ECHTE
TUINMANNEN

VERANDER VAN BOT

IN HET WORK
CENTER VINDT DE
TUINMAN ALLES
WAT HIJ ZOEKT.

als je bij ons langskomt!

TERRASSEN:

tegels, tegeldragers, planken, onderbalken

TUINAFSLUITINGEN:
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schermen, draadpanelen, poorten &
hekken, palen & balken, paalhouders,
draadkorven
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POTGRONDEN
EN SCHORSEN:

potgrond, schors, turf,
bodemverbeteraars

TUINAANLEG:

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

sierbestrating, siergrind en
stabilisatie, grasdallen, boordstenen
en palissades, gronddoeken

een UITGEBREID
professioneel assortiment
tuinmaterialen.

WE DURVEN
UW FACTUU
R
VERGELIJKE
N!

KEIHARDE
garanties.

GENIET VAN
EXCLUSIEVE DIENSTEN EN KORTINGEN
VOOR TUINMANNEN DANKZIJ DE
PROFESSIONELE KAART.
Kom langs en krijg ze meteen.
of vraag ze aan op www.workcenter.be

WAAR
VIND JE
ONS?

WORK CENTER
ALLEUR

WORK CENTER
DEURNE

WORK CENTER
EKE

Avenue du progrès
Parc Industriel
4432 Alleur

Krijgsbaan 1a
2100 Deurne

Savaanstraat 1
9810 Eke

WORK CENTER
LODELINSART

WORK CENTER
MACHELEN

WORK CENTER
SINT-PIETERS-LEEUW

Rue des Aulniats 1
6042 Lodelinsart

Woluwelaan 11
1830 Machelen

Bergensesteenweg 427
1600 Sint-Pieters-Leeuw

of permanent bereikbaar op www.makroshop.be
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Eén accu, meerdere apparaten.

Test ‘m zelf
voor een dag!

Het jaar van

transitie
Beste lezers,

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. We zijn nog maar een paar maand ver in 2017 en de eerste tekenen van de verandering zijn al zichtbaar.
Het succes van het platform voor zwemvijverbouwers is daar één voorbeeld van. Komend jaar worden meerdere
platformen en niche werkgroepen verder opgestart. Met de komst van enkele nieuwe bestuursleden en trekkers van
de werkgroepen, lijkt de verdere uitbouw van onze organisatie verzekerd.

KRACHTIG.
BETROUWBAAR.
GEAVANCEERDE
PRESTATIES.
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Er is een duidelijke trend zichtbaar in het tuinaannemerslandschap. Steeds meer tuinaannemers gaan zich duidelijk
gericht professionaliseren. Een goede keuze, want het wordt steeds een grotere uitdaging om onze klanten te overtuigen en te bedienen. Verticaal groen, groendaken, zwemvijvers, tuinarchitectuur, tuinonderhoud, het
lijkt allemaal vanzelfsprekend maar het ene verdiend meer onderzoek en het andere meer aandacht.
Laat nu net dat de opzet zijn van onze nicheplatforms. Alle actoren van een niche onder 1 dak, met
de structurele steun van Groen Groeien, voor en door tuinaannemers en architecten. Wie zich
geroepen voelt om mee te werken is steeds welkom, we hebben een open vizier.
Je ziet, we bewandelen steeds nieuwe wegen, want op een oude kaart vind je geen nieuw land.
Geniet van deze dubbeldikke editie, tot binnenkort.

Marc Galle
Voorzitter Groen Groeien

Probeer onze nieuwe lijn accu tuingereedschap nu zelf. Niet in de showroom, maar
gewoon bij u thuis. Daar ervaart u pas echt de kracht van ons XD accugereedschap.*
De Snapper® XD 82-Volt serie, aangedreven door Briggs & Stratton, biedt krachtig,
duurzaam en betrouwbaar accu tuingereedschap dat uitstekend presteert in de
tuin. De complete serie beslaat momenteel vier apparaten die compatible zijn met
de 2Ah of 4Ah Briggs & Stratton® lithium-ion accu. Trim, snoei, blaas en zaag door
uw tuinklussen met het grootste gemak.

Vind een deelnemende dealer
via uw Snapper distributeur:

WWW.SNAPPER.EU/XD
* Vraag uw dealer naar de voorwaarden van deze actie. **Bij particulier gebruik.

5

GELIMITEERDE
CONSUMENTEN
GARANTIE**

2

GELIMITEERDE
GARANTIE OP
ACCU/LADER**

JAAR

JAAR

Hilaire van der Haeghe NV
Boomsesteenweg 174
2610 Wilrijk
+32 3 821 08 30
info@vanderhaeghe.be
www.vanderhaeghe.be
GROENGROEIEN magazine
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Inhoud

INHOUD

44
Omdat boomkweker Henk Van Beek wel eens vaker in de pen kruipt,
ging hij graag in op de vraag om ook voor Groen Groeien zijn verhaal
te doen. Als Nederlander in België, beschouwt hij zichzelf als een
grensgeval. Daarom maakte hij gebruik van de uitnodiging via VHG
(Voor ondernemers in het Groen), om TuinIdee 2017 te bezoeken in de
Brabanthallen te ’s Hertogenbosch NL.

66

5 Voorwoord

16

Wim Beliën uit Ham en Pieter Gyssels uit Sleidinge
zijn twee jonge en dynamische tuinaannemers die
respectievelijk zilver en brons behaalden in de categorie
‘Jong Talent’ tijdens de voorbije editie van de Vlaamse
Tuinaannemer. Bovendien zijn Wim en Pieter allebei
trouw lid van onze vakvereniging Groen Groeien. Dus
hoogtijd voor een dubbelinterview.
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Sinds enkele jaren wordt er in het kader van de VVOG-wedstrijd Groene Lente met de
steun van VLAM een speciale award uitgereikt voor een openbaar groenproject. Dit
jaar ging de “Openbaargroen-award” naar de realisatie van de stadstuin rond de kerk
op de Grote Markt van Turnhout .

38

12
De werking van de ‘Groen Groeien
Zwemvijverbouwers’ draait op volle
toeren. Een aantal succesvolle ledenactiviteiten en de mogelijkheid om het
‘Tuinexpert-label’ te behalen zijn hier
getuige van. ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’ zijn automatisch lid van
IOB (Internationale Organisation für
naturnahe Badegewässer) en hebben
daardoor toegang tot deze belangrijke
bron van nuttige informatie. Het streven
is om elkaar slimmer en vakbekwamer
maken door ervaringen te delen.

GROENGROEIEN magazine

Op donderdag 2 februari liep feestzaal ‘De
Blekerij’ in Pittem weer vol met tuinaannemers en mensen uit de tuinaanlegsector.
Speciale gast was Wim Lybaert die de
tuinaannemers kwam onderdompelen in
‘het goeie leven’.

26
Groen Groeien organiseerde deze winter
drie boeiende en interactieve sessies over
kostprijs bepalen, rendement verbeteren,
werktijden bijhouden en efficiënter werken. Deze vonden plaats in Tielt, Rumst en
Sint-Truiden. We brengen een impressie.

73
62
Inge De Bruycker kreeg de lukrake vraag van
‘geen goesting om naar Togo te gaan? En
na wat aarzeling was ze klaar voor de next
challenge voor 2017. Namelijk een gerichte
opleiding geven om jonge mensen te helpen
om een eigen bedrijfje op te starten.
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Gratis leesvoer:
hoogwaardige vakliteratuur
op je tablet!

nr

1

“Nederlandse Gr
asgids”
best genoteerd
veldbeemdgras :
“Cocktail”

Rassen gebruikt in

Engelse
“Turfgrass Seed”
:
beste nieuw Enge
ls
raaigras “Cabrio”

de Advanta AQM

gazonmengsels

uw partner in professionele gazonzaden en veldbloemen
Renova

HEADSTART

Presto

Herstelgazon

Speel- / sportgazon

✔ Het mengsel voor de renovatie van
beschadigde en/of uitgedunde gazons
✔ Ook ideaal voor gebruik in doorzaaimachines
✔ Advance coating zorgt voor zeer snel
herstel
✔ Uitstekend mengsel voor verjonging
van de grasmat

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

HEADSTART

Zeer goede en snelle opkomst
Hoge betredingstolerantie
Uitzonderlijke ziekteresistentie
Uitzicht grasmat is onberispelijk
Vestigt zich snel op alle grondsoorten
Vormt een dichte zode
Hoog herstelvermogen

Versailles

HEADSTART

Sier-/speelgazon
✔ Het mengsel met sterkte van een
sportgazon en uitzicht van een
siergazon
✔ Zeer fijnbladig gazon
✔ Zeer goede betredingstolerantie
✔ Geschikt voor mulching en robotmaaien
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Vóór herstel
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Groen
Groeien

Groen Groeien is dé vereniging voor Vlaamse tuinaannemers en
maakt als sectororganisatie deel uit van AVBS/Boerenbond. Ze
verdedigt de belangen, 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.

Om écht
groot te
worden
hebben
wij ook U
nodig.

Zeven ledenvoordelen van Groen Groeien
Advies

Na enkele weken

LEDENVOORDEEL

Degelijke advisering over nieuwe wetgevingen en reglementeringen zoals tewerkstelling, verkeer,

fytolicentie, milieu en ruimtelijke ordening, …

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding gaande van problemen met de vestiging van jouw bedrijf of

tewerkstelling personeel tot juridische problemen met klanten en leveranciers.

GRATIS
Bij aankoop van 100 kg AQM gazonmengsel

Alle praktische informatie en actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.advantaseeds.be.

Specifieke vakopleidingen en studiebezoeken en workshops over praktijkgerichte onderwer-

pen 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

Ravot | Extenso | Versailles | Presto | Supersporta | Renova

+ bewijs van aankoop :
GRATIS ELEKTRONISCHE GEHOORBESCHERMER

Opleiding

Netwerking

De nieuwjaarsreceptie, de familiedag, diverse bedrijfsbezoeken

en studieavonden zorgen voor fijne professionele contacten met collega’s en toeleveranciers.
✔ Dempt hoge geluidsniveaus (85 dB)
✔ Elektronische gehoorbeschermer voor
professioneel gebruik (CE) - t.w.v. € 38,00
✔ Comfortabele oorkappen en regelbare
montuur
✔ 2 jaar garantie

www.advantaseeds.be

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 overhe-

den en organisaties over de belangen van de tuinaanlegsector.

info@limagrain.be

GROENGROEIEN magazine

Jacobs Maurits is in 1958 gestart met een
bedrijf dat loonwerk uitvoerde bij de plaatselijke landbouwers: “Gebroeders Jacobs”.
De firma was gevestigd op de huidige locatie in de Herbergstraat 14 te 9310 Moorsel.
In 1960 werden de eerste tuinmachines
verkocht van de merken IRUS en SIMAR en
reinigingsmachines van het merk HAKO.
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In 1963 werden verbouwingen gedaan

In de jaren 80-90 werd het merkengamma

IN SHOP met het volledig gamma STIHL

aan het bestaande hangar, er werden een

nog verder uitgebreid met ELIET, WOLF, LA-

producten.Tevens zijn we sponsor van het

toonzaal en burelen gezet, gevolgd door de

ZER, ISEKI, GIANNI FERRARI, TS en VIKING

Belgische STIHL TIMBERTEAM.

bouw van een nieuw magazijn. Half jaren

In het jaar 1990 werd de huidige winkel

We willen uiteraard ook onze klanten be-

zestig werden meer merken en modellen

verbouwd en een nieuwe grotere werk-

danken voor het vertrouwen dat zij reeds

verdeeld zoals BUNGARTZ , SOLO , GOL-

plaats en onderdelenmagazijn gebouwd.

vele jaren hebben in onze firma.

DONI, STIHL, WHEEL HORSE, en andere.

In 1995 werd het magazijn verdubbeld van

Begin jaren 70 liep de verkoop van tuin-

capaciteit.
Gezien de steeds groeiende verkoop van

blijven verder doen. Deze leuze komt van

machines en de bijkomende onderhou-

Andreas Stihl de stichter van de firma Stihl

In 1974 stopten de Gebroeders Jacobs en

den beschikken wij momenteel over 2

die jaren geleden zei “een motorzaag is

ging Gaston Jacobs verder met de reini-

voltijdse mechaniekers en hebben wij een

slechts zo goed als zijn service”

gingsmachines van HAKO. Maurits richtte

onderdelenmagazijn met ongeveer 19000

de huidige firma JACOBS MAURITS op.

referenties op voorraad. Dankzij de jaren-

Hij specialiseerde zich in verkoop en onder-

lange goede samenwerking met onze le-

houd van machines voor de tuinbouw en

veranciers en onze service kunnen wij ook

groene zones. In deze jaren verkreeg hij het

fier zijn over een trouw klantenbestand.

machines bij voor groenonderhoud.

dealerschap van onze huidige kwalitatieve

Jacobs Maurits bvba

merken waaronder TORO, STIHL, GOL-

Onze ploeg werd in 2010 versterkt door

Herbergstraat 14

DONI, LAWN-BOY, WHEEL HORSE, IRUS

onze zoon Jan Jacobs die de derde ge-

9310 Moorsel

Vanaf het jaar 1980 kwam zijn zoon Guido

neratie Jacobs in het bedrijf wordt. Vanaf

www.jacobsmaurits.be

Jacobs mee in het bedrijf en is tot heden

2011 beschikken wij over een nieuwe

info@jacobsmaurits.be

nog steeds de zaakvoerder. Vanaf de jaren

toonzaal waar we een vollediger gamma

80 kwam ook de grote expansie en profileer-

machines kunnen tentoonstellen zowel

den wij ons als een gekende zaak die naast

voor de particulier als de professionele

de verkoop van kwaliteitsmachines ook een

gebruiker.

reputatie van goede service opbouwde. Met

Jacobs Maurits bvba

Herbergstraat 14 - 9310 Moorsel - www.jacobsmaurits.be

Onze leuze is: EEN FIRMA IS SLECHTS
ZO GOED ALS HAAR SERVICE. En dat

machines vlot en kwamen er steeds meer

onze service trachten wij ons nog steeds te

De bestaande toonzaal wordt begin

onderscheiden van andere collega’s.

2011omgebouwd tot een STIHL SHOP

pubLirEportaGE

Jacobs Maurits: EEN FirMa is
sLEcHts Zo GoED aLs Haar sErVicE

verenigingsleven
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“Dit platform is
opgericht om
gezamenlijk
activiteiten over
zwemvijvers te
ontplooien en
daarmee de
ontwikkeling van
dit vakgebied te
bevorderen.”

‘Groen Groeien
Zwemvijverbouwers’
Platform

ontplooit volop activiteiten
De werking van de ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’ draait op volle toeren. Een
aantal succesvolle ledenactiviteiten en de
mogelijkheid om het ‘Tuinexpert-label’ te
behalen zijn hier getuige van. ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’ zijn automatisch
lid van IOB (Internationale Organisation
für naturnahe Badegewässer) en hebben
daardoor toegang tot deze belangrijke
bron van nuttige informatie. Het streven
is om elkaar slimmer en vakbekwamer
maken door ervaringen te delen.

Platform voor zwemvijverbouwers

wetgeving die voor zwemvijverbouwers een
noodzaak is.

IOB (Internationale Organisation für
naturnahe Badegewässer)
Leden van de ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’ zijn automatisch lid van de
internationale zwemvijverfederatie IOB.
Via de IOB website (www.iob-ev.eu) krijgt
men hierdoor toegang tot een uitzonderlijke databank met nuttige zwemvijvertips
die een lid-zwemvijverbouwer onbeperkt
kan raadplegen. De leden van het platform ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’

Tuinaannemers die zich specialiseren in het
aanleggen van zwemvijvers kunnen aansluiten bij de ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’. Dit platform is opgericht als antwoord
op de behoefte om gezamenlijk activiteiten
over zwemvijvers te ontplooien en daarmee
de ontwikkeling van dit vakgebied te bevorderen. Een beter kader voor de biologische
zuivering van zwemwater is trouwens nodig
om de toekomst van deze sector te garanderen. Het platform wil daarom ook een rol
spelen in het promoten van zwemvijvers in
zowel particuliere tuinen als in het openbare
groen. ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’
biedt de mogelijkheid om de krachten te
bundelen wat met het oog op een goede

“Via de website
van IOB krijgen de
leden onbeperkt
toegang tot een
uitzonderlijke
databank
met nuttige
zwemvijvertips.”
GROENGROEIEN magazine
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beschikken over een inlogcode waardoor
ze op het afgesloten deel van deze website
toegang hebben tot een onuitputtelijke
bron van nuttige informatie.

Internationaal zwemvijvercongres in
Leeuwarden
In 2017 vindt het ‘9th International IOB

verenigingsleven
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Internationale Organisation für
naturnahe Badegewässer (IOB)
www.iob-ev.eu
IOB werd in 2009 opgericht met als
doelstelling het zwemmen in biologisch gereinigd water wereldwijd te
promoten. Intussen heeft zich een
breed internationaal gezelschap van
zwemvijverbouwers die professioneel bezig zijn met de bouw van
biologische zwembaden en zwemvijvers, aangesloten. Dit zijn ruim 600
bedrijven uit 23 landen.

swimming pond Congress’ plaats. Gastheer
ditmaal is het ‘Nederlands Platform voor
Natuurlijk Zwemwater (NPNZ)’. Dit congres
vindt plaats op 15 en 16 november 2017 in
Leeuwarden onder het motto ‘Waterkant’.
Op 13 en 14 november staat een rally van het
Duitse Bremen naar Leeuwarden op het programma. Er worden heel wat bezoeken aan
publieke en private zwemvijvers in beide
landen georganiseerd.

‘mijntuinexpert.be’
Elk lid van de ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’ krijgt de mogelijkheid om een
eigen, persoonlijke fotofiche te beheren op
een door een paswoord beschermd zwemvijvergedeelte van de website ‘mijntuinexpert.be’. Men kan er zelf beelden plaatsen
van zijn realisaties en deze voorzien van
commentaar. In de lijst van zwemvijverbouwers op de algemene site van ‘mijntuinexpert.be’, wordt samen met het logo van de
leden een link naar hun eigen bedrijfswebsite geplaatst.

zwemvijvers in Ham. Deze dag werd georganiseerd door specialisten uit het bestuur
van de ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’.
Er kon kennis worden opgedaan over de
aanleg en het onderhoud van zwemvijvers. Op deze manier konden de leden van
Groen Groeien hun kennis verruimen en/of
aanscherpen. De demovijvers van het vijvercentrum ‘Ollevier’ in Ham en een natuurlijk
zwemvijverproject werden bezocht waarbij
telkens deskundige uitleg werd gegeven
over de bouw, werking en onderhoud van de
verschillende systemen. Tussendoor werden
de verticale tuinen van het ‘Nike Employee
Store’ in Laakdal bezocht waarbij ‘Groenbedrijf Van Vlierden’ toelichting gaf over de
aanleg en het onderhoud van dit groenproject. Het opleidingsgedeelte werd afgerond
met een educatieve presentatie/demonstratie en een bezoek aan de opleidingsruimte
met demovijver van Distri Pond NV. Een
netwerkreceptie met diner sloot de dag af.
Op donderdag 23 februari 2016 werd dit
programma herhaald in West-Vlaanderen.

‘Groen Groeien on the road’ met GG
zwemvijverbouwers
op 15 december 2016 verzamelden 55
tuinaannemers voor een studiedag over

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele
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In Duitsland, Oostenrijk, Italië,
Tsjechië, Portugal, Spanje, Frankrijk,
Engeland, België, Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland,
Polen, Israël en Slovenië hebben
zwemvijverbouwers zich verenigd en
hun vertegenwoordigers zijn daardoor stemgerechtigd in de algemene
vergaderingen van IOB. De hoofdzetel van IOB is gevestigd in Bremen
(D) en wordt bestuurd door negen
bestuursleden uit zeven landen. De
zogenaamde ‘buitengewone leden’
zijn personen die in hun landen
een zwemvijverbouwersvereniging
aan het opstarten zijn. Dat gebeurt
momenteel in Denemarken, Griekenland, Turkije, Zuid-Afrika, Brazilië,
USA, Zweden, Argentinië en Costa
Rica.
IOB organiseert vakdagen en seminaries, coördineert opleidingen
en organiseert om de twee jaar
het Internationale Congres voor
Natuurlijk Zwemwater. IOB ondersteunt doctoraatsverhandelingen en
wetenschappelijk onderzoek naar
natuurlijk zwemwater en beheert
de internationale online databank
DANA die een schat aan gegevens
en internationale studies over natuurlijke waterzuivering bevat.

advertentiepagina

Sectorpromotie

maart 2017 - 16

17 - maart 2017

‘Hoebenschot Plant en Tuin’ wint

openbaargroenaward 2016

Sinds enkele jaren wordt er in het kader van de
VVOG-wedstrijd Groene Lente met de steun
van VLAM een speciale award uitgereikt voor
een openbaar groenproject dat gerealiseerd
werd met de opvallende inbreng en expertise
van een professionele tuinaannemer. Dit jaar
ging de “Openbaargroen-award” naar de realisatie van de stadstuin rond de kerk op de Grote
Markt van Turnhout uitgevoerd door ‘Hoebenschot Plant en Tuin ’.
‘Groene Lente’ is de jaarlijkse wedstrijd van de
Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) vzw.
Gemeentebesturen met nieuwe groenprojecten, opmerkelijke bloemeninitiatieven, waterof bijenvriendelijke realisaties dingen mee
naar het hoogste schavotje. In het onderdeel
groenprojecten ging de ‘Openbaargroenaward 2016’ naar ‘Hoebenschot Plant en Tuin’
uit Lichtaart (Kasterlee) die de tuin een fleurig,
natuurlijk effect gaf met aandacht voor
ecologie in de stad. Een uitdaging omdat de
naburige kerk zorgt voor een schouwspel van
schaduw en zon. En de tuin rond de kerk op de
Grote Markt van Turnhout viel in goede aarde
bij de jury van de Groene Lente 2016.
“Belangrijk is dat er variatie in de planten zit”,
zegt tuinarchitect en zaakvoerder Geert Laenen van ‘Hoebenschot Plant en Tuin’. “Daarom
onze keuze om met een combinatie te werken
van fleurige bloemen, strakkere lijnen en
stevigere siergrassen die de winter trotseren.
Zo valt er het hele jaar door iets in de tuin te
beleven.” De planten in de tuin zorgen niet
alleen voor een speelse en natuurlijke sfeer
maar zijn ook nuttig voor o.m. vlinders en bijen
die er voedsel vinden. Een ecologisch verhaal
dat in de genen zit van ‘Hoebenschot Plant en
Tuin’ dat met een eigen kwekerij hierin een pak
ervaring heeft.

“Met deze award
willen VLAM
en VVOG het
maatschappelijk
belang van
openbaar groen
expliciet in de
kijker stellen en
wijzen op de
noodzaak van
een professionele
aanpak door een
tuinaannemer.”

Geert Laenen is blij met de award. “Stad Turnhout heeft de keuze van tuinaannemer niet alleen genomen op basis van het budget – zoals
het heel vaak gebeurt in openbare aanbestedingen – maar ook op basis van de expertise
die ze zocht om de inplanting van de tuin
deskundig aan te pakken. Ik voel me erkend en
ernstig genomen in mijn rol als tuinarchitect,
maar ook als adviseur naar onderhoud toe. En
dat is fijn.”

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto: VVOG en Hoebenschot Plant en Tuin
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Isuzu stelt vIsIonaIre D-Max voor
Met nIeuwe 1.9 DIeselMotor.
Op de voorbije Brussels Motor Show verbaasde Isuzu vriend en vijand met groot
nieuws; want de volledig gerestylede Isuzu D-Max kiest resoluut voor downsizing,
zonder daarbij compromissen te sluiten
qua kracht en betrouwbaarheid.

advertentiepagina
DURF JIJ VOOR EEN 1.9L JAPANNER TE GAAN?
WIJ DURVEN 200.000KM GARANTIE GEVEN!
OVERTUIG JEZELF TIJDENS EEN TESTRIT OP WWW.ISUZU.BE
WIJ ZIJN AL OVERTUIGD SINDS 1916

PIONIER IN DOWNSIZING
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In het automotive landschap kan je de downsizing trend niet negeren. Motoren worden

kleiner en efficiënter, verbruiks- en CO2-

waarden dalen. Isuzu wil het goede voorbeeld

specialist heeft Isuzu erop toegezien dat

tractiecontrole (TCS) en wordt nu uitge-

geven en komt als eerste met een kleinere

er geen compromissen nodig waren op

breid met Hill Descent Control (HDC) en Hill

motor in de gloednieuwe D-Max. Je mag het

het vlak van trekkracht. De nieuwe D-Max

Start Assist (HSA) dat makkelijk vertrekken

gerust een pioniersrol noemen. Niemand kan

verloochent dus in geen geval zijn profes-

op hellingen bevordert (vanaf 10% helling).

trouwens voorspellen hoe de plaatselijke fis-

sionele roeping en staat in alle omstan-

caliteit zal evolueren op onze markten, en dus

digheden paraat. Daarom pakt de D-Max

is het geen slechte zaak om nu al een kleinere

uit met een indrukwekkend trekvermogen

GARANTIE

motor onder de kap te hebben.

van maar liefst 3,5 ton. Dit is het maximum

Net zoals zijn voorganger zal de nieuwe D-

wat men met een BE-rijbewijs mag trek-

Max (vanaf het voorjaar 2017) leverbaar zijn

KLEIN(ER) MAAR EVEN DAPPER

ken. Daarnaast kan er in de laadbak van

in 3 koetswerkvarianten (Single Cab, Exten-

De 2.5 dieselmotor maakt in de nieuwe D-

de D-Max ook 1 ton aan lading verdwijnen.

ded Cab en Double Cab). Elke nieuwe D-

3 VARIANTEN, ALTIJD 5 JAAR

Max geniet overigens van een indrukwek-

Max plaats voor een gloednieuwe 1.9 motor.
Het vermogen blijft met 164 pk nagenoeg

MOOIE DESIGN-EVOLUTIE

kende garantie van 5 jaar met assistentie.

hetzelfde, het koppel van de nieuwe 1.9 D

De nieuwe Isuzu D-Max heeft ook bewust

Die wordt trouwens verhoogd van 150.000

bedraagt 360 Nm en is beschikbaar tussen

gekozen voor een mooie design-evolutie.

tot 200.000 km. Gezien het utilitaire karak-

2.000 en 2.500 tr/min.. De verbruiks- en

Dankzij het volledig hertekende front is het

ter van de D-Max (de wagen wordt overi-

dus ook de CO2-waarden dalen gevoelig;

model weer helemaal bijdetijd. De evolutie

gens altijd als fiscaalvriendelijke bedrijfswa-

afhankelijk van de configuratie is er een op-

is duidelijk zichtbaar. Zo zijn er nieuwe pro-

gen ingeschreven) een sterk argument !

timalisatie tussen 4% en 16%. De nieuwe

jectiekoplampen met LED dagrijverlichting

turbodieselmotor wordt ook gekoppeld aan

en ook de mistlichten en hun behuizing

nieuwe versnellingsbakken. De klant kan

krijgen een nieuw design. Binnenin is de

Isuzu benelux n.v.

kiezen tussen een manueel exemplaar met

nieuwe D-Max duidelijk herkenbaar aan de

www.isuzu.be

6 verhoudingen, of een nieuwe automaat

hertekende dashboard met nieuwe instru-

info@isuzu.be

die eveneens 6 versnellingen krijgt.

mentenpaneel. Het interieur biedt voort-

03 450 17 60

aan ook een betere ergonomie, gericht op

ISUZU
V.U. ISUZU Benelux, Pierstraat 233, Kontich, info@isuzu.be, BE0866701037, BE25 5523 3153 0082

3,5 TON TREKVERMOGEN

meer gebruikscomfort en functionaliteit.

Downsizing betekent niet dat je aan kracht

Op het vlak van veiligheid noteren we een

of karakter moet inboeten. Als motoren-

nieuw ESP-systeem. Dat omvatte reeds

www.isuzu.be
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Groen Groeien is partner in het project “Groen bouwen:

groene gevels

Het project wordt
financieel ondersteund
door IWT en de sector.
Heb je interesse om
als bedrijf het project
inhoudelijk en financieel
te ondersteunen? Neem
dan gerust contact op
om lid van de projectgebruikersgroep te
worden.

voor duurzame gebouwen en steden”
In het project “Groen bouwen”, dat voor
vier jaar werd goedgekeurd, liggen heel
wat kansen voor de tuinaanlegsector. Tuinaannemers kunnen via dit project namelijk
praktijkkennis opdoen voor de aanleg en
het onderhoud van groene gevels.

Doelstellingen project
Dit project is een “IWT VIS-traject (*) en
wordt financieel gesteund door het VLAIO
(het vroegere IWT) en wordt gecoördineerd
door het WTCB in samenwerking met de
verschillende betrokken sectoren waaronder
Groen Groeien. Met ‘Groen Bouwen’ beogen
de partners een betere toepassing van groene
gevels. Er bestaan veel vragen rond verticaal
groen, waardoor het vandaag de dag nog niet

Grondgebonden gevelgroen
De reden dat deze vorm van verticaal groen
nog niet massaal wordt toegepast, is grotendeels te wijten aan vooroordelen. Bij de
aanplant wordt vaak onvoldoende rekening
gehouden met de bereikbare groeihoogte
van de klimmer waardoor het onderhoud
veel intensiever wordt dan vooropgesteld.
Daarnaast loopt het soms ook mis bij de
keuze van de klimhulp: die moet afgestemd
zijn op de manier van klimmen. Het voordeel van dit systeem is dat een goedkope

GROENGROEIEN magazine

veel wordt toegepast. Toch hebben groene
wanden tal van voordelen, zowel op individueel als op collectief vlak. De doelstelling van
het project is een betere kennis te krijgen van
de bestaande groene wandsystemen en hun
voor- en nadelen. In een tweede fase wordt er
bekeken hoe deze systemen geoptimaliseerd
kunnen worden. Tot slot wordt er aandacht
besteed aan de ontwikkeling van nieuwe
technologieën en producten.

Gevelgroen en hun voordelen
Gevelgroen is een ruim begrip. Hieronder
verstaat men begroening via groene wanden,
zowel groene gevels (grondgebonden: direct
zonder klimhulp of indirect met klimhulp) als
‘Living Wall Systems’ (niet-grondgebonden).

Groene wanden hebben zeer veel voordelen:
ze zorgen er voor dat het uitzicht van een
gebouw of stad verandert naar levendig en
groen. Groene wanden helpen om het hitteeiland effect te temperen doordat ze verhinderen dat de achterliggende constructie
opwarmt. Verder hebben ze een akoestische
meerwaarde en een positief effect op de
psychologische beleving van de straat. Door
het toepassen van verschillende plantsoorten
wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Tot slot kunnen deze wanden een zeker
prestige geven aan het gebouw.
Principeschema van een directe (A) en een indirecte (B) grondgebonden groene gevel en van een
gevelgebonden Living Wall System (C)

en duurzame oplossing is. Het nadeel is dan
weer dat er pas jaren na de aanplant van de
voordelen van dit soort groene wanden genoten kan worden. De keuze van de planten
blijft beperkt. Vooral van belang is de juiste
planten en klimhulpen te voorzien om het
beoogde resultaat te verkrijgen.

De plant zal deze structuur dan gebruiken
om omhoog te groeien. Klimplanten kunnen
naargelang hun manier van klimmen in
verschillende groepen worden ingedeeld.
Soorten die klimhulp nodig hebben kunnen
als volgt ingedeeld worden: winders, rankers en enteraars.

Grondgebonden groene gevels met
klimhulp

Slingerplanten of winders willen een
verticale klimhulp. Er zijn rechtswindende
soorten zoals kamperfoelie (Lonicera spp.),
linkswindende soorten zoals Japanse

Bij groene gevels met klimhulp wordt er
eerst een structuur aan de muur bevestigd.

GROENGROEIEN magazine
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blauweregen (Wisteria floribunda) of soorten
die in beide richtingen kunnen winden zoals
bruidssluier (Fallopia aubertii).

Rankers of rankvormende soorten hebben
een maasvormig netwerk nodig. Rankende
voorbeelden zijn de bosrank (Clematis spp.)
en de wijnstok (Vitis spp.).
 ￼
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Enteraars of steunklimmers hebben een
horizontale klimhulp nodig. Ze groeien
eerder als een sluier over de steunen heen.
Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) en
klimrozen (Rosa spp.) zijn de best gekende
voorbeelden van deze groep.

Niet-grondgebonden gevelgroen
Met ‘Living Wall Systems’ wordt het zogenoemde niet-grondgebonden gevelgroen
bedoeld. Hierbij wortelt de plant niet in de
volle grond onderaan de gevel, maar wordt
er een systeem aan de muur bevestigd
waarin de planten aangebracht worden.
Deze systemen kunnen onder meer sa-

mengesteld worden uit voorgecultiveerde
panelen, modules, plantenbakken, zakken
of geotextiel. Deze techniek van de mur
végétal (groene muur) kent zijn oorsprong
bij de Franse botanist Patrick Blanc. Bij dit
soort systemen is er, in tegenstelling tot
bij de grondgebonden systemen, meestal
een irrigatiesysteem nodig om de planten
van voldoende water en voedingsstoffen te
voorzien. De panelen en modules worden
meestal voorbegroeid in een kwekerij zodat
er meteen na de installatie een zichtbaar
resultaat is. Hierbij is een functioneel
en doelmatig onderhoud essentieel: een
slechte nazorg kan er immers toe leiden
dat zelfs de mooiste groene wand mislukt.
Daarom strekt het tot aanbeveling om een
onderhoudscontract met de plaatsers af te
sluiten.
Schematische weergave van verschillende types
Living Wall Systems
￼
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De Living Wall Systems kunnen nog verder
opgedeeld worden aan de hand van het
substraat (d.i. de laag waarin de vegetatie
geplant wordt). Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen inerte en organische
substraten. Eerstgenoemde substraten zijn
doorgaans opgebouwd uit steenwol, lavakorrels, textiel en andere. In dit geval worden
de planten in water gekweekt, waaraan de
noodzakelijke voedingsstoffen toegevoegd
worden (hydrocultuur). Organische substraten zijn dan weer voornamelijk samengesteld
uit potgrond, veenmos, enzovoort.
Hoewel de relatief hoge kostprijs van de Living Wall Systems de potentiële gebruikers
in bepaalde gevallen kan afschrikken, wordt

er momenteel naar nieuwe geoptimaliseerde oplossingen gezocht die de initiële investerings- en onderhoudskosten beperken.
Zo kan men in nieuwbouw de traditionele
gevelbekleding (bv. gevelstenen) vervangen
door een groenewandsysteem dat uitgerust
wordt met de nodige voorzieningen om de
waterdichtheid van de gevel te garanderen.

Dit kan door reeds vanaf het gevelontwerp
een correcte keuze te maken, zowel wat
de constructieve (bevestiging, stabiliteit,
windweerstand, brandveiligheid …) als de
plantkundige (plantkeuze, substraat, irrigatie, klimhulp …) aspecten betreft. Voor meer
informatie hieromtrent verwijzen we naar
de website www.gevelgroen.be.

Conclusie
Het actuele gebrek aan technische en wetenschappelijke kennis over groene wanden
leidt nog te vaak tot slechte keuzes en
beslissingen. Daarom streeft het VIS-traject
ernaar om de vooroordelen ten opzichte
van dit wandtype weg te werken en het vertrouwen in deze systemen te doen groeien.
GROENGROEIEN magazine

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele
Bron en beelden: IWT-project ‘Groen Bouwen’

100% organische gazonmeststof met protozoa:
PUblirePortage

Myco-Gazon

NIEUW!
VERBETERDE FORMULE
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Unieke innovatie ProtoPlUs
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We zijn weer een stapje verder gekomen in onze kennis op het gebied van

de bodem en introduceren daarmee

Voordelen van Myco-Gazon met ProtoPlus:

ProtoPlus. Een unieke innovatie waarbij

• Snellere werking in het voorjaar

meststof Myco-Gazon.

we protozoa toevoegen aan onze gazon-

Wat zijn protozoa?

• Groener en sterker gras

Naast schimmels, gisten en bacteriën spe-

• Betere groei onder koude omstandigheden,
al vanaf 5 °C!

len protozoa namelijk ook een belangrijke
rol bij de mineralisatie van organisch mate-

meststof, een gezondere bodem en een

riaal. Protozoa zijn ééncellige micro-orga-

sterk gazon of sportveld dat minder vat-

nismen die overal op aarde worden gevon-

baar is voor ziekten en plagen!

den en die zich voeden met bacteriën.
Waarom ProtoPlus?

Nieuwe korrel met
verbeterd strooibeeld

Sterke wortels en
graszoden

Werkzaam vanaf 5 °C

www.ecostyle.be
ECOstyle B.V.B.A. | Glabbeekstraat 129 - 3450 Geetbets | t +32(0) 11 580 585 | e info@ecostyle.be
* Toegelaten in de biologische landbouw conform EG-verordening 834/2007

Met protozoa komen voedingsstoffen
effectiever vrij:

Voordelen van ProtoPlus:

• Snellere werking in het voorjaar.
• Sterker en groener gras.

• Betere groei onder koude omstandigheden, al vanaf 5°C!

Het unieke aan de protozoa in ProtoPlus

Protozoa eten oude en inactieve bacteriën

is dat zij zich voeden met bodembacteriën

in de bodem op, waardoor

eCostyle

en niet met de bacteriën uit de ECOstyle-

voedingstoffen die lagen opgeslagen in

011 58 05 85

meststoffen. De ECOstyle bacteriën kun-

deze bacteriën weer vrijkomen in de

j.costermans@ecostyle.be

nen zo beter een plekje veroveren in de

bodem. Tijdens het afbreken van de mest-

www.ecostyle.be

bodem en nog beter hun nuttige taak

stof snoepen de bacteriën in de bodem

uitvoeren. Daarnaast houden protozoa

namelijk ook mee van de vrijgekomen

bacteriën bij lage temperaturen actief.

voedingstoffen. Deze voedingsstoffen

Hierdoor werkt de meststof sneller in het

worden opgeslagen in de bacteriën en zo

voorjaar! De toevoeging van protozoa

komen niet alle voedingstoffen direct

garandeert een betere omzetting van de

beschikbaar voor het gras.

Terugblik op events
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Studieavonden
kostprijs, rendement en efficiëntie
Groen Groeien organiseerde deze winter
drie boeiende en interactieve sessies over
kostprijs bepalen, rendement verbeteren,
werktijden bijhouden en efficiënter werken. Deze vonden plaats in Tielt, Rumst en
Sint-Truiden. We brengen een impressie.

een must. De offerteprijs dient zoveel als
mogelijk de eindprijs te benaderen. Goed
documenteren, informeren en argumenteren van de klant is de boodschap.

Meten is weten

Waarom koop ik een nieuwe machine?
Dezelfde prestaties doen met minder
werkuren is een belangrijk argument. De
hoofreden om een nieuwe machine aan
te kopen is dus efficiëntie. Hoe reken je
een machine aan bij een klant. Dit kan op
velerlei manieren: dagprijs, draaiuren, prijs
per lopende m of per m², startkosten (laden,
lossen en vervoer) d.m.v. het aanrekenen
van een forfait. Of huur je een machine?
Bij een te laag bezettingspercentage kan
de huur- en transportkosten van het zelfde
toestel interessanter zijn. Dit is zeker zo
wanneer de totale jaarkost van een nieuwe
machine hoger is dan wat deze nieuwe
machine op jaarbasis kan opbrengen. Dit is
een afweging (financieel en emotioneel) die
iedere tuinaannemer voor zijn eigen bedrijf
dient te maken.

Kristof Wittouck van ‘One Two’ komt als
specialist in eenvoudige tijd- en jobregistratie dagelijks in contact met tuinaannemers.
Vanuit zijn jarenlange ervaring, en met
input van enkele professionele partners,
ging hij dieper in op deze zaken. Gegevens (uren en gebruikte materialen) uit de
praktijk inscannen en daarna koppelen aan
een computer voor uitlezen, dient als basis
voor de opmaak van een offerte of factuur.
Dit systeem voorkomt nacalculatie en kan
ook gebruikt worden voor de facturatie
van meerwerk. De tijd inschatten zonder
meetapparatuur is zeer moeilijk en voor interpretatie vatbaar. De helft van de falingen
heeft te maken met foute inschattingen,
beweert Kristof.

“De klant
gedetailleerd
informeren over
de gepresteerde
werken geeft
samen met tijdig
factureren veel
minder aanleiding
tot discussie.”

WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!
WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!

Wat is de impact als ik een nieuwe
machine aankoop?

Zicht verwerven op je kostprijzen
De globale kostprijs bestaat voor meer
dan de helft uit loon. Op de tweede plaats
komen materiaal en machines. Wat wil een
tuinaannemer? De winst zo hoog mogelijk
maken/houden. Hoe kan je dit bereiken?
Inzicht hierin verkrijgen, kan via de aan- en
verkoopfacturen van het materiaal. Qua
algemene kosten dien je een beroep te doen
op je boekhouder om je exacte kostprijs
te kennen. Wil je exact je loonkost kennen dan dien je een beroep te doen op je
sociaal secretariaat. Zicht hebben op winst
is bijsturen waar je kan en zicht hebben
op materiaal en algemene kosten. Zicht
hebben op de prestaties van de werknemers
is in de praktijk zonder hulpmiddelen veel
moeilijker te bepalen.

Schrijf u in voor onze HH Pro-day in onze vestiging te Fernelmont op 29 maart 2017 via www.hhprodays.be
Schrijf u in voor onze HH Pro-day in onze vestiging te Fernelmont op 29 maart 2017 via www.hhprodays.be
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Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Hoe verbeter ik het rendement van
mijn bedrijf?
Hoe krijgen we het rendement omhoog?
Door meer te doen met hetzelfde? Meerwerken aanrekenen? Dit kan boekhoudkundig het verschil tussen winst en verlies
uitmaken op het einde van het jaar. Als je
aan de klant tot in detail uitleg kan geven
over de gepresteerde werken dan is er veel
minder discussie. Ook op tijd factureren
geeft aanleiding tot minder discussie. Ook
de klant op tijd informeren over de stand
van zaken (bedrag) van de meerwerken is

GROENGROEIEN magazine
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De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.
De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.
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GaLaBau 2016

enkele opvallende machines
Op de tweejaarlijkse vakbeurs GaLaBau,
die van 14 tot 17 september 2016 plaats
vond in het Messezentrum van het Duitse
Nürnberg, werden heel machines tentoongesteld en gedemonstreerd. We bespreken
enkele opvallende machines.

Snelle en efficiënte vellingen van
bomen en struikgewas

Belangrijke innovaties werden bekroond met
de “GaLaBau-Innovations-Medaille“, een prijs
voor innovatieve oplossingen voor problemen
bij groenbeheer. Zo werd de ‘Vredo Sport’
uitgevoerd met het ‘DDS systeem’ bekroond
met een medaille. Nadat deze innovatie in
Nederland op de GTH het “Gouden Klavertje
vier” won en op Agribex de “Gouden Buxus
“ werd deze innovatie nu ook in Duitsland
bekroond. Vredo Dodewaard heeft naar
aanleiding van vragen uit de markt en in
samenwerking met Limagrain Advanta de
Sport-Serie doorontwikkeld. De doorzaaimachine kan in één werkgang zowel Engels
raaigras als veldbeemd zaaien. Met het zogenoemde Dual Depth/Dosage System (DDS)
kunnen twee verschillende zaaihoeveelheden
én zaaidieptes worden ingesteld.
￼

De ‘Wood Cracker C’ van ‘Westtech’ is een
efficiënt velwerktuig voor het verwijderen
van bomen en struikgewas in bossen en naast
wegen. Tot nu toe was het verwijderen van
beschadigde of storende bomen een tijdrovend manueel werk. Met de Woodcracker C
lukt het gemakkelijk om gehele boomdelen te
verwijderen. Vooral naast wegen, op moeilijk
toegankelijk bermen en snelwegen, kan het
verwijderen van bomen met dit toestel heel
snel en effectief verlopen. De Woodcracker
C is snel en gemakkelijk te monteren op alle
standaard graafmachines. Door de relatief
lage kosten is de aanschaf snel terugbetaald.
Deze machine is beschikbaar in 5 verschillende groottes met grijpopeningen van 90
tot 160 cm. Het model C250 bijvoorbeeld is
geschikt voor graafmachines van 8 tot en met
14 ton eigen gewicht en kan bomen/struiken
afknippen tot en met 25 cm stamdiameter.
Het voordeel van dit model is dat er een verzamelfunctie op zit waardoor je bijkomende
bomen/takken kunt afknippen zonder de
vorige te moeten lossen.
￼  ￼

Met de ‘Wood cracker C’ op graafmachine lukt
het speels gemakkelijk om gehele boomdelen te
verwijderen.

Elektrische en diesel-elektrische graafmachines
kunnen ingezet worden voor zowel binnen- als
buitengebruik.

De “GaLaBau-Innovations-Medaille“
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Elektrische en hybride graafmachines
Op Galabau werd de met batterij aangedreven
elektrische versie van de Bobcat minigraver E10
als prototype gedemonstreerd. Deze machine
is ideaal om in gebouwen of besloten ruimtes
te werken waardoor het lawaai beperkt wordt
en geen uitlaatgassen worden uitgestoten. Zo
kunnen machinist en collega`s zonder overlast
werken. Nieuw zijn ook de diesel-elektrische
of hybride graafmachines die dankzij hun
originele diesel en extra elektrische aandrijving
ideaal kunnen ingezet worden voor binnen- en
buitengebruik. Onder de motorkap zit achter de
dieselmotor een elektromotor. Beide motoren
zijn met V-riemen gekoppeld. Buiten zorgt
de dieselmotor voor de aandrijving. Binnen
kan worden overgeschakeld op het elektrisch
systeem waardoor het werk direct stiller en milieuvriendelijker wordt. De voorwaarde is wel
dat er krachtstroom (380 Volt) op de werkplek
aanwezig is anders moet er een generator voorzien worden. De elektrische aandrijving is net
zo krachtig als de dieselvariant. Er is dus geen
verlies van hydraulisch vermogen. De elektrische aandrijving is volledig onderhoudsvrij en
er hoeft indoor niet meer getankt te worden.

De ‘Greenbot’ werkt volledig autonoom op basis
van het systeem ‘Teach & play back’.

Autonoom werkende veelzijdige
machine
De ‘Greenbot’, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf ‘Precision Makers’, is de
eerste zelfrijdende machine die speciaal is
ontwikkeld voor bewerkingen die regelmatig
herhaald moeten worden. De meest uiteenlopende werkzaamheden kunnen volledig onbemand uitgevoerd worden. Dit kan variëren
van werkzaamheden in teelten tot werkzaamheden in de openbaar groen. Dit compacte
voertuig heeft een laag eigengewicht en een
zwaartepunt dicht bij de grond. Vooraan
bevindt zich een hefinrichting die maximaal
750 kg kan tillen. Achterop kan maximaal
1.500 kg getild worden. Deze machine kan
geleverd worden met een spoorbreedte van
1,3 meter (smalspoor) of 1,8 meter (standaardmodel). De bodemvrijheid bedraagt 35 cm.
Door toepassing van hogere banden kan deze
verhoogd worden. De hydraulische aandrijving wordt gevoed door een dieselmotor. De
vierwielbesturing zorgt voor een maximale
wendbaarheid. De software is volgens de
fabrikant, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
en kan volledig autonoom werken op basis van

het systeem ‘teach & play back’. Detecteert
deze machine een ongekend obstakel op de
route, dan stopt hij direct en alarmeert de
eigenaar via SMS. Momenteel wordt door de
fabrikant gewerkt aan een camerasysteem
dat 360 ° beeld geeft. Vanaf je computer kun
je de machine dan volgen en bijsturen.
 ￼

Multifunctionele rupsgraafmachine

Het originele en unieke concept met driedelige
graafarm met hydraulisch versteksysteem en
snelwisselsysteem van Mecalac, maakt dat
dergelijke machines voldoen aan de verwachtingen van heel wat tuinaannemers. De uitrusting, de cabine en de bedieningsergonomie
hebben innovatieve wijzigingen ondergaan.

Opmerkelijk is dat deze rupsgraafmachines
een enorm hefvermogen heeft. Het model
10MCR is met een gewicht van 9,4 ton de grootste rupsgraafmachines uit de MCR-serie en
wordt aangedreven door een 55 kW / 75 pk sterke Deutz turbodieselmotor en voldoet aan de
stage III B/ Tier 4i eisen. Voor de bakinhoud is er
de keuze tussen 500 of 750 liter. Met één draai
aan de knop schakel je binnen enkele seconden
over van graafmachine- naar schrankladermodus. Kenmerkend voor deze rupsgraafmachine
is de hoge rijsnelheid van 10 km/u.

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Met één draai aan de knop schakel je binnen enkele seconden over van graafmachine- naar schrankladermodus.
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Roadshow

fytolicentie-opleidingen

Pioneering the Future

Multigreen® Magic

tuinaanleg

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Als de hoogste kwaliteit telt
• Exclusief voor de professionele tuinaanlegger
• Uniek met gecoate kaliumnitraat
• Eén bemesting met werkingsduur van 4-5 maanden
• Zeer geschikt bij aanleg van graszoden, direct onder de zode!
• Voor aanleg en onderhoud van gazon, bodembedekkers,
heesters, hagen, bloeiende planten en massieve vormen...

Deze winter organiseerden de tuinaanlegkringen van onze vakorganisatie vier
fytolicentieopleidingen specifiek voor
tuinaannemers met fytolicentie P2 en hun
medewerkers met fytolicentie P1. Deze opleidingen werden regionaal georganiseerd
in Rumst, Pittem, Kortrijk en Sint-Truiden.
In het totaal hebben bijna 350 ledentuinaannemers een professionele vorming
gekregen en dit als officiële bijscholing
laten registreren.

Opleiding noodzakelijk

advertentiepagina

Om je fytolicentie te kunnen verlengen,
verplicht de overheid de tuinaannemer met
een P2-fytolicentie om vier opleidingsmomenten bij te wonen voor het verstrijken van
de geldigheidsperiode. Wie deze bijscholing
niet tijdig volgt, kan zijn fytolicentie bijgevolg
niet verlengen. Zonder geldige fytolicentie
mag je geen professionele fytoproducten
meer gebruiken en kan je deze dus ook niet
meer aankopen. Daarom zag Groen Groeien
het als opdracht om de leden tijdig en goed
te informeren en beroepsgericht op te leiden.
De opkomst was bij ieder opleidingsmoment
massaal.

Herkennen van ziekten en plagen

het herkennen van ziekten en plagen in de
groenvoorziening. Een ziekte of plaag correct determineren en het juiste tijdstip van
ingrijpen met de juiste middelen bepalen, is
een zeer belangrijke factor in de gewasbescherming. Daarbij dienen de principes van
de geïntegreerde gewasbescherming (IPM)
toegepast te worden waarbij men eerst de
mogelijkheden van niet-chemische technieken moet onderzoeken. Moet uiteindelijk
toch chemisch ingegrepen worden, dan is het
afwisselen van de bestrijdingsmiddelen volgens hun werkingsprincipe zeer belangrijk om
resistenties bij ziekten en plagen te voorkomen. Liesbet toonde ook aan dat het lidmaatschap van het waarschuwingssysteem voor
ziekten en plagen van het PCS een duidelijke
meerwaarde biedt voor de tuinaannemer.

Praktische tips voor tuinaannemers
Consulent Jan Vancayzeele gaf op zijn beurt
telkens een overzicht van de fytowetgeving
en praktische tips in verband met de inrichting en beheer van het fytolokaal, de keuring
van de spuitapparatuur, het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen en de
registratie van het middelengebruik. Ook het

Liesbet Van Remoortere van het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen gaf
telkens haar praktijkervaringen mee over

Karrewegstraat 138
9800 Deinze
bsc@belseed.be
www.belseed.be

www.haifa-group.com

Terugblik op events

“Wie deze
bijscholingen niet
tijdig volgt, kan
zijn fytolicentie
bijgevolg niet
verlengen.”
GROENGROEIEN magazine

beheer van openbaar domein en privaat terreinbeheer kwamen aan bod. Hierbij kregen
de deelnemers heel wat tips om puntvervuiling te voorkomen wat een belangrijke impact
kan hebben op het milieu. Daarnaast maakte
hij de deelnemers wegwijs op de website
’fytoweb.be’ waar je kan controleren hoe lang
je fytolicentie geldig is en hoe je de status kan
controleren op basis van het aantal gevolgde
en geregistreerde opleidingen.
In het najaar van 2017 organiseert Groen
Groeien opnieuw een reeks praktijkgerichte
opleidingen in het kader van de fytolicentie.
We houden je op de hoogte!

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele
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LK VLAAMS GAZON
EEN TOPGAZON

EFFICIËNTE
GAZONRENOVATIE

ELIET DZC 600
WINNAAR VAN TWEE INNOVATIEPRIJZEN
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GEEF EEN GAZON DE VERJONGINGSKUUR DIE HET VERDIENT
Elk gazon heeft na enkele jaren nood
aan een verjongingskuur. De snelste
techniek om een gazon een “total makeover” te geven is doorzaaien. De Eliet
doorzaaimachine DZC 600 is dankzij
zijn innoverende zaaisysteem de meest
geavanceerde doorzaaimachine voor
het particulier gazon. Hij is compact
gebouwd, eenvoudig in gebruik en aan een
voordelige prijs toegankelijk voor iedere
tuinaannemer. Om meteen van start te
kunnen gaan, wordt de machine geleverd
met een gratis zak Advanta Renova zaad
van 10 kg, de ideale mengeling om door
te zaaien op particuliere gazons. Hiermee
heeft iedere Belgische tuinaannemer
alle tools in handen om zijn klanten
het jaar door een vol, veerkrachtig

gazon te garanderen. Deze zelfrijdende
machine heeft een werkbreedte van
60 cm maar blijft bovenal een compact
wendbaar toestel die inzetbaar is op
elk particulier gazon. Mits de juiste
voorbereiding, gebruik van Renova
zaadmengsel, voldoende neerslag en
temperatuur, kan een verouderd gazon
met een doorzaaibehandeling een totale
verjongingskuur ondergaan die reeds
binnen de 14 dagen zichtbaar is.

VRAAG VANDAAG UW GRATIS DEMO AAN OP WWW.ELIET.EU
IN SAMENWERKING MET
Eliet Europe NV | 056 77 70 88 | info@eliet.eu | www.eliet.eu

Toen EMIEL LIETAER zo’n 35 jaar geleden
de eerste ELIET verticuteermachine
ontwikkelde had hij een missie : “Elk
Vlaams gazon moet een topgazon worden”.
Hoewel inmiddels de kwaliteit van het
gemiddelde gazon er sterk is op vooruit
gegaan blijft de uitdaging nog steeds groot.
Om een gazon in topconditie te brengen en
te houden is een integrale aanpak nodig
waarbij de zorg voor de bodem, de vegetatie
en de voeding samengaan. Een ontwikkeling
die zich de laatste 10 jaar steeds sterker
doorzet en vooral focust op de vegetatie is
de techniek van het doorzaaien. Een gazon
is net als een bos van grasplantjes. Deze
grasplantjes zijn onderhevig aan heel wat
negatieve invloeden : Telkens moet het
gras zich daarna herstellen, en dit vraagt
energie. Echter in moeilijke omstandigheden
is dit herstel niet steeds mogelijk waardoor
oudere, minder resistente grasplantjes
verder verzwakken, uitputten en verdrukt
worden. Zo ontstaan open ruimtes, en
wordt een rode loper uitgerold voor
woekerend onkruid. Doorzaaien gaat dit
effect net tegen. Door in een bestaand
gazon extra nieuw gras in te zaaien gaat
men de populatie van grasplantjes verhogen
waardoor geen plaats over blijft voor
invasieven.
Alvorens men met doorzaaien van start
gaat, is het dan ook belangrijk om het
gazon grondig schoon te maken. Men zal
het grasmat zo kort mogelijk maaien.
Daarna haalt men alle vreemde vegetatie
(onkruid,mos), maar ook verzwakte
grasplanten, vilt, afgestorven wortels en

bladeren… uit het gazon weg. Verticuteren
is hierbij heel doeltreffend.
Voor doorzaaien moet men het juiste zaad
te kiezen. Toonaangevende zaadleveranciers
zoals Advanta hebben hiervoor speciale
zaadmengsels ontwikkeld. Zo’n mengsel (vb.
Renova) bevat veelal de betere cultivars
van Engels raaigras dat als eigenschap
heeft snel te kiemen. Deze kiemkracht
wordt heel vaak nog extra aangewakkerd
door een coatinglaag (Headstart) van
kiemversnellers. Bij doorzaaien is het snelle
kiemproces immers essentieel. Het jonge
grasplantje moet het namelijk opnemen
tegen het reeds volgroeide gras. Een snelle
start verkleint deze achterstand. Het is
dan ook noodzakelijk een doorzaaimachine
te gebruiken die het zaad in een optimaal
zaadbed kan brengen. ELIET innoveerde
met zijn DZC600 door een ingenieus
zaadverdeelsysteem. Het zaad wordt daarbij

heel precies in 8 mm diepe groeven
geblazen. De machine zal de groeven
meteen weer dichtwalsen en het zaaibed
met wat restaarde toedekken.
Om ook de nazorg bij het doorzaaien in
één bewerking te verzorgen ontwikkelde
ELIET een granulaatstrooier die
geïntegreerd kan worden op de nieuwste
DZC600 doorzaaimachine. Hiermee
kan gedoseerd en gelijkmatig meststof
worden uitgestrooid in de stroom van
restaarde die de machine uitwerpt, en die
zo bovenop het zaadbed komt te liggen.
Voor de keuze van deze meststof gaat
ELIET een alliantie aan met een aantal
vooraanstaande meststofproducenten
in België. Het doel is een aangepaste
meststof te ontwikkelen met een
langzame en progressieve werking. Deze
gebalanceerde meststof zal gedurende
het volledige kiemproces en de
ontwikkeling van het nieuwe grasplantje
ondersteunend werken zonder de groei
te verhitten. Deze groeistimulans zal
de kansen op het welslagen van de
ELIET doorzaaibehandeling nog verder
verhogen. Zo wil ELIET zijn ambitie
verder versterken om van elk gazon een
topgazon te maken.
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www.eliet.eu

Eliet Europe NV
www.eliet.eu
info@eliet.eu
056 77 70 88
Limagrain (Avanta)
www.limagrain.be
info@limagrain.be
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zwemvijvervragen

deel 2

Hoeveel stroom verbruikt een zwemvijversysteem?
Tussen 200 en 300 euro per jaar, afhankelijke van de grootte van de zwemvijver, het
aantal pompen en verlichtingsarmaturen.
De meest milieuvriendelijke vijverpompen
hebben een vermogen van slechts 75 Watt
en verbruiken dus heel weinig stroom. Nuttig als je de pompen permanent moet laten
aanstaan!

www.dcm-info.com

Is een zwemvijver veilig op het gebied
van elektriciteit?

®
DCM
GAZON
PUR
advertentiepagina

NPK 8-4-20 + 3 MgO – MINIGRAN® TECHNOLOGY
■ Lange en uniforme werking voor een mooi,
diepgroen gazon, zonder extra maaibeurten
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■ Met indirecte werking tegen mos: het mos wordt geel,
sterft af en kan eenvoudig verwijderd worden door
uitkammen of verticuteren
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• GUARAN

■ Maakt geen vlekken op tegels of kleding

De pompen bevinden zich ofwel in het
filtergedeelte, ofwel worden ze droog
opgesteld in een controleput buiten de
zwemvijver. Bij een panne kunnen we zo
altijd gemakkelijk bij het systeem komen.
Je dient voor de aanleg enkel te zorgen
voor een geaard stopcontact op 220 Volt,
met een op de aardingslus van uw woning
aangesloten aarding (2,5 carré). Het systeem
wordt doorgaans afgezekerd met een
verliesstroomschakelaar 40.030/2 en met 4
X “C” Automaat 2 polig 6KA . Bij het kleinste
stroomlek (door een beschadigde elektriciteitskabel of een kortsluiting in een pomp)
slaat het systeem ogenblikkelijk uit, zodat er
geen gevaar voor elektrocutie bestaat.
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75 kg GRATIS

bij aankoop van 1 PAllet*

■ Met kalium (20 % K2O) voor een betere weerstand
van het gras tegen droogte, vorst en betreding
■ In MINIGRAN®, een homogeen samengesteld
mini-korreltje dat diep in het gazon valt voor een
optimale werking

* 1 pallet = 900 kg / 33 + 3 zakken GRATIS
Actieperiode: tot uitputting voorraad, uiterlijk 15 april 2017.

Werking DCM Gazon Pur®:

DCM GAZON PUR®: indirecte werking tegen mos

aanpak
via wortels
indirecte
werking
tegen mos

mos sterft af

Verenigingsleven

dichte groene grasmat

De Ceuster Meststoffen • Bannerlaan 79 • 2280 Grobbendonk • tel: +32 (0) 14 861 661 • dcm@dcm-info.com • www.dcm-info.com

Kan je een zwemvijver verlichten?
Zeker, en ik kan dat zelfs aanraden. Met in
de wand perfect ingebouwde ‘powerleds’

verbruik je heel weinig stroom terwijl je
de zwemvijver sfeervol verlicht. Het is ook
mogelijk om externe ‘powerled’-armaturen
te plaatsen die vanaf de kant in het water
schijnen. Ik kan je verzekeren dat tijdens
een zwoele zomernacht zwemmen in een
sfeervol verlichte zwemvijver een zalige
belevenis is.

Waarom een vergunning?
Technisch gezien is een vijver een wijziging
in het reliëf van de tuin en voor de meeste
reliëfwijzigingen heb je een vergunning
nodig. De reden? Reliëfwijzigingen kunnen de ‘werking’ van een gebied wijzigen.
Een voorbeeld: je hoogt jouw tuin over de
volledige oppervlakte op met 1 meter. Dat
zal ervoor zorgen dat de waterhuishouding
van de omgeving wijzigt. Regenwater dat
vroeger voor een deel langs jouw terrein
afwaterde, zal nu allemaal naar je buur
vloeien. Een ophoging op één plaats kan dus
op een andere plaats voor problemen zorgen. In een stedenbouwkundige aanvraag
moet je aangeven hoe je die wijzigingen zal
opvangen. Maar de wetgever heeft wel voor
een aantal versoepelingen gezorgd zodat je
niet voor elke reliëfwijziging een vergunning
nodig hebt. En de meeste vrijstellingen zijn
van toepassing rond de woning.

De spelregels
Je hebt geen vergunning nodig wanneer je
de (zwem)vijver aanlegt in de buurt van je
woning, met uitzondering van je voortuin.
Voor de wetgever betekent dit een straal
van 30 meter rond je woning. Heb je een
grote tuin en leg je de vijver op 50 meter van
je woning, dan heb je wel een vergunning
nodig. Je mag een vijver niet aanleggen tot
tegen de scheiding van het perceel. Een
afstand van minimaal één meter tot de
scheiding aan de zijkant en achteraan, moet
je respecteren. Je mag maar 80 m² van dit
soort oppervlakte hebben, de noodzakelijke toegangswegen buiten beschouwing
gelaten. Deze 80 m² is een absoluut totaal,
je moet dus zowel de oppervlakte van de vijver, het tuinhuis, het terras, de volière en de
serre in rekening brengen. Je mag de zwemGROENGROEIEN magazine

vijver zonder bijkomende vergunning niet
overdekken maar een eenvoudig afdekzeil
kan wel. De wetgever geeft wel de nodige
vrijheden wat betreft de afwerking van de
(zwem)vijver: behoud je de natuurlijke bodem, leg je een folie of maak je een betonnen kuip? Daar worden geen uitspraken over
gedaan in de wetgeving. Dat geldt ook voor
de vorm en de graad van afwerking van de
vijver. Hou er ook rekening mee dat percelen
in een verkaveling soms nog bijkomende
verkavelingsvoorschriften opgelegd krijgen.
Kijk die voorschriften zeker eens na.

Hoe moet je een zwemvijver
onderhouden?
Januari
Meet de pH. Indien die waarde lager is dan 6
dan voeg je 10 kg poedervormige koraalalgenkalk met extra magnesium toe: los
10 dagen na elkaar 1 kg op in 10 liter water
en giet dit in het filtergedeelte. Koraalalgenkalk lost zeer langzaam op. Tijdelijke
vertroebeling is volkomen normaal en
verdwijnt na een tijdje vanzelf. Is de pH
hoger dan 6 dan hoef je geen kalk toe te
voegen. De toevoeging van met mineralen
verrijkte kalk lost het probleem van chlorose
bij de filterplanten doorgaans goed op.

Februari- Maart
Stofzuig zorgvuldig de bodem met een
degelijke zwemvijver-stofzuiger, of plaats
vanaf nu de robot om de drie dagen in de
zwemvijver voor een rondje stofzuigen. In de
handel zijn er diverse goede merken. Vanaf
nu dien je dat om de twee weken te herhalen.
Borstel de avond tevoren de wanden. Na een

Verenigingsleven
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tijdje gaat een dunne bio-laag (biofilm) de
wanden bedekken. Dat is nuttig en het zorgt
voor een natuurlijke uitstraling. In geen geval
mag je om deze reden met een hogedrukreiniger of schrobborstels de aanwezigheid van
de biofilm trachten te verhinderen.

hier soelaas brengen. Ook bladvoedingspreparaten kunnen op de zieke bladeren verneveld worden. Een combinatie van deze twee
oplossingen leidt meestal snel tot het herstel
van een gezond en donkergroen blad.

April

Het komt bij nieuwe zwemvijvers regelmatig
voor dat een ware slakjesplaag optreedt. De
kleine torenslakjes doen zich te goed aan het
dunne bio-laagje dat zich heeft gevormd op
wanden en bodem. Zulke slakjesplagen zijn
altijd slechts van tijdelijke en kortstondige
aard. Op deze slakjes wordt jacht gemaakt
door een schare van andere vijverbewoners
zodat ze snel weer vanzelf zullen verdwijnen.
Beschouw de aanwezigheid van deze diertjes als een bewijs van de goede kwaliteit
van het water. Hoe meer soorten er in uw
zwemvijver voorkomen, hoe gezonder het
water ook voor de zwemmende mens is. In
met chloor gedesinfecteerde zwembaden
drijven deze diertjes al gauw dood op het
water. Dat is pas zorgwekkend!

Kijk vijver en filter na op algengroei. Zweefalg
(groen water) verdwijnt vanzelf binnen de
14 dagen, vaak even plots als het verschenen
is. Daar hoef je niets aan te doen indien je
de overige richtlijnen goed opvolgt. Draadalg: dit verschijnt eerst als groene dons op
de wanden. Die kun je manueel verwijderen door de wanden regelmatig (om de twee
weken) licht te borstelen. Indien draadalg in
het filtergedeelte verschijnt, enkel verwijderen als het om slijmachtige algen gaat.

Mei, Juni, Juli, Augustus
Voeg jaarlijks in mei bacteriën voor zwemvijvers toe vanaf een watertemperatuur van
12-14°C. Ze verwerken organisch afval tot
voedingsstoffen die door de plantenwortels
kunnen opgenomen worden
Zorg dat op de bodem van het filterdeel de
lavasteentjes zichtbaar blijven door er het
ingedreven en gezonken blad tijdig manueel
uit te vissen. Je kan met laarzen door de
filter wandelen. Het blijft belangrijk om de
bodem proper te houden met de stofzuiger.

Herfst en winter
Span indien er veel bomen in de buurt staan
van half oktober tot half november een
net boven de vijver. Het net mag weer weg
nadat alle bladeren gevallen zijn. Vanaf
half november mogen alle moerasplanten
die niet wintergroen zijn teruggesnoeid
worden tot 5 cm boven het wateroppervlak.
Het snoeisel wordt naar de composthoop
afgevoerd. Tijdens de winter blijft de pompinstallatie ononderbroken aan. Eventueel
kan je tijdens deze periode de pompen laten
alterneren, behalve bij aanhoudende zware
vorst. Dan blijven ze beide aanstaan.

“Vanaf half
november
mogen alle
moerasplanten die
niet wintergroen
zijn teruggesnoeid
worden tot 5
cm boven het
wateroppervlak.”

Problemen
Chlorose
In het filtergedeelte van een zwemvijver
duikt af en toe een chlorose-probleem op.
Chlorose is een gebreksziekte (door mineralentekort, vooral van ijzer en magnesium) bij
de filterplanten, die zich uit in het wegtrekken van bladgroen uit het blad, vooral dan
van de gele lis (Iris pseudacorus). Kalmoes
(Acorus calamus) en egelskop (Sparganium
erectum) zijn er naar mijn ondervinding
minder gevoelig aan. De toevoeging van een
ijzerchelaat (onschadelijk voor vissen en ongewervelden) en/of van magnesiumkalk kan
GROENGROEIEN magazine

Slakjes

Zwarte bladluizen
Oeverplanten, en vooral dan het gele lis in het
filtergedeelte, kunnen veel last hebben van
de zwarte waterbladluis. Vooral bij jonge vijvers, met pas aangeplante en dus nog enigszins zwakke planten, kunnen waterbladluizen
lelijk huishouden. Chemische bestrijding
is absoluut uitgesloten, omdat je dan toch
druppeltjes giftige sproeistof in het water
morst. Met een natte spons afvegen is een
goede en gemakkelijke oplossing. Gewoon
even een uurtje de laarzen aan, en door het
filterdeel lopen. Heb je daar weinig zin in? Een
wat brutalere oplossing bestaat uit het vanop
de kant afspuiten met een stevige straal uit
de tuinslang. Je kunt het nog verstandiger
aanpakken, en naar het volgend jaar toe
preventief te werk gaan: die waterbladluizen
overwinteren, net zoals zoveel ander klein
grut en tot groot genoegen van het altijd in
die spleten zoekende winterkoninkje, in de
schorsspleten van de bomen met een ietwat
ruwe schors, die in de buurt van de vijver
staan. Als je de stammen van die bomen
in de winter behandelt met minerale oliën,
wordt het merendeel van de overwinterende
waterbladluizen gedood. Je zult dat het volgende jaar zeker merken aan het feit dat er in
verhouding nog maar heel weinig bladluizen
op de bladeren van de waterplanten zitten.

Rupsen
Sommige insecten leggen hun eitjes op gele lis.
Een daarvan is de irisbladwesp (Rhadinoceraea
micans), een kleine en onschadelijke wespensoort. De naakte, witte bastaardrupsen (uit
echtte rupsen komen alleen maar vlinders) die

in mei uit de eitjes komen zijn buitengewoon
vraatzuchtig. Je herkent ze aan hun pikzwarte
kopjes. Ze knabbelen hele stukken weg van
het blad. Ze kunnen 5 centimeter lang worden.
Zoals de naam al aangeeft tref je de bastaardrupsen van de irisbladwesp op irissen aan,
maar vooral toch op de gele lis Iris pseudacorus.
De komst van zwemvijvers met hun met gele lis
begroeide filters heeft ervoor gezorgd dat het
areaal van deze bladwespen flink is uitgebreid.
Volwassen bladwespen leggen in mei hun eitjes. De bastaardrupsen eten in hoog tempo tot
in juli. Dan kruipen ze de grond in, en ze kunnen
daarbij vlot over het water lopen, dank zij hun
unieke waterafstotend jasje. Ze spinnen onder
de grond een cocon en verpoppen daarin. Pas
in mei van het jaar erop komen ze uit. Je kunt ze
gemakkelijk zien zitten en manueel verwijderen. Ik voer ze aan de vissen en de kippen.

Algen
Er zijn honderden soorten algen (wieren).
Sporen van groene wieren zijn er altijd en
overal, en wachten op een kans om het water
te bevolken. Hun concurrenten, de nuttige
vijverbacteriën, hebben een werkingstemperatuur van minimaal 12°C nodig, en de algen
beginnen al te groeien en te vermenigvuldigen bij 6°C. Zo zie je meteen het probleem. Als
er in het voorjaar nog niet genoeg planten zijn
om die afvalstoffen, die door de bacteriën
omgevormd zijn tot nitraten en fosfaten, op
te nemen en te gebruiken voor hun eigen
opbouw zal er een voedseloverschot gaan
heersen in de beperkte ruimte van de vijver.
Dan slaan de algen hun slag. Zweefalgen
ontwikkelen zich omdat er in het water een of
andere welbepaalde voedingsstof aanwezig is waar ze hard van groeien. Door hun
explosieve groei nemen ze het grootste deel
van deze specifieke voedingsstof uit het water
op, en sterven in de daaropvolgende periode
door voedselgebrek. Dan is het tijd om zo snel
mogelijk de afgestorven massa uit het water
te halen met alle mogelijke middelen. Een
goede vijverstofzuiger doet hier wonderen.
Je mag stellen dat alle algen die in zwemvijvers kunnen voorkomen in twee groepen te
verdelen zijn: de draadalgen en de zweefalgen. Zonlicht en fosfaatrijk water leveren
algen op. Verder hoef je het echt niet te gaan
zoeken. Je dient dus het water fosfaatarm
houden. In een gedeeltelijk beschaduwde
zwemvijver zal je daarom minder snel last
hebben van wiergroei. Zweefalgenbloei uit
zich door het op korte termijn, vaak gebeurt
het op één dag tijd, ondoorschijnend groen
worden van het zwemvijverwater. De beste
manier om met zweefalgen om te gaan is te
doen of ze er niet zijn. Ze gaan vanzelf wel
weg zodra ze het teveel aan fosfaten in het
GROENGROEIEN magazine
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water opgebruikt hebben. Je moet ook dan
wel achteraf de vijverbodem goed schoonzuigen. Tijdens perioden met lagere temperaturen kunnen zich op de wanden kolonies
van bruine algen vormen, die als een uiterst
dunne korst moeilijk te verwijderen zijn. Dit
is een volkomen natuurlijk verschijnsel en
je zou er dan ook zelf geen last van mogen
hebben. De wanden krijgen er zelfs min of
meer een rotsachtige kleur door, best mooi.
Ook deze algen verdwijnen meestal vanzelf.
Vind je ze toch niet zo mooi, dan kan je
tijdens een zwembeurt eens flink borstelen.

Gladde vlonders
In geen geval kunnen de verhardingen en
vlonders, die zich langs het water van de
zwemvijver bevinden, met chemische producten gereinigd worden. Deze producten
kunnen wanneer ze rechtstreeks of na
een regenbui in het water terecht komen
een ravage aanrichten onder de aanwezige micro-organismen, met een slecht
werkende biologische filtering tot gevolg.
Handmatig schuren met wat scherp zand is
beter. Houten terrassen legt u beter niet aan
in de schaduw van bomen, omdat ze daar
te traag opdrogen en gevaarlijk glad kunnen worden. Zet in elk geval ook daar een
emmertje wit scherp zand in de buurt: bij
gladheid, die in het najaar en de winter het
ergst is, kan je gewoon af en toe een schepje
zand uitstrooien. Weg is de gladheid!

Veiligheid voor peuters
Ik raad sterk aan om elke zwemvijver waarop
niet permanent toezicht kan gehouden worden goed af te schermen voor kleine kinderen.
Door een eenvoudige kastanjehouten ‘treillage’ (hoogte 80 cm is voldoende) te plaatsen,
verhinder je dat nieuwsgierige kleuters in het
water sukkelen. Ze zijn gemaakt van hard
hout van tamme kastanje, uit een ecologisch
verantwoord duurzaam bosbeheer in midden
Frankrijk (Limousin), en gaan na plaatsing tientallen jaren ongeschonden mee. Groot voordeel is dat ze makkelijk kunnen verwijderd,
opgerold, en terug geplaatst worden. Dit soort
afsluitingen kun je vinden bij leveranciers van
ecologische bouwmaterialen. Ook dieren zoals
de nieuwsgierig rondscharrelende egel kunnen in het water sukkelen. Voor hen voorzie je
best een uitstapje in het filterdeel.

Tekst: Jean Van Hoof en Guido Lurquin
Foto’s: Jean Van Hoof en Guido Lurquin

In de volgende editie van het Groen Groeien-magazine
brengen we het derde en laatste deel van het drieluik
met de veel gestelde vragen over zwemvijvers.
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Nieuwjaarsreceptie

Groen Groeien in teken van

‘het goeie leven’
Op donderdag 2 februari liep feestzaal ‘De
Blekerij’ in Pittem weer vol met tuinaannemers en mensen uit de tuinaanlegsector.
Speciale gast was Wim Lybaert die de
tuinaannemers kwam onderdompelen in
‘het goeie leven’. Voorzitter Marc Galle nam
het woord om het afgelopen jaar samen
te vatten en de plannen en verwachtingen
voor de toekomst te onthullen.

Terugblik 2016
Groen Groeien voorzitter Marc Galle gaf een
terugblik op 2016 en stelde vast dat dit bewogen
jaar was. 2016 was niet alleen een bewogen jaar,
het was ook een recordjaar. De gemiddelde
opkomst per vergadering was nog nooit zo
hoog. Het nicheplatform van de zwemvijverbouwers nam een vliegende start met meer dan
60 deelnemers op de eerste studiedag. Ook het
‘Groen Groeien Magazine’ blijkt zeer gewild in
de tuinaanlegsector. Maar het allerbelangrijkste
zijn onze leden, stelde Marc Galle. Gedurende
de laatste 10 jaar had onze vakorganisatie nog
nooit zoveel leden als nu. Dit is zeer belangrijk
omdat hiermee onze vertegenwoordiging in de
sector enorm versterkt wordt. Onze leden zijn
onze beste ambassadeurs. We zullen op onze
strepen staan en belangen van de leden zo goed
mogelijk verdedigen, stelde Marc Galle.

door een tuinaannemer. Dit dossier werd
besproken met de politiek naar aanleiding
van de vorige verkiezingen. Verleden jaar
tijdens de nieuwjaarsreceptie was er nog
een uitvoering debat hierover met de drie
meerderheidspartijen. Met gepast lobbywerk en goede contacten met de politici
zijn we er in geslaagd om dit dossier op de
agenda te houden, zegt Marc Galle.

gines en pepers. Zelf kweekt Wim alles vanaf
zaad op. Met opgekweekte groenteplanten heb
je de moeilijkste periode al overbrugd en kan
je sneller oogsten, zegt Wim. Zelfvoorzienend
worden zoals onze grootouders dat deden, dat
past in het plaatje van deze tijd. Wim ziet dan
ook een groot belang in het samenbrengen van
mensen rond tuinieren, zeker in grote steden.

De moestuin volgens Wim
Wat brengt 2017 voor de leden van
Groen Groeien ?
2017 wordt het jaar van de transitie, dit wil
zeggen dat we nog sneller dan anders ons
structureel zullen veranderen, op elkaar inwerken en elkaar versterken, stelde Marc Galle. De
benadering van belangenverdediging werkt en
het bestuur wenst dit nog uit te breiden. Ook
de besturen worden nogmaals versterkt. Een
nicheplatform voor dak en gevelgroen staat in
de steigers. Ook een platform voor groenonderhoud, waar Groen Groeien expertise en
samenwerking wil promoten, zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Voor alle ‘Groen
Groeiers’ zullen we trouwens opnieuw innoveren op gebied van website, meer voordelen
voor leden uitwerken en de online dienstverlening optimaliseren, zegt Marc Galle.

Werken in openbaar groen
Het blijft actueel, betere kwaliteit in het groen
is een must, dus blijft men hopen op meer
nevenaannemingen in plaats van onderaanneming in openbare werken. De tuinaannemer
niet langer uitpersen maar een volwaardige
plaats geven in de procedure is een must,
stelt Marc Galle. Over samenwerking tussen
tuinaannemers en sociale economie kon
Marc Galle verzekeren dat er samen met een
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aantal bestuursleden de belangen van de
reguliere tewerkstelling verdedigd worden.
Samenwerking is een goed idee, maar dan
moet iedereen met dezelfde wapens kunnen
schermen. Groen Groeien werd gevraagd om
als volwaardig partner aan tafel te zitten, dus
dit wordt nog vervolgd.

‘Tuinexpert’ is een belangrijke tool
Een jaar ervaring van de labelhouders van
‘Tuinexpert’ leert ons dat we vooral niet
mogen stoppen met de verdere ontwikkeling
ervan omdat dit kwaliteitslabel wel degelijk
werkt. Op bedrijfsniveau is het een belangrijke tool van , “ben ik goed bezig?” naar de klant
toe is het “een statement van vertrouwen”. En
dit alles zonder promotie te voeren. Het platform waar we al onze leden in de kijker zetten
kreeg meer dan 12.000 bezoekers over de
vloer, niet slecht voor iets waar we nauwelijks
reclame voor maken, zegt Marc Galle.

Btw-verlaging tuinaanleg verkoop
planten
Groen Groeien begint als vakorganisatie
meer en meer resultaat te boeken. Dit is
zeer positief. Het is al heel lang dat Groen
Groeien vragende partij is voor een btwverlaging voor de verkoop van planten

Tekst: Jan Vancayzeele
Speciale gast was Wim Lybaert die bekend is
Foto’s: Jan Vancayzeele
geworden als presentator van het programma ‘De moestuin volgens Wim’. Toch werkte
hij al twintig jaar bij televisie, maar dan achter
de camera. Hij maakte onder andere ‘Man Bijt
Hond’. Naast het televisiewerk publiceerde
Lybaert het boek ‘Mijn Moestuin’, dat hij
samen met tuinjournaliste Laurence Machiels
schreef. Wim deelde zijn ervaringen als moestuinier voor het eerst met een publiek van
tuinaannemers. Hij besefte uiteraard dat hij
met professionelen te maken had en speelde
hier vakkundig op in.

Moestuintrends
Wim slaagde er perfect in de knepen van
het vak en zijn praktische ervaringen met
biologisch tuinieren te delen. Hij mijdt in het
algemeen zoveel mogelijk chemische middelen
in de tuin. Ook gaf hij zijn ervaringen mee over
moestuinieren in de stad. Moestuinen doen het
soms beter in de stad dan op het platteland,
stelde Wim. Het is verbazingwekkend hoe
planten zich kunnen aanpassen. De natuur is zo
sterk dat je niet bang hoeft te zijn voor de grote
hitte in de stad. Vuile grond of dakterras, dan is
het toch heel praktisch om in bakken of potten
te kweken, zei Wim. Kweek sla in het voorjaar
en het najaar. In de zomer kweek je vooral planten die veel warmte nodig hebben, zoals auber-
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Onze leefveranda’s bieden uw woning een unieke meerwaarde !
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Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen

N ° 1 I N B E L G I Ë D A N K Z I J K W A L I T E I T E N Z I N V O O R I N N O VAT I E

Voor een bezoek aan onze
toonzalen en de openingsuren,
raadpleeg onze website :
www.willemsverandas.be

Contacteer ons op 055 21 85 31 of via willemsverandas.be voor een vrijblijvend
bezoek van een van onze experts en een gratis offerte.

Willems NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse

De Leefveranda®

is een beschermd merk van Willems veranda’s nv.
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Het referentiemerk voor professionelen

Meer dan 25 jaar innovatie voor
draagbaar gereedschap op batterijen

gevelgroen

grondgebonden
met klimhulp in Anderlecht
In dit kader van het “Vlaio VIS-traject:
Groen bouwen: groene gevels voor
duurzame gebouwen en steden” werd
een werfbezoek gebracht aan de nieuwe
gebouwen van het ‘Institut des Arts et
Metiers’ te Anderlecht. Hier ligt de focus op
de opbouw van de grondgebonden groene
wanden.

Case studie grondgebonden gevelgroen met klimhulp
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Op 5 juli 2016 bezochten de partners een
werf te Anderlecht waar ‘Groene Gevels vzw’
grondgebonden groene wanden plaatst.
Op een nieuwbouw van het ‘Institut des
Arts et Metiers’ wordt een grondgebonden
gevelgroenconstructie opgericht, verspreid
over verschillende voor- en achtergevels.
De hoogte van de groene gevels bedraagt
minimaal 6 meter en maximaal 11 meter.
Daarnaast worden twee brandtrappen met
hoogte van ongeveer 15 meter van groen
voorzien. De totale oppervlakte gevelgroen
bedraagt ongeveer 1000 m². ‘Groene Gevels
vzw’ geeft advies over groene gevels en doet
de aanleg en het onderhoud van groene
gevels met klimplanten in volle grond.

Plaatsing primaire structuur klimhulp: Om het klimsysteen op de gevels te

Overzicht van de dealers op:
www.pellenc.com
VIDEOS OVER HET GEREEDSCHAP OP YOUTUBE PELLENC GROUP

Sterk ervaren en
gespecialiseerd dealernetwerk
8 jaar ervaring in batterijen
Invoerder Belux : +32 (0)2 367 16 11

CASE STUDIE

kunnen bevestigen worden ankerpunten
aangebracht. In de ruwbouw (beton met
22 cm isolatie) werden de pluggen met
draadstangen bevestigd doorheen de isolatiepanelen. Er werd gekozen voor pluggen
met draadstangen en niet voor chemische
ankers. Om de 3 meter werd er horizontaal een gegalvaniseerde, poeder gecoate
knelbeugel geplaatst om het draadnet op
te bevestigen. Bovenaan werden er nog
extra ogen voorzien om de staalkabels te
bevestigen. Verticaal werden er spankabels
voorzien om de netten te bevestigen.

Plaatsing van het vochtscherm op de
isolatie: Op de harde isolatieplaat met
alufolie aan de buitenzijde, werd met een
vezelversterkte vocht- en wortelwerende folie aangebracht en afgewerkt via verlijming.
De wandbeugels achter de folie vormen het
fundament voor de zichtbare gegalvani-

seerde poeder gecoate knelbeugels die door
de folie steken na afwerking. De knelbeugels
aan de buitenzijde vormen de verbindingstukken voor horizontale buizen die samen
met verticale spankabels de klimwebconstructie ondersteunen.

Plaatsing netten: De groene gevel werd
geïnstalleerd met klimhulp, met name een
RVS net van Jakob. De netten werden in
eerste instantie bevestigd met trekbandjes.
Daarna werd er een draad geregen om de
netten definitief te bevestigen.

Plantvak: Tegen de gevel onderaan is een
plantvak voorzien om grondgebonden
klimplanten aan te planten. Dit plantvak
diende een minimum diepte van 60 cm en
een breedte van 50 cm te hebben. De diepte
werd gerespecteerd en zelfs vergroot tot 1
meter om over voldoende wortelruimte te
beschikken. Er werd geen irrigatie voorzien.
Er wordt wel van de bouwheer verwacht dat
hij de planten tijdens de eerste twee jaar
voldoende water geeft (bij onvoldoende
regenval) en dit tot de planten goed ingeworteld zijn.

Type planten: De definitieve plantenkeuze
werd op het moment van het werfbezoek
nog niet gemaakt. Er zou met verschillende
soorten gewerkt worden afhankelijk van de
oriëntatie van de gevels. Een combinatie van

Het project wordt
financieel ondersteund
door IWT en de sector.
Heb je interesse om
als bedrijf het project
inhoudelijk en financieel
te ondersteunen? Neem
dan gerust contact op
om lid van de projectgebruikersgroep te
worden.
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breedte- en hoogtegroeiers zal aangeplant
worden a rato van één plant per 75 cm
plantvak. Er is een onderhoudscontract van
2 jaar voorzien waarbij elke maand een controle zal uitgevoerd worden. Tijdens deze
controle worden de planten ingevlochten,
onkruid gewied, …

Conclusie:
Deze gevelgroenconstructie is een professioneel en duurzaam systeem en is
gekenmerkt door zijn eenvoud en budgetvriendelijke opbouw. In combinatie met een
onderhoudscontract is het risico op schade
aan het gebouw te verwaarlozen. In dit
geval is de gevelgroenconstructie gemakkelijk te bereiken en te beheren. Er dient geen
gebruik gemaakt van stadswater of elektriciteit om het systeem in stand te houden. De
volgroeide gevel zal een duidelijke (visuele)
meerwaarde vormen voor deze publieke
ruimte. Naast de verkoeling van omgeving
en de fijnstofvang wordt met het toepassen van verschillende plantsoorten ook een
bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Tekst: Jan Vancayzeele
Bron en beelden: IWT-project ‘Groen Bouwen’
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Gluren
bij de buren
Omdat het idee “wie schrijft, die blijft”, mij
erg genegen is. En omdat ik wel eens vaker
in de pen kruip. Ging ik graag in op de vraag
om ook voor Groen Groeien mijn verhaal te
doen. Sommige kennen mij, anderen dan
misschien weer niet. Henk van Beek, veertiger, boomkweker, Nederlander in België,
en gelukkig met mijn partner Jan en Trix de
hond. In alle opzichten beschouw ik mijzelf
als een grensgeval. Daarom maakte ik ook
gebruik van de uitnodiging via VHG (Voor
ondernemers in het Groen), om TuinIdee
2017 te bezoeken in de Brabanthallen te ’s
Hertogenbosch NL.

met prachtige showtuinen. De jubileumeditie
van Nederlands grootste tuinevent biedt voor
ieder wat wils met o.a. TuinIdee Culinair en TuinIdee Exclusief. Nieuw dit jaar zijn TuinIdee
Outdoor, de Klimaatbestendige tuin en het Tuinencarnaval in de entreehal, een bonte fleurige
parade van tuinen en planten die de extra feestelijke editie opluisteren. Een must see! Kortom,
een bezoek aan TuinIdee 2017 biedt u alles voor
de tuin van uw dromen en een verrukkelijk buitenleven. Kom een dag lang proeven, genieten en
ontdekken. Beleef het zelf en vier het feest mee!”
Met deze woorden werd de consument verleid tot
een bezoek van TuinIdee 2017.

Ik ga eerlijk zijn, de hoge verwachtingen die
ik had, werden niet echt ingelost. Maar dat
ligt meer aan mijzelf, dan aan het concept
TuinIdee. Omdat ik van huis uit, net als opa,
reeds de derde generatie boomkweker
ben, heb ik al het nodige groen gezien. Ben
ook al vanaf mijn 18de actief in allerhande
organisaties die verbonden zijn met sierteelt. Als vroege twintiger was ik één van de
jongste leden in een keurings commissie bij
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen. Vervolgens bestuur Boomtelersfederatie N-België, daarna in de VLAM,
jury bij de plaatselijke tuinbouwschool,
jury Vlaamse Tuinaannemer, … . Enfin, op
die manier bezoek je de nodige beurzen,
arboretums, kwekers en aangelegde tuinen.
En toch hoop je steeds weer ergens verwonderd te worden door wat je gaat zien.

Met een vader die uit Zundert NL komt, en
een moeder uit Loenhout B, heb ik steeds
kunnen genieten van het beste van beide
landen. En ook al liggen beide landen heerlijk
naast elkaar, soms is er toch een wereld van
verschil. Zo weten we allemaal dat we culinair
nergens zo goed zijn als in Vlaanderen, daar
geniet ik zelf maar wat graag van! Maar dat
broodje kroket, of die saté met pindasaus,
dat is dan toch ook weer een soort culinair genot voor mij. Een Vlaming steekt veel noeste
arbeid in het maken van zijn degelijk product.
Terwijl de Nederlander vooral werk maakt
van een mooi verhaal rond zijn product. Dit
is ook vaak erg herkenbaar in sierteelt en de
tuinaanleg bij beide landen.

“TuinIdee bestaat 25 jaar, tijd voor een feestje!
Laat je inspireren, proef het nieuwe seizoen, en
laat je verrassen. Naast de kleurrijke inspiratietuinen en de trendtuinen van Tuinbranche
Nederland met handige meeneem-ideeën laten
tientallen hoveniers hun vakmanschap zien

Nu is de tuincultuur over de grens ook heel
anders dan hier. Vaak zijn de voor- en achtertuintjes veel kleiner, net als de woning
trouwens. Vooral het zelf aanleggen hiervan
is populairder, en wordt/werd vaak met iets
meer variatie uitgevoerd. Ik weet nog dat
ik als kind vaak mijn ogen uitkeek als we op
bezoek gingen bij ooms of tantes in Nederland. Die voortuintjes (vooral in Zundert,
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boomkwekerijregio) waren klein, maar
de diversiteit, kleuren, en prachtige
planten, maakten mij steeds vrolijk.
Terwijl het hier in Vlaanderen, bij Jan
met de pet. Vaak huilen was met die pet op.
Ik heb het dan niet over de tuinen die aangelegd zijn. Want uit ervaring zie en weet
ik dat Vlaanderen ook daar hoge toppen
scheert. Noeste arbeid, en werken met
duurzame materialen geven dan ook een
degelijk en tijdloos resultaat. Er zal ook vast
een verschil zijn binnen de budgetten die
men gemiddeld spendeert aan tuinaanleg.
Ik denk dat ze in Nederland iets lager liggen?
Enkel in de diversiteit van plantengebruik is
het verschil waarschijnlijk het kleinst. Buiten een mooie Hamamelis en Edgeworthia
in de bloem was er niet veel charmerend
groen te zien op TuinIdee2017, althans wat
mij betreft. De Salix ‘Mount Aso’ (Salix
gracilistyla ‘Mt Aso’) met rode katjes wil ik U
niet onthouden. Ook al had ik die eerder in
België gezien, toch fijn om noviteiten aan de
consument te tonen.
Op TuinIdee2017 was ook een prijsuitreiking
van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg voor
jongeren. Gelukkig kennen we dat soort
initiatieven ook hier. Beloftevolle Hovenier is
weer volop bezig. Winnen willen we allemaal,
en er kan er maar één de beste zijn. Maar
vaak is het als kiezen tussen Nederland of
België. Ze hebben beide hun kwaliteiten. We
moeten gewoon een keertje meer gluren bij
de buren, om zelf wat wijzer te worden.

Tekst: Henk Van Beek
Foto’s: Henk Van Beek

“Een Vlaming
steekt veel
noeste arbeid
in het maken
van zijn degelijk
product. Terwijl de
Nederlander vooral
werk maakt van
een mooi verhaal
rond zijn product.”
GROENGROEIEN magazine
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ENGELS RAAIGRAS TETRAPLOÏD
VOOR SPORT- EN RECREATIETERREINEN

4turf® het gras dat tegen een
stootje kan!
Recreatiegras moet tegen een stootje
kunnen en voor verschillende doeleinden te gebruiken zijn. Het blijft toch een
uitdaging voor de tuinaannemer om een
perfecte grasmat aan te leggen wanneer
de omstandigheden niet optimaal zijn.
DLF biedt een helpende hand met 4turf ®.
Deze grassoort is 4x sterker dan gewoon
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Engels raaigras en helpt de tuinaannemer
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om op een eenvoudige manier een perfecte grasmat af te leveren.
4turf

®

4turf® is een tetraploïd Engels raaigras,
welke door de dubbele chromosomen in
iedere plantencel extra sterk en gezond
is. Het verschil met diploïd Engels raaigras

top van de rassenlijsten staan. Dit zorgt voor

Binnen ons Masterline pakket, bevat het

is dat 4turf® rassen zoals Tetragreen en

een mengsel met rassen welke bestand is

mengsel RecreaMaster ProNitro al deze inno-

Fabian een veel betere stresstolerantie heb-

tegen klimaatwisselingen en de extreme ver-

vaties. Dit maakt het uitermate goed geschikt

ben en daardoor minder gevoelig zijn voor

schillen daartussen. Met Shockproof! bent u

voor parken en plantsoenen, maar ook voor

ziekten. Dit zorgt ervoor dat het gazon

zeker van een robuust en climate proof gras-

trapveldjes, sport- en speelgazons en na-

mooier en dichter blijft. Ook zijn de rassen

zaadmengsel!

tuurlijk niet te vergeten voor in de tuin en op
campings. RecreaMaster ProNitro bestaat

sterker in verschillende klimaattypen en kun-

4x sterker

Gezonder gras
Sterker gazon
Snellere vestiging
Droogtetoleranter
4turf graszaad zit in het mengsel
Masterline RecreaMaster

H. van Veldekesingel 150 - bus 30 • 3500 Hasselt • Tel. +32 (0)11/32.13.65 • Fax +32 (0)11/33.12.14 • www.dlf.be • info@dlf.be

nen beter tegen droogte en vorst. Het 4turf

ProNitro®

uit 4turf®, Engels raaigras, Roodzwenkgras

zaad is iets groter dan de diploïde rassen en

ProNitro is een graszaadcoating van stikstof,

en Veldbeemdgras. RecreaMaster ProNitro

heeft daardoor extra kiemkracht waardoor

deze zorgt voor een stevige beginstart. Het is

is daarom voor diverse situaties een goede

de grasmat sneller dicht groeit en onkruid

bewezen dat dit zelfs tot 4x efficiënter is dan

keuze, het mengsel zorgt voor een dichte mat

minder kans heeft. Alles bij elkaar opgeteld

bij breedwerpige bemesting. De reden dat

in een korte tijd. Tevens is het een mengsel

zorgt 4turf® graszaad er voor dat het groei-

het effect op het graszaad veel groter is, komt

dat weinig onderhoud met zich mee brengt,

seizoen van het gras verlengt wordt en het

omdat de meststof (stikstof) op het graszaad

waardoor de kosten lager zijn.

gazon langer mooier blijft.

zit en dus meteen kan worden opgenomen

®

door het grasplantje. De stikstof op het zaad

dlf

Shockproof!

spoelt vrijwel niet uit en voedt meteen de

www.dlf.be

Klimaatsverandering vraagt om robuustere

plant en niet het aanwezige onkruid. De coa-

info@dlf.be

rassen. De seizoenen worden steeds extre-

ting maakt het zaad ook wat zwaarder, wat

mer, waardoor de grasmat zich veel vaker

gunstig is voor het bodemcontact waardoor

moet aanpassen. De Masterline mengsels

er een beter opkomst is. ProNitro levert een

met het Shockproof! logo bevatten rassen

supersnelle start en kan tot wel 30% meer

welke in verschillende landen in Europa in de

planten opleveren.
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GROENSPOT

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?

Tuindecoratie en constructiematerialen
Import, groot-en kleinhandel
advertentiepagina
40.000m²
ruimte aan keuze van:
natuursteen in graniet - basalt - blauwe steen - zandsteen - tandur
gebakken klinkers nieuw en herbruik
borduurs - kasseien nieuw en herbruik
Tegels - borduurs - traptreden - pallisades
zwemvijver - vijvermaterialen - zwembadboorden
steennet - steenkorf - maatwerk steenkorf
decoratie - bollen - zuilen - tafels - brievenbussen
drinkbakken - troggen - waterelementen
rotsen - keien - grind - flagstones - stapstenen
grindstabalisatiematten - gravelblock
boomschors - compost - teelaarde
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Maatwerk in natuursteen op aanvraag
uitgebreid toonpark
Registreer u via de webshop voor aannemersprijzen
Openingsuren : ma - vrij : 7.00 - 17.00 uur
za : 8.00 - 16.00 uur
Gesloten zon- en feestdagen

Elma Multimedia
Generaal de Wittelaan 1
2800 Mechelen
015 55 88 88
www.elma.be - info@elma.be

Benzinepalenrammer
zorgt
voor
tijdswinst.
Nieuw logo
COMPO
EXPERT
Of u nu een afsluiting wil plaatsen, een vijver of steiger wil aanleggen, of grondankers wil
plaatsen... onze draagbare benzinepalenrammer zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst.
Daarnaast is het ook een stuk veiliger & ergonomischer werken met deze palenrammer.
Het werken met de benzinepalenrammer vergt geen grote fysieke kracht.
Inzetbaar op elk terrein, draagbaar & krachtig.

De wegen van COMPO en COMPO EXPERT
zijn volledig gescheiden. Er was echter nog
steeds één gemeenschappelijk kenmerk van
beide firma’s: het gelijke logo, bestaande uit
de bekende rode bloem. Vanaf 1 januari 2017
is het nieuwe COMPO EXPERT logo officieel
in gebruik en dat modern, fris en jeugdig, zeer
herkenbaar en tegelijk eenvoudig. Het nieuwe
logo zal vanaf nu stelselmatig in alle lay-outs
gevoerd worden en garant staan voor kwaliteit
en degelijkheid, kortom EXPERT!
www.compo-expert.be

Tel. +32(0)498 71 71 33
palenrammers@palenrammers.be
www.palenrammers.be

Graag nodigen wij u uit op onze HH Pro-dag op woensdag 29 maart 2017 in onze vestiging
HH-SUD, (Rue Grand Champ 12 te 5380 Fernelmont) van 10u tot 16u.
Op deze Pro-dag worden onze professionele machines van de merken Iseki, Amazone, Holder,
TS Industries, Walker, Ferris, Hörger, Köppl en Empas voorgesteld en gedemonstreerd door de
respectievelijke fabrikanten. Voor u een perfecte kans om deze machines beter te leren kennen
en grondig uit te testen. Bovendien zal De firma De Ceuster om 10u30 een zeer interessante
uiteenzetting/ vorming geven over de aanleg en het onderhoud van sportterreinen en kunstgrasvelden.
‘s Middags nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje.
Omwille van organisatorische redenen vragen we u om uw aanwezigheid zo snel mogelijk (en
dit ten laatste voor 25 maart 2017) te willen bevestigen op de site www.hhprodays.be.
Hopelijk mogen we u op deze dag ontmoeten,

Molsebaan 36 - 2450 Meerhout - Tel.: 014 - 30 82 01 Fax: 014 30 34 97
E-mail: info@tuinmaterialenbvba.be - www.tuinmaterialenbvba.be
GROENGROEIEN magazine
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Signalisatie van mobiele werven

Ondergrondse

leidingen en wetgeving

op werven in de praktijk

Bij grondwerken op of in de buurt van
openbaar domein dien je steeds rekening
te houden met ondergrondse leidingen.
Hoe bereid je je hier best op en waarmee
rekening houden? Er is ook heel wat te
doen in verband werfregistratie en signalisatie op werven. Frank Steen (Eandis) en
Jan Vancayzeele (AVBS) brachten hierin
verheldering tijdens de studieavond van
Groen Groeien op 19 januari te Pittem.

Graven doe je met zorg!
Frank Steen is ‘Teamleader Exploitatie
Eandis infragebied Ijzer-Mandel’. Binnen
deze dienst neemt men nieuwe leidingen
in dienst, voert men onderhoud uit van het
netwerk en treedt men ook op bij schadegevallen. Bijna de helft van de stroomonderbrekingen op het middenspanningsnetwerk – telkens met grote impact – worden
veroorzaakt door graafwerken, stelt Frank
Steen. Elk jaar moet Eandis honderden
keren uitrukken voor beschadigingen aan
ondergrondse laagspanningleidingen en
-aansluitingen. Ook heel wat aardgasleidingen raken beschadigd bij graafwerken, met
een gaslek tot gevolg. Graafschade brengt
veiligheidsrisico’s met zich mee en veroorzaakt aanzienlijke hinder bij mensen en
bedrijven. De herstelling van die schade kost
bovendien veel tijd en middelen, en schaadt
het imago van alle betrokken partijen. Om
daar iets aan te doen, startte Eandis de campagne ‘Graven doe je met zorg!’, speciaal
voor aannemers die graaf- en grondwerken
uitvoeren. De folder ‘Graven doe je met
zorg!’ kun je downloaden via www.eandis.
be/nl/partner/aannemers. Je kan er ook
de veiligheidsfiche met de vijf essentiële
controlepunten van Eandis raadplegen om
te kijken welke hoofdaspecten je dient te
controleren op elke werf.

Planaanvraag nutsleidingen
Het is verplicht vooraleer je graaf- of
grondwerken start om leidingplannen op
te vragen (decreet 17 januari 2014). Daarop
staat precies wat er allemaal in de grond
zit: riolering, gas- en waterleidingen,
elektriciteitskabels en telecommunicatie-

verbindingen. Dankzij die plannen kunnen
aannemers van werken, wegenbouwers en
grondwerkers voorkomen dat er kabels of
leidingen worden geraakt. Plannen aanvragen kan eenvoudig via ‘KLIP’, het Vlaamse
‘Kabel- en Leiding Informatie Portaal’
(KLIP), of via het ruimere Belgische ‘Kabel
en Leiding Informatie Meldpunt’(KLIM).
Wie de plannen aanvraagt, hoeft enkel zijn
werkgebied in te geven, en krijgt daarna
automatisch informatie van alle relevante
nutsbedrijven. De aangevraagde plannen
zijn zes maanden geldig.

Unieke werfmelding 30bis RSZ
Een werk in onroerende staat moet verplicht
gemeld worden aan de RSZ. De werfmelding moet enkel gebeuren door de hoofdaannemer die rechtstreeks een contract
heeft met de eindklant. Dit is verplicht voor
projecten van € 30.000 of meer (exclusief
btw). Vrijstelling van deze unieke werfmeldingsplicht is mogelijk indien cumulatief
aan twee voorwaarden is voldaan. De
aannemer doet geen beroep op onderaannemers én het totale bedrag exclusief btw is
lager dan € 30.000. Deze verplichting is ook
niet van toepassing op de aannemers die
slechts een beroep doen op één en slechts
één onderaannemer voor werken waarvan
het bedrag (exclusief btw) lager is dan €
5.000. De melding dient te gebeuren op

“Bijna de helft
van de stroom
onderbrekingen
op het middenspanningsnetwerk
worden veroorzaakt door graafwerken”
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elektronische wijze via de portaalsite van de
sociale zekerheid www.socialsecurity.be.

Elektronische aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat
Alle personen die op tijdelijke en mobiele
werven aanwezig zijn om er werken in onroerende staat uit te voeren, moeten sinds
1 april 2014 elektronisch geregistreerd worden. De aanwezigheidsregistratie is sinds 1
maart 2016 verplicht voor alle werven met
een totale waarde van minstens € 500.000
exclusief btw. Voorheen was dit € 800.000
exclusief btw. Dit dient te gebeuren via de
elektronische aanwezigheidsregistratie
‘Checkinatwork’. Iedereen die werken (in onroerende staat) uitvoert op de bouwplaats
moet zich registreren, zoals: werknemers,
zelfstandigen, directie, uitzendkrachten
maar ook architecten en veiligheidscoördinatoren. Wie louter iets komt leveren, een
toevallige bezoeker of de opdrachtgever
of bouwheer die een kijkje komt nemen,
moeten zich niet registreren.

Signalisatievergunning is verplicht
voor alle werken op of langs de openbare weg.
Wegenwerken vormen een risico zowel voor
de weggebruikers als voor de arbeiders die
de werken uitvoeren. Een goed opgestelde
signalisatie dient om de weggebruikers tijdig
te waarschuwen, vlot verkeer te verzekeren
en verkeersongevallen te voorkomen. Het
signaleren van werken op de openbare weg
valt ten laste van diegene die de werken
uitvoert. De signalisatie mag pas worden
aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven. Voor autosnelwegen is de
minister van mobiliteit bevoegd. Voor alle andere wegen is een gemeentelijke vergunning
vereist. De aanvraagtermijnen lopen van 5
dagen tot - in beperkte gevallen - maximaal
2 maanden, afhankelijk van de gemeente
waar je dit aanvraagt. Om de vergunning te
verkrijgen, moet een signalisatieplan van de
werf opgemaakt worden. Hiervoor bestaan
typeschema’s. In het signalisatieplan moet
echter rekening gehouden worden met de
specifieke plaatsgesteldheid.

Bij mobiele werven, m.a.w. wegenwerken
die zich voortdurend verplaatsen, zoals bij
het onderhoud van de beplanting langs
autosnelwegen of andere wegen, is het
verkeersrisico bijzonder acuut. Extra maatregelen voor de beveiliging van zowel wegenwerkers als weggebruikers zijn dan ook
nodig. In dat kader maakte onder andere de
Vlaamse overheid het gebruik van botsabsorbeerders verplicht voor alle werken op
autosnelwegen waarbij het noodzakelijk is
om een rijstrook af te sluiten. Het gebruik
van een signalisatievoertuig bij het begin en
het einde van de kolonne zorgen voor een
afbakening voor en achter de werken. Deze
servicewagens dienen behoorlijk uitgerust
met signalisatieborden en met zwaailichten
die steeds werken. De signalisatieborden
bestaan uit een rood/wit gestreept paneel
met een oppervlakte van minstens 1 m² (bij
voorkeur volledige achter- of voorwand), het
verkeersbord A31 ‘aankondiging werken’ en
het verkeersbord D1 ‘verplichting de door de
pijl aangeduide richting te volgen’.

Signaalkledij is verplicht op en langs de
openbare weg
Signalisatiekledij moet de persoon in
kwestie in alle weersomstandigheden
zichtbaar maken voor autobestuurders en
andere weggebruikers. Deze verplichting
dient strikt nageleefd te worden, ook al
ben je slechts enkele minuten aanwezig
op de werf. Signaalkledij moet volgens de
Europese norm EN471 samengesteld zijn uit
zowel fluorescerend als retro-reflecterend
materiaal. Deze norm voorziet 3 klassen
waarbij de oppervlakte aan reflecterend
materiaal de klasse bepaalt. Klasse 3 zorgt
duidelijk voor de hoogste beschermingsgraad. Klasse 3 is noodzakelijk voor werken
langs of op de openbare weg. In de praktijk
betekent die indeling dat als je enkel jassen
en overalls draagt, deze tot klasse 3 moeten
behoren. Draag je een broek in combinatie
met een jas dan moet de som van beide
klassen minstens 3 zijn.

“Een goed opgestelde signalisatie
dient om de weggebruikers tijdig te
waarschuwen, vlot
verkeer te verzekeren en verkeers
ongevallen te voorkomen.”
Plaatsen van containers langs openbare wegen
Het plaatsen van containers is vergunningsplichtig en dient tijdig bij de lokale
politie aangevraagd te worden. Borden voor
parkeerverbod dienen minstens 48 uur op
voorhand geplaatst te worden. Zo moet de
container aan de voor- en achterzijde witrood reflecterende strepen van ten minste
0,10 m breed hebben die met de verticale
as van de container een hoek vormen van
ongeveer 45°. De container beschikt over
een oppervlakte van ten minste 1,00 m2
waarop zulke strepen kunnen worden
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aangebracht. Aan de zijde van het verkeer
moet een verkeersbord D1 (verplichting om
de richting die de pijl aangeeft te volgen)
aangebracht worden waarvan de pijl onder
een hoek van 45° naar beneden moet gericht
zijn. Een oranjegeel knipperlicht wordt
boven het verkeersbord D1 aangebracht
en is noodzakelijk tussen het vallen van de
avond en het aanbreken van de dag. Ook in
alle omstandigheden wanneer het niet meer
mogelijk is duidelijk te zien tot een afstand
van ongeveer 200 meter, moet het oranjegeel knipperlicht geactiveerd worden.

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

DISTRI
FENCE

Duurzaam en stijlvol omheinen
Dankzij Distrifence
Distrifence is de jongste dochter van De

Post & Rail

Sutter Naturally en bloeit en groeit op de
ervaring en expertise van het premiummerk. Distrifence produceert en distribueert houten poorten en omheiningen voor

Gamma/Gamme

de Europese markt. Met oog voor esthetiek, kwaliteit en duurzaamheid.
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Gevelplanken/Bardages

Poorten / Portails
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Waar De Sutter Naturally specifiek voor
het paardensegment werkt, gaat Distrifence verder en levert via onder meer tuin-

aannemers omheiningen en poorten voor
verscheidene doeleinden. Van tuinafsluiting voor huisdieren en vee over landelijke
omheiningen via tuinschermen tot natuurlijke begrenzing.
Gecertificeerde producten
Distrifence zweert bij duurzaamheid en
verantwoord bosbeheer. Dat we onder
meer leveren aan gemeenten, provincies
en overheden, kan enkel omdat we de no-

Tuinschermen / Panneaux de jardin

Robinia palen / Poteaux en robinier

dige certificaten kunnen voorleggen (FSC,

producten in het gamma. Na de introduc-

consulteert vooraf het aanbod van Distri-

PEFC).

tieperiode in België kijkt het merk nu ook

fence, uw partner als het over hout gaat…

over de grenzen heen naar internationale
Zo werden de Vlaamse wandelnetwerk-

mogelijkheden.

Kwaliteit en Service

Qualité et service

Distrifence is een productie en distributie bedrijf dat zich

En tant que fabricant de produits en bois, nous sommes axés

verscheidene recreatiedomeinen werden

Als totaalleverancier van houten omhei-

Distrifence

uitsluitend richt tot professionelen. Omdat kwaliteit voor u

uniquement vers une clientèle professionnelle. Distrifence garantit

omheind met Distrifence producten. Via

ningen en poorten, houden we vast aan

vekestraat 48

belangrijk is, beheren we alles zelf: van de aankoop van hout

un niveau de qualité élevé durant toute la chaîne de production,

een professioneel netwerk kunnen al deze

een grote voorraad die onmiddellijk lever-

1910 kampenhout

tot de levering van afgewerkte producten. We verbinden ons

allant de l’achat des matières premières jusqu’à la qualité du

omheiningen ook geplaatst worden bij

baar is, een onmiskenbaar voordeel voor

016 / 72.12.00

ertoe de standaard artikelen steeds op voorraad te houden en

service rendu. Nous investissons dans un grand stock ce qui vous

particulieren.

onze klanten.

www.distrifence.com

u zo de beste service te garanderen.

permet d’utiliser vos moyens ﬁnanciers à d’autres ﬁns.

Partner voor professionals

Distrifence maakt zich sterk enkel aan

Catalogus aanvragen

Obtenir un catalogue

Distrifence beidt dus een breder gamma

professionele tuinaannemers, houthan-

Wil u meer weten? Vraag de catalogus aan via de website of

Vous désirez en savoir plus ? Demandez notre catalogue en ligne ou

aan natuurlijke houten omheiningen en

delaars en distributeurs te leveren en ken-

via info@distrifence.com en wij nemen zeker contact met u op.

par email : info@distrifence.com et nous vous contactons de suite.

poorten aan, met uitbreiding specifiek

merkt zich door een uitstekende service,

naar de tuinsector. Zo komen ook gevel-

grote stock en concurrentiële prijzen. Wie

planken, tuinschermen en andere hout-

een houten omheining of poort opteert,

palen door Distrifence geleverd en ook

info@distrifence.com

publireportage

Your partner in gates & fences

Wetgeving
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Eindelijk schot in de zaak voor

btw-verlaging
plantgoed tuinaanleg

VAN DYCK MARCEL

UW PARTNER VOOR LAND-, TUIN-, BOSBOUW EN MEER

Al jaren vragen wij om het btw-tarief bij
de verkoop van plantgoed door tuinaannemers te verlagen van 21 naar 6%. Dit voorstel krijgt nu onze volle aandacht omdat
de vier meerderheidspartijen op dezelfde
lijn zitten. We rekenen nu na al die jaren op
een snelle doorbraak!
Vandaag is het zo dat als een tuinaannemer
plantgoed aankoopt, hij daarop 6% btw
betaalt, maar hij moet wel 21% btw aan zijn
klant aanrekenen. Als die klant de planten
zelf gaat kopen, betaalt hij slechts 6%.
Daarom vragen wij al jaren om dit recht te
zetten. Sinds meer dan 10 jaar legt CD&Vvolksvertegenwoordiger Nathalie Muylle
(CD&V) hiervoor voorstellen op tafel. Het is
al heel lang dat AVBS vragende partij is voor
een btw-verlaging voor de verkoop van planten door een tuinaannemer.
Dit dossier werd naar aanleiding van de vorige verkiezingen nog besproken met CD&V.
Verleden jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie
van Groen Groeien te Pittem was er nog

“Met ons wets
voorstel willen
we deze scheef
gegroeide situatie
rechtzetten”,
verklaren Rita
Gantois (N-VA),
Roel Deseyn
(CD&V) en Nathalie
Muylle (CD&V).”

NIEUW
MULTIHOG CX
GAMMA
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een uitvoering debat hierover met de lokale
mandatarissen van de meerderheidspartijen.
Tot nu toe konden de andere regeringspartijen niet overtuigd worden. We zijn dan ook
blij dat er schot in de zaak komt. Ook N-VA
diende immers recent een wetsvoorstel in
met hetzelfde voorstel tot btw-verlaging.
Volksvertegenwoordiger Rita Gantois (N-VA)
krijgt hierbij ook de steun van MR en Open
Vld. De vier meerderheidspartijen zitten nu
dus op dezelfde lijn. Niets lijkt nu nog in de
weg te liggen om eindelijk deze scheefgetrokken situatie recht te trekken.
Om deze situatie te omzeilen, gebeurt het
volgens de parlementsleden vaak dat de
eigenaar van de tuin waar de tuinaannemer
de werken uitvoert, zelf de planten gaat
aankopen bij het tuincentrum. De tuinaannemer haalt deze planten op om ze vervolgens te planten. “Op die manier ontwikkelt
zich een parallel circuit naast het officiële”,
zegt Rita Gantois (N-VA).
Nathalie Muylle (CD&V) en Roel Deseyn
(CD&V) wijzen erop dat de bedrijven die de
regels correct toepassen, op die manier uit de
GROENGROEIEN magazine

markt worden geduwd. “Ook de maatschappij heeft hierbij te winnen. De sector biedt
namelijk veel werk aan risicogroepen, zoals
jonge werkkrachten en laaggeschoolden.
Tuinaannemers die officieel werken hebben
in de praktijk meer aandacht voor veiligheidsnormen en werkomstandigheden.
Tot slot wijzen de initiatief nemende parlementsleden, die bovendien steun krijgen
van hun liberale collega’s Benoît Piedboeuf
(MR) en Luk Van Biesen (Open Vld), erop dat
de schatkist vandaag inkomensbelasting,
BTW en RSZ-bijdragen misloopt. “Met ons
voorstel ‘verwitten’ we de sector en dragen
we zo bij tot de strijd tegen de fiscale en
sociale fraude. Door het BTW-tarief te
verlagen op plantgoed dat tuinaannemers
verkopen aan hun klanten, zullen dus op
termijn zowel de sector als de staatskas
beter worden.”

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele
Bron: Vilt en eigen verslaggeving

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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Dag van de

Openbare
Ruimte
kijkt naar de toekomst
Op 1 en 2 februari 2017 kwamen in Paleis 1
van Brussels Expo meer dan 2000 professionals bijeen in het kader van de openbare
ruimte. Dit is een unieke beurs in België die
leveranciers samenbrengt die een product
of dienst aanbieden voor de openbare
ruimte. Daarnaast is deze beurs een uitstekend netwerkmoment met een kennisprogramma met zeer interessante lezingen.

Kennisprogramma voor professionals
De kwaliteit van de bezoekers was opvallend
hoog: meer dan 40 gemeenten en stadsbesturen waren aanwezig op de beursvloer. De 30
kennispartners waaronder Groen Groeien, die
dit jaar voor het eerst naar de beurs kwamen,
hebben aangegeven de volgende editie in
2018 te ondersteunen. Deze editie kende een
zeer goed kennisprogramma met keynote
sprekers, debatten en bijeenkomsten. Op
deze manier konden administraties van
gemeenten en steden, gemeente- en stadsbesturen, architecten, stedenbouwkundige,
studiebureaus, aannemers elkaar vinden en
netwerken.

Beursvloer met innovaties en nieuwe
ontwikkelingen
De bezoekers konden kennismaken met de
vele facetten van de openbare ruimte en
kregen op de beursvloer een actueel beeld
van alle denkbare producten op het gebied
van openbare ruimte zoals: spelen, licht,
groen, ‘water & klimaat’, straatmeubilair,
bestrating en ‘verkeer & mobiliteit’. Diegenen
die op zoek waren naar gesprekspartners
om over visie, ontwerp, inrichting en beheer
van openbare ruimte, konden terecht bij de
aanwezige studiebureaus op het gebied van
‘advies & beheer’ en ‘landschapsarchitectuur & ontwerp’. Of het nu onderhoud is van
straten, plantsoenen en parken, het beheer
van wijken, de inrichting van steden, het
ontwerpen van compleet nieuwe gebieden
of het toepassen van ‘smart city’ concepten,

GROENGROEIEN magazine

alles was er te ontdekken via lezingen of op de
beursvloer zelf.

De uitdaging van temperatuur en water in de openbare ruimte als centraal
thema
Steden in Europa ondervinden de gevolgen
van klimaatverandering en van weersextremen. Die kwetsbaarheid komt voor een deel
voort uit een groeiende stedelijke bevolking.
In Europa woont 70% van de bevolking in
stedelijke gebieden, en in 2050 is dat meer
dan 80%. Het duurzaam (her)inrichten van
de openbare ruimte is, voor nu en in de toekomst, de belangrijkste taak. Weersextremen
met o.a. wateroverlast, droogte, hittestress
en luchtvervuiling zorgen ervoor dat steden
hun openbare ruimte klimaatbestendig
moeten inrichten. Steden zijn dynamische
systemen, die voortdurend in ontwikkeling
zijn. Om bestaande structuren aan te passen
aan een veranderend klimaat zijn met kennis
onderbouwde beslissingen nodig.

het groenelement en de planten zelf. Bomen
zijn in die optiek essentieel en onvervangbaar.
In deze voordracht werd vooral gewezen op
het belang van groen, bomen in het bijzonder.
Ook werd het belang van biodiversiteit van de
aanplanting benadrukt. Biodiverse begroeiingen leveren immers de beste garantie voor
kwaliteitsvol groen. Biodiverse groenhabitats
hebben een veel grotere veerkracht en weerstand tegen nieuwe invloeden. De prestaties
van bomen worden sterk beïnvloed door de
LAI (Leaf Area Index). De positieve invloed
van de boom stijgt met de grootte ervan en
dus met de bladoppervlakte. Martin Hermy
haalde hiermee het grote belang aan van de
aanplant en het behoud van grote bomen in
de stad. Bomen zijn zeer essentieel en dragen
significant bij tot een positief leefklimaat in
een stad.

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Biodivers groen voor de stad van de toekomst met bomen als hoofdrolspelers
Een bijzonder interessante lezing werd gegeven door Martin Hermy, professor aan de KU
Leuven. Hij toonde aan dat door de klimaatverandering de gemiddelde temperatuur
en de gemiddelde neerslag langzaam maar
zeker stijgt. In principe is deze vaststelling
relatief goed nieuws maar door de toenemende grillige weerscondities wordt het leven in
onze steden onaangenaam gemaakt. Dit is
gekenmerkt door hitte-eilanden, luchtvervuiling, overvloedige neerslag op zeer korte tijd,
… Groenelementen kunnen het leven in de
steden niet alleen aangenamer maken, maar
ook klimaatverandering en milieuproblemen
milderen. Alle groenelementen, mits standplaatsgericht en klimaat robuust, dragen
bij tot meer leefbare steden. Ze leveren een
veelheid aan ecosysteemdiensten en hun effect hangt onder meer af van de grootte van
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“Volgens Martin
Hermy kunnen
groenelementen
het leven in de
steden niet alleen
aangenamer maken, maar ook klimaatverandering
en milieuproblemen
milderen.”
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GROEN GROEIEN
Chelsea Flower Show 23-27 mei 2017

Groen Techniek Holland 12-13-14 september 2017 van 10u00 tot 17u00

Nationale Grasdag 28 september 2017 van 10u30 tot 18u00

Deze praktijkdag gaat vanaf 2017 “on tour” en doet dan elke twee jaar een nieuwe provincie aan.
Locatie: Graszoden Ooms - Terbeeksestraat 71b, 2320 Meer-Hoogstraten
De toegang is gratis, registratie is verplicht via www.nationalegrasdag.be

Internationaal zwemvijvercongres 15 en 16 november 2017

Agribex 5-10 december 2017 van 10u00 tot 18u00

Internationale vakbeurs voor akkerbouw, veeteelt, tuin en groene zones
Locatie: Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Meer info op: www.agribex.be
GROENGROEIEN magazine
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‘9th International IOB swimming pond Congress’ onder het motto ‘Waterkant’
Locatie: congresruimte NEW YORK in het WTC Conference Center te Leeuwarden, Nederland
Meer info en registratie via: www.iob-kongress.com

ER

Demonstraties van machines groenbeheer, houthakselen en –recyclage, demonstraties van professionele zitmaaiers, …
Locatie: Axelwalle 14, Heurne, naast de N60 Gent-Oudenaarde
Meer info op: www.werktuigendagen.be
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Internationale Werktuigendagen 23 en 24 september 2017 van 9u00 tot 18u00
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Uw eigen
bestelhistoriek

Totaalevenement aanleg en onderhoud voor de professionele groensector
Locatie: Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen, Nederland
Een toegangsbewijs kan vooraf online verkregen worden via www.groentechniekholland.nl

GENIET VAN 5% KORTING* OP AL UW
BESTELLINGEN VIA DE WEBSHOP (*ledenvoordeel)

Meer dan 200 tuinen zetten dit jaar hun deuren open voor het grote publiek.
Dit jaar is er extra aandacht voor het thema ‘Feest in de tuin’.
Meer info op: www.landelijkegilden.be

Actuele
productinformatie
en advies

Open Tuinen 24 en 25 juni 2017

Snel en
eenvoudig

De wereldberoemde ‘Chelsea Flower Show’ wordt georganiseerd door de ‘Royal Horticultural Society’ in het hartje van Londen.
Locatie: Royal Hospital Chelsea, London
Meer info op: www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show

SURF NAAR
WWW.SANAC.BE
EN BEZOEK ONZE
WEBSHOP

Bestel
24 op 24
7 op 7

AGENDA

-5%
KORTING

AGENDA

DOE MEER IN

MINDER
TIJD
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DINGO TX 427/525

DINGO TX 1000

EENVOUDIGE BEDIENING

SITEWORKS
DEALERS
GEZOCHT
CONTACT:
INFO@TORO.BE

STX STRONKENFREES

HI-DRIVE RUPSAANDRIJVING

TRX SLEUVENGRAVER

LAGE BODEMDRUK

publireporTage

Toro SiTeworkS SySTemS – Veel werkTuigen, één doel: producTiViTeiT!
Hebt u veel werk en krappe deadlines?
Dan heeft u materiaal nodig om alles zo
snel en zo efficient mogelijk uit te voeren.
Toro machines lossen die verwachtingen
dagelijks in, wat zich op termijn vertaalt in
een lagere kost en een hogere return.
Kijk eens naar uw dagelijkse werkzaamheden. En hoeveel sneller u ze zou kunnen
doen met een Toro® Dingo®. De veelzijdige Dingo is het efficiënte alternatief voor
handwerk, schrankladers en compacte
graafmachines, vooral op plekken die
andere machines niet kunnen bereiken.
Bovendien zijn ze zo veelzijdig dat ze zeer
veel verschillende taken aankunnen.
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Krachtig, betrouwbaar, veelzijdig en makkelijk te bedienen. Dát is de Toro Dingo.
Met acht verschillende modellen, heeft
Toro voor elke professional het juiste Dingo model klaar. Of het nu een machine op
wielen, smalle of brede rupsbanden, benzine of diesel: voor alle omstandigheden
is er de perfecte oplossing. De makkelijke
bediening zorgt ervoor dat iedereen snel
met de machine aan de slag kan.
De Dingo TX427 en TX525 brengen productiviteit naar een hoger niveau. Ze
zijn wendbaar, krachtig genoeg voor de
moeilijkste omstandigheden en door de
duurzame rupsen hebben ze een lage bodemdruk. De TX1000 is een klasse apart.
Z’n verticale lift is speciaal ontworpen om
zware ladingen hoger te kunnen heffen
en bieden een groter bereik. De TX1000
is een compacte machine die toch een
nominale werkcapaciteit heeft van 454 kg,
ongeëvenaard in z’n soort.

Alle Dingo-modellen kunnen worden uitgerust met 35 verschillende werktuigen.
Een grondboor, grondfrees, cultivator,
sleuvengraver, stronkenfrees, palletvork,
nivelleerschuif, en grijper zijn enkele van
de toepassingen. Alle accessoires hebben
hetzelfde aanhechtingssysteem en kunnen snel en makkelijk gewisseld worden.
Dezelfde innovatieve eigenschappen vinden we ook terug op de STX stronkenfrezen en TRX sleuvengravers. De STX stronkenfrezen, met uitvoeringen van 26 en 38
pk, combineren kracht , wendbaarheid
en eenvoud. Ze zijn uitgerust met Greenteeth tanden, kunnen tot 45 cm onder de
grond frezen, en door de lage bodemdruk
brengen ze minimale schade toe aan het
oppervlak. TRX sleuvengravers zijn snel,
wendbaar en makkelijk te gebruiken. U
kan accuraat graven, zonder moeite en in
alle veiligheid. De machines kunnen wor-

den uitgerust met verschillende kettingen,
en kunnen sleuven graven van 61 cm tot
122 cm diep.
Op onze website www.toro.be vindt u alle
informatie over onze professionele machines terug. U kan het dichtstbijzijnde
verkooppunt zoeken in de dealer locator.
Vraag een demo en ontdek wat onze professionele machines voor u kunnen betekenen!

Toro europe nV
nijverheidsstraat 5
2260 westerlo
www.toro.be
info@toro.be

www.toro.be
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GROEN GROEIEN goes

exotic...
of…HOE EEN DUBBELTJE ROLLEN KAN!

“Het respectvolle
en eerbiedige
karakter van de
uitnodigende
organisatie liet zich
al snel merken.”

Inge De Bruycker krijgt uitnodiging
voor Togo.
Eind december 2016, jaarvergadering
georganiseerd door AVBS. Een leuk weerzien
van de vele kwekers, opdrachtgevers en
teamgenoten van de voorbije Floraliën…
wat voor de enen een hoogtepunt werd, was
jammerlijk een dieptepunt op ander vlak voor
anderen…so what, vooruit kijken en leren uit
het verleden!
Veel mooi volk, lekkere hapjes en van Pier
naar Pol om oude koeien uit de sloot te halen of de laatste nieuwtjes aan het daglicht
te brengen. David Lannoo staat in gesprek
met wat later Luc Nuyten zou blijken...een
handdruk en meteen overvalt hij mij met de
lukrake vraag van ‘geen goesting om naar
Togo te gaan?
Haha…Wat zeg je? Wie bedoel je? Waar?...
uiteraard, waarom niet?
En ’t was vertrokken…next challenge voor
2017 ging de ether in… ik die dacht dat de
Floraliën een uniek hoogtepunt in een
carrière zouden zijn, realiseerde me dat ik
misschien fout dacht…
Kort erna werd ik gecontacteerd door Vzw
Exchange uit Wilrijk. Martine Hustinx,

projectcoördinator, legde me kortbondig
uit hoe Exchange vroeger met 17 Afrikaanse
landen samenwerkte, en nu nog, na een
audit door de Belgische overheid, nog naar
7 landen Belgische ‘experts’ stuurt, op hun
vraag, om lokaal geselecteerde deelnemers
een gerichte opleiding te brengen om jonge
mensen te helpen een eigen bedrijfje op te
starten. Dit met als enig doel de levenskwaliteit (in eerste instantie: voeding) wat te
verhogen. De voertaal zou frans zijn.
Het zou een korte voorbereiding worden,
vertrek naar Lomé, de hoofdstad, stond
gepland op 12 februari.
10 dagen dus om aan 50 jonge Togolezen
een basis mee te geven van ‘paysagisme’ of

‘aménagement des espaces verts’.
Maar hoe moet ik mij een tuin in Togo voorstellen? Of wat konden Togolezen verstaan
onder ‘groenaanleg’?
Dank u Google om mij hopeloos te laten
zoeken naar iets wat er amper bestaat…
tuinen in Togo…waarom de mensen daar
in godsnaam leren ‘tuinen’ontwerpen en
onderhouden, daar waar ze nog niet eens de
straten aanleggen met éen of andere vorm
van verharding, er amper een waterhuishoudings- of rioleringsnet bestaat, laat staan
een vuilnisbeheer??
Veel vragen, weinig antwoorden…een echt
avontuur stond te wachten!
Gelukkig zou ik niet alleen zijn. Professor
Dr. Ingenieur Patrick Van Damme, uit Gent,
al levenslang gespecialiseerd in tropische
landbouw, zou het plantenaanbod en vooral
de vermeerdering ervan op zich nemen. Zo
kunnen zij die het wensen ook de richting
opgaan van een ‘pépinière’ of planten
kwekerij.
Al snel kreeg ik zijn cv te lezen wat liet
blijken dat ik niet vergezeld zou zijn van
een buddy van klein formaat…een cv van
67 pagina’s, 130 bezochte tropische landen,
congressen wereldwijd… en dit werd nog
duidelijker toen in die maand voor het
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Groen Groeien goes exotic

RUBRIEK
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‘Super!’ …Zij die reeds water hadden gegeven en zij die zelfs reeds bloemen hadden
geknipt. ‘Ah!’… de “curieusiteit” groeide maar
het geloof in de opdracht kreeg tegelijk een
klap in het aangezicht.

vertrek bleek dat hij geen dag in het land
verbleef om mekaar te ontmoeten…elke
mail werd stante pede beantwoord, wel
telkens uit een ander land; Afrika, Ecuador,
Galapagos, Rome….met de nodige humor en
precisie werd op mijn meest diverse vragen
geantwoord…hij had namelijk al enkele
jaren in Togo gewoond.

Tussen alle onderhandelingen, vaccins, en
afspraken in werd een powerpoint opgesteld met een concentraat van wat tuinaanleg en –ontwerp ginder voor kon stellen.
Wat eerst eenvoudig leek, bleek al snel een
complex gegeven te zijn… opmeten? Hebben
ze meters? Een waterpas? Gazon? Hebben
ze graszaad? Een haag? Hebben ze er de
planten voor? En hoe gaan ze die snoeien?
Een vijvertje? Daar kunnen de malariamuggen zich in ontwikkelen Stabilisé..hebben ze
wel cement?.... veel vragen, weinig concrete
antwoorden…

Ook Togo deed zijn best! Faiej, de uitnodigende organisatie afhankelijk van het
‘Ministère du Developpement du TOGO’,
lanceerde een oproep op nationaal vlak en al
gauw schreven zich 300 deelnemers in.

“De ‘curieusiteit’
groeide maar
het geloof in de
opdracht kreeg
tegelijk een klap in
het aangezicht”

al gauw bleek Tripadvisor het af te raden…
maar ja… een gegeven paard kijk je toch niet
in de mond hé?
Exchange zorgde ondertussen voor de
nodige trein- en vliegtickets en ik mocht 2x
23kg bagage meedoen.

‘Au secours! ’ 300…dat is zinloos… ik kreeg
het al warm en ik was er nog niet eens.. hoe
kan je hier iets mee doen op 1 week tijd?
Het respectvolle en eerbiedige karakter van
de uitnodigende organisatie liet zich al snel
merken en liet hen besluiten het aangekondigde 50tal te respecteren. Op dossier
zouden ze een selectie maken. Dit nieuws
werd warm onthaald…al 1 probleem van de
baan! Dacht ik toch.

Tussendoor kregen we de bevestiging dat er
elektriciteit en een beamer zou zijn voor de
powerpointpresentatie, en voor alle zekerheid vroeg ik er een bord bij voor het geval
dat…you never know…

We kregen te horen dat de besten werden
weerhouden, waarvan er velen al ervaring
hadden met de sector!

Mijn organiserende kant wou toch even het
voorgestelde hotel in Lome opzoeken… een
verwittigd man/vrouw is er 2 waard !…. En

Dit zou toch voldoende moeten zijn om een
minimum van toepasselijk materiaal mee te
doen. Dank aan Groen Groeien die 50 plooimeters en een ganse doos stylo’s meegaf
en Terca (Wienerberger/Koramic) die dikke
aannemerspotloden alsook gewone potloden met gommetje meegaf, documentatie
voor iedereen en nog eens een T-shirt voor
elke deelnemer.
Ikzelf nam enkele Franstalige boeken mee
die daar konden blijven, met veel foto’s en
voorbeelden, zodat ook zij die geen toegang
tot internet of een bibliotheek hebben, zich
iets konden inbeelden of inspiratie opdoen.
Geladen en gepakt vol goede voornemens
en vooral veel ‘kadootjes’ pakte ik in.
12 februari, D-Day of dag van le ‘Depart’
kwam er snel aan en na een vlucht van 6.5u
werd in Lomé geland.
Wordt vervolgd …

Tekst: Inge De Bruycker
Foto’s: Inge De Bruycker
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INTERVIEW

Dubbelinterview met

Wim Beliën en Pieter Gyssels
Wim Beliën uit Ham en Pieter Gyssels uit
Sleidinge zijn twee jonge en dynamische
tuinaannemers die respectievelijk zilver en
brons behaalden in de categorie ‘Jong Talent’
tijdens de voorbije editie van de Vlaamse
Tuinaannemer. Bovendien zijn Wim en Pieter allebei trouw lid van onze vakvereniging
Groen Groeien. Dus hoogtijd voor een dubbelinterview. En dit nog ter info : zowel Wim
als Pieter zijn allebei de trotse papa – ouders
van respectievelijk dochter Lize en zoon Miel
, dus toekomst verzekerd voor de sector en
Groen Groeien ….

Wim, Pieter : jullie zijn twee jonge
krachten reeds genomineerd in de
categorie ‘Jong Talent’. Hoe hebben
jullie dit aangepakt en wat was jullie
overtuiging om deel te nemen? Welke
opleiding hebben jullie genoten en
hoe hebben jullie jullie ervaring
opgebouwd. Vanwaar de keuze voor
tuinaanleg?

Wim : Ik kom uit een landbouwersfamilie
die reeds aan de elfde generatie bezig is,
het is dan ook niet te verwonderen dat ik
de richting land- en tuinbouw heb gekozen.
Eenmaal afgestudeerd, heb ik eerst 13 jaar in
een chemisch bedrijf gewerkt. Dit was niet
echt wat ik wilde. Ik was gewend om hard te
werken in de buitenlucht. Daarom besloot
ik drie jaar avondschool tuinarchitectuur te
volgen. Nadat ik dit diploma op zak had, ben
ik eerst begonnen in bijberoep maar al snel
kon ik deze twee jobs niet meer combineren.
De keuze was snel gemaakt.
Bij mijn vertrouwde kwekerij kwam ik in
contact met de wedstrijd van de Vlaamse
tuinaannemer. Ik zag elk jaar het boekje met
de laureaten liggen. Hierdoor vroeg ik me
af of ik me kon meten met de “grotere” tuinaanaannemers. Ik deed vorig seizoen voor
de eerste keer mee en behaalde meteen
zilver in de categorie ‘Jong Talent’.
Pieter : Mijn ouders zijn ondernemers in de
tuin- en agrarische sector, dus al van jongsaf

kreeg ik de groene microbe en het ondernemen met de paplepel mee. Sinds mijn veertiende deed ik reeds een vakantiejob bij een
tuinaannemer, ik deed dat zeer graag en bijgevolg was de keuze voor een carrière in de
tuinaanlegsector reeds vrij vroeg gemaakt.
Gelukkig hebben mijn ouders me toen de
kans gegeven om mijn middelbare studies
aan het VABI in Roeselare te laten voltooien,
toch niet zo evident gezien ik vanwege de
vrij grote afstand op internaat moest. Na
het middelbaar ben ik in Roeselare gebleven
voor mijn bachelor groenmanagement
GROENGROEIEN magazine

aan het KATHO. Daarna ben ik naar Melle
getrokken om mijn bachelor in de tuin- en
landschapsarchitectuur te behalen in 2011.
Gedurende 3 jaar daarna heb ik ervaring
kunnen opdoen bij verschillende tuinaannemers om dan in 2014 mijn grote droom te
realiseren en officieel te starten als zelfstandig tuinarchitect -aannemer.
Met de eerste tuin die ik volledig zelf ontwierp en realiseerde in 2014 heb ik mij ingeschreven voor de wedstrijd van de Vlaamse

Tuinaannemer. Het was eerder om te zien
hoever ik stond, als test voor mezelf, niet
meteen met hoge verwachtingen. Zeer leuke
verrassing om dan ook de bronzen plaats
in de wacht te slepen voor de categorie
‘Jong Talent’. Ik ben mijn eerste klanten nog
steeds zeer dankbaar voor het vertrouwen
en de kans die ze mij gegeven hebben.

Tuinaanleg is een breed begrip gaande
van verhardingen, afsluitingen, (zwem)
vijvers tot tuinhuizen, poolhouses,
buitenkeukens, enz maar ook gaande

van snoeiwerken, onderhoudswerken,
boomverzorging tot beplantingswerken enz. Wat is jullie stokpaardje of
kiezen jullie eerder voor totaalprojecten en hoe gaan jullie daarbij tewerk.
In welke mate is jullie bedrijf hierop gebouwd (éénmanszaak, vennootschap,
personeel, onderaanneming, …)

Wim : Mijn voorkeur gaat uit naar totaalprojecten. Het begint allemaal bij een doordacht tuinplan. Dit plan mogen uitwerken
met de gekozen materialen en planten, is
helemaal mijn ding. En als ik helemaal mag
GROENGROEIEN magazine

“Ik ben mijn
eerste klanten
nog steeds zeer
dankbaar voor het
vertrouwen en de
kans die ze mij
gaven.”
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kiezen, gaat mijn voorkeur uit naar landelijke tuinen.
Kasseien kloppen is dan ook mijn stokpaardje. Kleiklinkers en blauwe hardsteen zijn materialen waar ik graag
mee werk. Zwemvijvers werken wij ook volledig uit,
enkel zwembaden geef ik verder uit aan een zwembadbouwer waar ik mee samenwerk. De metselwerken van
het zwembad nemen we echter wel voor onze rekening.
Onderhoud en het snoeien van de aangelegde tuinen
behoort ook tot ons werk.
We zijn recent overgeschakeld van een éénmanszaak
naar een bvba. Ondertussen hebben we ook enkele personeelsleden in dienst. We vormen 1 team zodat we de
totaalprojecten zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.
Pieter : We zijn sinds 3 jaar gestart, onze zaak is bijgevolg nog volop in ontwikkeling. Voorlopig hebben we
een éénmanszaak en werken we met zelfstandigen. We
kunnen hierdoor flexibel werken maar zijn hierdoor ook
vrij afhankelijk van andermans werkschema. Momenteel zijn we volop op zoek naar vast personeel.
Gezien mijn achtergrond als tuinarchitect proberen we
wel totaalprojecten van ontwerp tot de volledige realisatie na te streven. Het principe van ‘one stop shop’ spreekt
wel heel veel klanten aan, het stelt hen gerust dat ze van
start tot einde bij eenzelfde bedrijf terecht kunnen. De
afwisseling is voor mezelf ook interessant. De meeste
plannen teken ik uit tijdens de winterperiode wanneer er
buiten minder werk is. Kwam dit jaar goed uit met de geboorte van onze zoon op 14 december, ik kon in de buurt
blijven en wat bijspringen, van goede timing gesproken!

Vanaf

13.999 €
excl. BTW

NIEUWE

› Geniet
van Kub
ota
finance
vanaf
0.80%* J
PK

L1361

Mechanische of
Hydrostatische transmissie
› 36pk - Compact & Krachtig

*Voorstel voorbehouden voor professionele klanten,
geldig t/m 31/03/17; onder voorbehoud van aanvaarding
door het kredietcomité van Kubota Finance
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Welke is jullie favoriete plant (boom, solitair,
heester, vaste plant) of favoriete plantencombinaties (kleur, bladvorm,…)?
Wim : Een favoriete boom of plant kiezen is heel moeilijk. Meerdere planten en bomen dragen mijn voorkeur
uit. Ik werk vooral graag met meerstammige bomen en/
of bomen met vormsnoei.

Pieter : Een meerstammige solitair is veruit mijn favoriete plant. Met een mooie boomspot geeft dit een enorme
sfeer en meerwaarde in vrijwel elke tuin. Ik kies steeds
in overeenstemming met de klant, maar mijn voorkeur
gaat uit naar Cornus en Koelreuteria. Beide hebben een
mooi wintersilhouet, een prachtige herfstverkleuring en
een mooie zomerbloei. Ik vind het belangrijk om planten
te kiezen die ieder seizoen iets te bieden hebben. Wat
betreft de plantencombinaties probeer ik mezelf te
verplichten om nieuwe combinaties uit te proberen en
niet steeds dezelfde vertrouwde planten te combineren.
Vaak zijn de borders pas op z’n mooist in de zomerperiode. Om ook in het vroege voorjaar iets moois te kunnen
bieden combineer ik vaak met bloembollen.

Ervaar je als genomineerde bij de Vlaamse
Tuinaannemer reeds enige respons bij potentiële
klanten? Is er meer interesse ?
Wim : Voorlopig is de interesse hetzelfde als voorheen
maar dit is vooral ook te wijten omdat het mooie weer
nog moet beginnen. Dan begint het bij de meeste menGROENGROEIEN magazine

BEST-select is een coöperatieve vereniging van twintig
Vlaamse sierboomkwekerijen. De missie van BESTselect is om kwaliteitsvolle nieuwigheden binnen het
assortiment van de Vlaamse sierboomkwekerij te
ontwikkelen en gezamenlijk op de markt te brengen.
De leden worden hiervoor ondersteund door het ILVO
(het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek).
Een overzicht van de BEST-select leden en van de
winkelpunten vindt u op de website.

ROSA

XANTIPPE

ziekteresistente en niet-invasieve planten
De focus ligt op resistente, duurzame cultivars met
een attractieve uitstraling. BEST-select is inmiddels
15 jaar actief en bracht ondertussen meer dan 20
cultivars op de markt die gemakkelijk herkenbaar
zijn aan hun uniform label. Stuk voor stuk zijn het
tuinplanten die zich onderscheiden omwille van
hun sterke kwaliteiten en gebruiksgemak.

LIGUSTRUM

GREEN CENTURY®

www.bestselect.be
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Groundsmaster
7200/7210
✔ Zero-turn besturing met laag
zwaartepunt, uitstekend op
hellingen
✔ Directe aandrijving van
transmissie naar motor
zonder aandrijfriemen
(minder onderhoud)
✔ Kubota 3-cilinder dieselmotor
28 pk (7200) of 35 pk (7210)
✔ Maaidek naar keuze:
152, 157, 183 of 254 cm
✔ Accessoires het hele
jaar bruikbaar via
Quick Attach System (QAS)

poWer &

precision
PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND
MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.
KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

www.packogreen.be
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Boomaanplantingen
Terraviva® bomenzand
Terraviva® lavasubstraat
Reviva® boomplantsubstraat

Berijdbaar gazon
Terraviva® grastegelmengsel
Terraviva® legbedsubstraat
Reviva® funderingssubstraat
Reviva® grindgazon

Bodemverbeteraars
Terraviva® geel
Terraviva® groen

van 1m2 tot 1000m2 en meer...
wij leveren gras op maat!
GRASZODENKWEKERIJ
AANLEG EN ONDERHOUD SPORTVELDEN

Bigbags
Los gestort oplegger of vierasser
Kraanwagen tot 7m
Geblazen

BOD EM BED EN K E R S
TerraViva plantsubstraten zijn producten van:
Acterra nv • Stationsstraat 1A • 9810 Eke
T +32 (0)9 220 60 84 • E info@terraviva.be
www.terraviva.be

sen te kriebelen en beginnen ze te denken aan de aanleg
van hun tuin.
Pieter : Er is sowieso meer respons, ik ben sindsdien vaak
benaderd door mensen die mij via de wedstrijd hebben
gevonden. Het Is ook dankbare publiciteit die we zeker
benut hebben om ook via sociale media meer in het oog
te springen. Voor klanten die mij via andere kanalen
hebben gevonden en die eventueel nog aan het twijfelen
waren, geeft de prijs een extra duwtje in de rug om
toch voor ons te kiezen. Concurrentie is wel hard in onze
streek, kunnen uitpakken met de wedstrijd is dan ook
een dankbare meerwaarde. Dankzij de wedstrijd ben ik
ook gehuldigd als verdienstelijke burger in Evergem, een
zeer leuke extra.

Pieter en Wim ; jullie zijn beiden lid van onze
vakvereniging Groen Groeien : welke is jullie
overtuiging en motivatie om zich aan te sluiten bij
een vakvereniging ? Gaat dit om het inwinnen van
vakinformatie of maken jullie ook tijd vrij om vergaderingen bij te wonen en zo een sociaal netwerk
op te bouwen? Pieter, jij was alvast aanwezig op
onze nieuwjaarsreceptie met je partner en je kersverse zoon ‘Miel’, bij deze proficiat aan de trotse
mama en papa – opvolging verzekerd ! Wim, voor
jullie is het wel een beetje ver vanuit Ham richting
Pittem, maar er zijn mogelijkheden genoeg om
te overnachten in het Pittemse. Wie weet zien we
jullie volgend jaar.

Wim : Ik ben lid geworden van het vakblad Groen
Groeien vooral om informatie over onze sector in te winnen. Vergaderingen bijwonen schiet er vaak bij in omdat
ik vooral ’s avonds en in het weekend naar klanten ga.
De weinige vrije tijd die ik heb, investeer ik in mijn gezin.
Ik ben recent ook papa geworden van een dochter Lize
en probeer er uiteraard ook te zijn voor haar alhoewel
dit niet altijd even gemakkelijk is, zeker in de drukke
periodes.
Pieter : In eerste instantie zijn we aangesloten voor het
inwinnen van vakinformatie. Ik vind het wel belangrijk
om bij te blijven en nieuwe dingen op te steken. De
Nieuwjaarsreceptie hebben we dit jaar voor het eerst
ontdekt, ik vond het wel leuk om te praten met collegatuinaannemers om te horen hoe zij over bepaalde zaken
denken. Ook het leren kennen van nieuwe leveranciers
zorgt ervoor dat we niet vastroesten in vaste gewoonten
en een open kijk behouden.

“Ik ben lid
geworden van
vakvereniging
Groen Groeien
vooral om
informatie over
onze sector in te
winnen.”

Pieter en Wim, hartelijk dank voor jullie verhaal,
jullie visie en voor jullie medewerking. Nog veel
succes met jullie onderneming en met jullie gezin.
Namens de redactieraad en het bestuur van
Groen Groeien.

Leveringsmogelijkheden

Terbeeksestraat 71b - 2321 Hoogstraten
info@graszoden-ooms.be - www.graszoden-ooms.be

INTERVIEW

Tekst: Wim Beliën, Pieter Gyssels en Dirk Ingelaere
Foto’s: Vlaamse Tuinaannemer, Wim Beliën en Pieter
Gyssels
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kijk je vooruit of
steek je je kop
in het zand? u bent al lid van
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.

or
groen groeien vo a
m
slechts cine and
tickets per ma

2

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.
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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 279 euro ben je tot eind 2017 aangesloten bij de meest
performante vakvereniging in Vlaanderen van en door tuinaannemers. 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

Vakinformatie

Gratis leesvoer:

hoogwaardige vakliteratuur
op je tablet!

Tekst: Yves Dehondt

Technisch vademecum voor kruidachtigen
(Agentschap voor Natuur en Bos, 2012)

Dit vademecum vormt een onontbeerlijk basiswerk op je dashboard of nachtkastje. In tegenstelling tot andere naslagwerken over kruidachtigen, is een assortiment of esthetisch
methodiek niet het uitgangspunt. Het vult dus een leemte tussen de veel A tot Z-boeken
of boeken over de ontwerptips van vaste plantenborders. Je verwerft er inzicht over de
relatie tussen de ecologische processen die de vestiging van vaste planten bepaald en
de invloed ervan op de aanleg en het beheer ervan. Dit vademecum vormt een allround
werk die bestaat uit drie delen: (i) een inleiding omtrent de inpassing van kruidachtigen
binnen de HPG-visie, (ii) een algemeen deel omtrent het ontwerp, de aanleg en het
beheer van kruidachtigen (iii) een specifiek deel omtrent het beheer van verschillende
toepassingsgebieden. Als handige hands-on fiches vind je er zeer praktische tips en tricks
hoe je moet omgaan met bloemenweides, vaste plantenborders etc. Bijzonder verrijkend
zijn daarbij de soortspecifieke tips om bloei te verlengen of te herhalen, de conditie van
de planten op pijl te houden etc. Het naslagwerk maakt deel uit van een ruimere reeks,
uitgegeven door ANB, waar o.a. ook ‘Heesters’, ‘Bomen’, ‘Grasland’, ... deel van uitmaken.
Auteurs:

Evelyne Fiers, KULeuven, Afdeling Bos, Natuur en Landschap Martin Hermy, KULeuven, Afdeling Bos, Natuur en Landschap Eva Troch; ANB Centrale Diensten - Relinde Baeten
Aantal pagina’s: 517p.
Jaar uitgave:
2012
taal:
Nederlands
Te vinden op: http://www.inverde.be/content/gids/TV_Kruidachtigen_CompleetLR.pdf

Trees - A Lifespan Approach

(stichting voor duurzame ontwikkeling, Wrocław, 2016)
Een publicatie om ‘U’ tegen te zeggen. Deze gespecialiseerde publicatie is verrijkend voor
gespecialiseerde boomverzorgers of proevend (van de boomwereld) voor conventionele
tuinaannemers. De publicatie benadert voornamelijk de levensloop van een boom die als
basis moet dienen voor een aangepast (snoei-)beheer. Het omschrijft hoe de snoeiwijze
van een jonge boom anders is dan deze voor oudere en veterane bomen, hoe we hier
moeten mee omgaan en vooral waarom? Daarenboven geeft het vernieuwende inzichten of de afgrendeling van wonden of schade in de boom (CODIT-principes). Een specifiek
hoofdstuk werd toegewijd aan veterane bomen die de bomen niet als geïsoleerde organismen beschouwd, maar als onderdeel van een ruimer ecosysteem die rekening houdt
met bodem en omgeving.
Auteurs:
Aantal pagina’s:
Jaar uitgave:
taal:

Dirk Dujesiefken, Neville Fay Jan-Willem de Groot, Nigel de Berker
137p.
2016
Engels

Te vinden op: http://www.aleje.org.pl/images/publikacje/Trees_Lifespan_Approach.pdf
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Kikkers en co

Een publicatie over ecologische tuinvijvers. Hoewel deze ogenschijnlijk vooral geschreven lijkt te zijn voor de inrichting en beheer van landschappelijke poelen, is deze uitgave
van De Bron, RLWH, stad Ieper en provincie West-Vlaanderen een basiswerk voor wie
(ecologische) (zwem-)vijvers aanlegt. Het omschrijft zowel de fauna als flora in en
omheen het water. Ook hier vormen de natuurlijke processen een uitgangspunt om om te
gaan met een waterpartij. Het maakt hierbij meteen de brug naar de aanleg- en onderhoud van natuurlijke waterpartijen zoals slib ruimen, plantenbeheer, etc. De publicatie
eindigt met sterke hands-on aanbevelingen voor waterplanten. Een kort overzicht geeft
aan welke planten waar thuis horen (of net niet).

Dé referentie bij de professionele boomverzorgers

TW150PTO

TW230DHB

Auteurs:
Aantal pagina’s:
Jaar uitgave:
taal:

Lieven Stubbe, hendrik Carnel, Wim Verbeke
80p.
2006
Nederlands

Te vinden op: https://issuu.com/sofiebutaye/docs/poelenbrochure_2006

Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen
(Febe, 2012)
TW160PH

Firma Thomas BVBA
Brusselsesteenweg 144
1785 Merchtem
T. (32) 52/372 273
E. info@firmathomas.be
www.firmathomas.be

TW230VTR

Nijverheidsstraat 34
8760 Meulebeke
T. (32) 51/709 704
www.timberwolf-uk.com
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Natuurdijkmengsels en
stroomdalmengsels
voor meer biodiversiteit

Een korte maar sterke publicatie van Febe (federatie voor Belgische prefab betonindustrie). De toename van verharde oppervlakken dreigt een totale verzegeling van de
Vlaamse bodem. Waterdoorlatende verharding kan deze schadelijke evolutie alvast
verzachten. Deze publicatie omschrijft de verschillende types waterdoorlatende verharding, hun technische specificaties en hun toepassing. Het legt duidelijk de verschilpunten
uit van de aanleg en profielopbouw t.o.v. conventionele bestrating. Omdat waterdoorlatende verharding, nog meer dan klassieke, een duidelijke interactie aangaat met de
ondergrond (waar niet enkel de draagkracht maar ook de waterdoorlatendheid van
belang is), wordt stap voor stap uitgelegd hoe de fundering en onderfundering afgesteld
moet worden in functie van gebruik en ondergrond.
Auteurs:
Aantal pagina’s:
Jaar uitgave:
taal:

diverse
11p.
2013
Nederlands

Te vinden op: http://www.febe.be/frontend/files/userfiles/files/Andere%20Publicaties/
publication-techniques/Waterdoorlatende%20bestratingen.pdf

Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen
(OCW, 2012)

Biodivers draagt zorg voor:
• (Beter) bestand tegen verweking van dijken
• (Meer) Speelruimte voor de natuur
• (Juiste) Inpassing op iedere bodem
• (Hogere) Biodiversiteit
• (Ecologisch) Verantwoorde winning van oogsten
• (Extra) Duurzame ontwikkeling van de ingezaaide mengsels

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw project.
Uw adres voor het compleet maken van de plantenlijst.
In overleg kan er geleverd worden op de werf.
Graag zien wij uw opdrachten tegemoet.
Tel 03/315.83.43 - 0498/59.77.38
info@damen-boomkwekerij.be - www.damen-boomkwekerij.be

Natuurlijker kàn het niet!
Meer info? WWW.BIODIVERS.NL
INFO@BIODIVERS.NL

Deze handleiding beschrijft de resultaten van het vierjarige onderzoek dat het OCW
met steun van IWT-Vlaanderen en in samenwerking met de vakgroep Plantaardige
productie van de Universiteit Gent naar “optimale” onkruidbeheersing op verhardingen
heeft gevoerd. Een doelstelling was om te komen tot een overzicht van de verschillende
methodes en mogelijke combinaties van methodes om onkruid te beheren en oppervlakken te reinigen in relatie tot hun efficiëntie, kostprijs en ecologische impact. Ook
tuinaannemers krijgen alsmaar vaker de vraag (of doen proactief het voorstel) om op een
niet-chemische wijze verharding onkruid vrij te beheren in tuinen. In de handleiding zijn
praktische aanbevelingen voor een ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer en een optimaal straatbeeld samengebracht. Bovendien is het proces van onkruidbeheersing op verhardingen synthetisch en schematisch weergegeven. Je vindt er ook
de ‘beslissingsboom’, die opgevat is als een praktisch hulpmiddel voor vakmensen op het
terrein. De publicatie is beschikbaar na een korte registratie.
Jaar uitgave:
taal:

2012
Nederlands

Te vinden op: http://www.brrc.be/nl/artikel/a8412
GROENGROEIEN magazine
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GaLaBau 2016

komt voort uit het snelle uitvoeren van klussen, nieuwe soorten werkzaamheden die
mogelijk worden en er is minder behoefte
aan personeel rondom de machine.

enkele opvallende uitrustingsstukken voor graafmachines
Op de tweejaarlijkse vakbeurs GaLaBau,
die van 14 tot 17 september 2016 plaats
vond in het Messezentrum van het Duitse
Nürnberg, werden heel machines tentoongesteld en gedemonstreerd. We bespreken
enkele opvallende uitrustingsstukken voor
graafmachines.

Kantelstuk
Het kantelstuk is een toevoeging die ervoor
zorgt dat de graafbak of elk ander uitrustingsstuk kan gekanteld worden. Hierdoor
wordt de productiviteit van de machine sterk
verhoogd en is de machine breder inzetbaar.
Het kantelstuk is direct op de voorarm van de
graafmachine aan te sluiten met onderaan
een snelwisselsysteem of met zowel boven
als onder een snelwisselsysteem. Dit laatste
heeft als voordeel dat het kantelstuk gemakkelijker van machine is te wisselen en zo
flexibeler ingezet kan worden.
￼

Rotator

Dit draai- en koppelstuk functioneert

De bedieningseenheid bestaat uit joysticks met
duimwieltjes waarmee de tiltrotator traploos
wordt bestuurd.

tussen de machine en het uitrustingsstuk.
Het zorgt ervoor dat de bak/grijper of ieder
ander uitrustingsstuk 360 graden kan
draaien. Het verlies aan opbreekkracht kan
door een compacte bouw zo gering mogelijk
gehouden worden. De rotator is een perfect
stuk gereedschap om de inzetbaarheid
van de machine te verhogen en is gemaakt
om onder andere te worden ingezet bij de
sloop- en grondverzetwerkzaamheden. De
doorvoer van hydraulische functies is mogelijk voor bijvoorbeeld een grijper.
￼  ￼

cilinders als met dubbelwerkende cilinders.
De ophanging bovenaan is zowel vast aan
machine als met snelwissel mogelijk. De
doorvoer van hydraulische functies kan
standaard ingebouwd worden.

Hoe werkt een tiltrotator?
Een tiltrotator wordt direct op de voorarm
van de graafmachine gezet, of onder de
werktuigbevestiging van de graafmachine.
Daarna wordt de tiltrotator op het hydraulische en het elektrische systeem van de
graafmachine aangesloten. Afhankelijk
van de extra hydrauliekaansluiting van de
graafmachine wordt de bediening aangepast door middel van een apart besturingssysteem. De meest voorkomende bediening
verloopt via een besturingssysteem waarbij
de bedieningseenheid in de cabine bestaat
uit joysticks met duimwieltjes waarmee de
graafmachinist de kantel- en rotatiefunctie
van de tiltrotator traploos kan besturen, en
indien van toepassing ook de werking van de
grijper. De signalen vanaf de joysticks en de
bedieningseenheid worden ontvangen en
verwerkt door elektrisch werkende kleppen
op de tiltrotator.
￼  ￼
 ￼
 ￼

De tiltrotator is een perfecte allrounder
die de graafmachine zeer breed inzetbaar
maakt. Het is de oplossing voor grondverzet
en sloopwerkzaamheden. De graafmachine
dient als gevolg van het gebruik van de
tiltrotator minder verplaatst te worden om
in de juiste positie te komen. Hierdoor gaat
de productiviteit sterk omhoog. De tiltrotator is 360 graden draaibaar en tot 2 x 50
graden kantelbaar zowel met telescopische

Waarom een tiltrotator of draaikantelstuk?
Een tiltrotator is als het ware de pols van
de graafmachine. Tegenwoordig worden
zo goed als alle graafmachines in Scandinavië met een tiltrotator uitgerust. Met dit
systeem neemt de efficiëntie van de graafmachine aanzienlijk toe. Voor sommige
werken is het zelfs niet meer nodig om de
machine te verplaatsen wat een aanzienlijke
tijdswinst oplevert. Door het kantelen en
draaien van de bak kunnen er ook werken
uitgevoerd worden die voorheen niet mogelijk waren. Hoe ingewikkelder het werk, hoe
hoger de productiviteit bij gebruik van een
tiltrotator. Ervaren machinisten schatten
de toename van de productiviteit meestal
in tussen de 20 en 35%, afhankelijk van het
soort werk. De productiviteitsverhoging

Een flensrotator heeft als grote voordeel dat er
geen flexibels of kwetsbare cilinders zijn.

Een tiltrotator is als het ware de pols van de graafmachine. Ervaren machinisten schatten de toename van de productiviteit meestal in tussen de 20 en 35%, afhankelijk van het soort werk.

Tiltrotator
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telgebied van 2 x 90 graden en kan onder
andere gebruikt worden voor het afwerken
van hellingen of dijken, schoonmaken van
sloten, sloopwerkzaamheden met hydraulische hamer of met sorteergrijper. Er zijn
lichte en zware types beschikbaar naargelang het gewicht van de graafmachine.
Door zijn eenvoud is dit systeem één van de
meest gebruikte in Europa. Voor hydraulische uitrustingstukken dienen de olieleidingen manueel gekoppeld te worden. Deze
constructeur biedt ook een versie aan met
een hydraulische snelwisselsysteem maar
deze werd niet gedemonstreerd op Galabau.

Hydraulisch snelwisselsysteem
Dit hydraulische snelwisselsysteem van
‘Oilquick’ werkt volledig automatisch en
bij het wisselen van uitrustingstukken
hoeft de machinist niet uit zijn cabine te
komen. De machinist kan binnen enkele
seconden wisselen tussen de verschillende
mechanische en hydraulische hulpstukken. Als gevolg daarvan heeft hij altijd het
juiste uitrustingsstuk voor het werk in elke
situatie. En kan er dus sneller en efficiënter

Techniek

gewerkt worden zodat diverse uitrustingstukken zoals een hydraulische betonschaar,
schrootschaar, sloop- sorteergrijper, hamer,
magneet, compactor, kantelbok of tiltrotator snel kunnen gewisseld worden. Alle
snelkoppelingen zijn voorzien van lekvrije
oliesnelkoppelingen. Doordat er handmatig
geen slangen meer gewisseld hoeven te
worden aan de machine, is er geen gevaar
van morsen van olie. De snelwissel vergrendelt het uitrustingsstuk dat voorzien is van
originele adapterassen onder volle machinedruk. Dit snelwisselsysteem is veilig omdat
de H-cilinder is uitgevoerd met dubbele
terugslagkleppen. De spiecilinders staan
continue onder de maximale machinedruk.
Dit garandeert dat het uitrustingsstuk veilig
is en aangekoppeld blijft. Voor het wisselen
dienen altijd twee handelingen te worden
verricht en er is tijdens het wisselen steeds
een waarschuwingssignaal.

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Eenvoudig snelwisselsysteem

Het snelwisselsysteem van ‘Lehnhoff’ is een
toevoeging die ervoor zorgt dat de graafbak
of elk ander uitrustingsstuk, te kantelen
is. Hierdoor wordt de productiviteit van de
machine sterk verhoogd en is de machine
breder inzetbaar. Dit snelwisselsysteem
wordt elektrisch bediend vanuit de cabine
en heeft door zijn compacte bouw een kan-

Door zijn eenvoud is dit systeem is één van de meest gebruikte in Europa. Voor hydraulische uitrustingstukken dienen de olieleidingen manueel gekoppeld te worden.
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werkgeversgroepering

OUTSPIRATION
VOOR TUIN, TERRAS EN OPRIT

delen van werknemers

Via een werkgeversgroepering kunnen
twee of meer bedrijven gezamenlijk werknemers aanwerven om die afwisselend of
gelijktijdig bij elk van hen te laten werken.
De werknemer sluit daarbij slechts één arbeidsovereenkomst af met de werkgeversgroepering, die de enige juridische werkgever is en die de werknemer ter beschikking
stelt aan de bedrijven die deel uitmaken
van de groepering. Om dit te kunnen doen
moet een werkgeversgroepering aan een
aantal wettelijke voorwaarden voldoen en
over een voorafgaande toelating beschikken vanwege de Minister van Werk.

De kosten voor vaste arbeid verdelen
over meerdere bedrijven.
In onze arbeidswetgeving is sinds korte
tijd de mogelijkheid gecreëerd waarbij
meerdere werkgevers kunnen afspreken
om gezamenlijk een werknemer in dienst te
nemen. Twee tuinaannemers hebben misschien nood aan een externe arbeidskracht,
maar misschien hebben ze afzonderlijk geen
werk voor een fulltime werkkracht. Het kan
ook zijn dat voor elk individueel bedrijf de
kostprijs van een voltijdse werknemer te
hoog is. Door het feit dat de noden op het
vlak van externe arbeid op verschillende
tijdstippen vallen, kunnen deze twee bedrijven beslissen om samen een werknemer aan
te werven. Daardoor kunnen de kosten voor
de aanwerving van een vaste werknemer gedeeld worden tussen meerdere bedrijven.

Administratieve formaliteiten van
deeltijdse arbeid vermijden
Dit systeem levert voordelen op ten aanzien
van deeltijdse arbeid waar gewerkt wordt
met variabele uurroosters die veel opvolging
vergen en waar het vaak niet evident is om
alle nodige uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen. Ook het bijhouden van
de bekendmakingen van de opeenvolgende
variabele uurroosters bij deeltijdse arbeid
en het invullen en bijhouden van het afwijkingsdocument is administratief vrij zwaar.

Groepering wordt werkgever
Er geldt in ons land een regelgeving in toe-

passing waarbij twee of meer bedrijven een
werkgeversgroepering kunnen oprichten.
Deze groepering moet opgericht worden
onder de vorm van een VZW of een ESV
(economisch samenwerkingsverband). Het
is de groepering die werkgever wordt: de
werknemer wordt aangeworven en hij of zij
kan op de bedrijven van alle deelnemende
leden werken. De werknemer heeft een
voltijds uurrooster en meerdere tewerkstellingsplaatsen. De loonkosten worden
over de deelnemende bedrijven verdeeld in
functie van de reële prestaties op elk van de
bedrijven. Het is eventueel ook mogelijk een
werknemer deeltijds aan te werven met een
minimum uurrooster van 19 uur per week.
Maar dan moet men zich houden aan de
formaliteiten van de deeltijdse arbeid.

stap te zetten naar de oprichting van een
werkgeversgroepering. Zoals wij vroeger
reeds vermeld hebben, gelden er vrij grote
RSZ-verminderingen als het gaat om een
eerste aanwerving van een vaste werknemer.

Tekst: Jan Vancayzeele
Bron: Chris Botterman, hoofd sociale zaken
Boerenbond
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Arbeidsduurregeling: mogelijke flexibiliteit
Voor de werknemer die in dienst genomen is
in het kader van een werkgeversgroepering,
kan men ook gebruik maken van de uurroosters die gaan tot 11 uur per dag en 50 uur per
week. Het gemiddelde van 38 uur per week
moet bereikt worden door het toekennen
van inhaalrust binnen de referteperiode van
een jaar. Dit systeem kan enkel toegepast
worden op voorwaarde dat dit principe
opgenomen is in het arbeidsreglement.

Aanvraagprocedure
De werkgeversgroepering moet een erkenning krijgen van de minister van Werk en dit
na een eventueel advies van de Nationale
Arbeidsraad (NAR). Er moet een aanvraag
gebeuren door middel van een aangetekende brief aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO. Er dient hierbij een
huishoudelijk reglement bij de aanvraag te
worden toegevoegd. Elk jaar moet er een
activiteitenrapport worden opgesteld.

Conclusie
Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe
vorm van co-werkgeverschap voor een aantal tuinaanlegbedrijven een oplossing kan
betekenen. Wij doen dan ook een oproep
om hierover na te denken en eventueel de
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Megasmooth Grey Velvet
Tegels, trappen en zwembadrand
Megategels Carreau Gris Naturel
Smooth Objects Beam Grey Velvet

Eco Solutions
Grasslines Small Grijs

BREED SCALA VOOR
TOTAALOPLOSSING

ESTHETISCH EN
FUNCTIONEEL

“Wij zijn ervan
overtuigd dat deze
nieuwe vorm van
co-werkgeverschap
voor een aantal
tuinaanlegbedrijven een
oplossing kan
betekenen.”

Creëer ‘Outspiration’ met Stone&Style. Van
grootformaattegels tot klinkers, genuanceerde
kleuren, multiformaten, trappen & palissades,
betonnen tuinmeubilair, waterpasserende
tegels,… naar verharding als totaaloplossing en
de tuin als verlengstuk van de woning.

sales@ebema.be | www.stone-style.com

the way to your dreams

Aanleg nieuw gazon
Nieuw gazon

Dosering

LandscaperPro graszaad,
afhankelijk van het mengsel

25-35 g/m2

LandscaperPro New Grass 20-20-8

35 g/m2

LandscaperPro All Round 24-5-8

40 g/m2

J

F M A M J

J

A S O N D

✔

· Ideaal tijdens de zaaiperiode of bij
het leggen van graszoden
· Het hoge fosfaatgehalte van New Grass
bevordert de wortelgroei

✔

✔

· Veilig voor jong gras, minimaal risico
op verbranding

✔

· Minikorrel verzekert gelijkmatige
verdeling van voedingsstoﬀen

✔ Graszaad/meststof strooien ■ Optimale beschikbaarheid voedingsstoﬀen ■ Afname voedingsniveau

Onderhoud bestaand gazon
2 x per jaar bemesten

Dosering

LandscaperPro graszaad,
afhankelijk van het mengsel

25-35 g/m2

LandscaperPro All Round 24-5-8

40 g/m2

LandscaperPro All Round 24-5-8

40 g/m2

J

F M A M J

J

A S O N D

✔

· Stimuleert de ontwikkeling van jong
gras tot een sterke mat
· Ideaal voor gebruik in cominatie met
probleemoplossers of winterbemesting

✔

✔

· Minikorrel verzekert gelijkmatige verdeling
van voedingsstoﬀen

✔

· Bevat magnesium voor een mooie graskleur

✔ Graszaad/meststof strooien ■ Optimale beschikbaarheid voedingsstoﬀen ■ Afname voedingsniveau

Herfst- en winter onderhoud
Winterbemesting

Dosering

LandscaperPro PreWinter 14-5-21

45 g/m2

Bij waterproblemen:
H2Pro Wetting Agent

20 g/m2

J

F M A M J

J

A S O N D

✔

· Gelijkmatige groei en verminderde stress
· Door het hoge kaliumgehalte van PreWinter
komt het gazon sterker de winter uit
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✔

· In het voorjaar een dichtere grasmat
· Geeft alleen stikstof af als het gras groeit

✔ Graszaad/meststof strooien ■ Optimale beschikbaarheid voedingsstoﬀen ■ Afname voedingsniveau

Vergelijk voedingsinput en kosten per 100 m2
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Hoeveelheid in kg
■
■
■

Gemiddelde aankoopprijs in euro

Landscaper Pro Full Season 27-5-5+2MgO, 8-9 M, één keer strooien
Landscaper Pro All Round 24-5-8+2MgO, 4-5M, twee keer strooien
Concurrent 9-3-6+3MgO, 3M, twee keer strooien

UITGEREKEND DE BESTE KEUZE!
Kijk voor meer bemestingsprogramma’s op
onze vernieuwde site www.landscaperpro.be
Part of

