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Voorwoord

Eén accu, meerdere apparaten.

Test ‘m zelf
voor een dag!

groene

wagonnetjes
Beste lezers,

Het jaar is al weer halfweg, tijd om plannen te maken. Heerlijk op een zonnig terras, voordenken op wat komen
gaat. In het najaar neemt Groen Groeien weer een vliegende start, met een aantal inspirerende vergaderingen en
bedrijfsbezoeken. Maar niet alleen vergaderingen organiseren, ook syndicaal valt er heel wat te gebeuren.
De tuinaanlegsector groeit nog steeds, zo blijkt uit GFK cijfers. Groen is en blijft belangrijk. Het zal in de toekomst
misschien wel in een andere vorm of op een andere manier zijn, maar steeds meer groeit het besef dat groen
zeer belangrijk is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Het is onze job de maatschappij hierin bij te staan en
steeds kwalitatieve oplossingen en prestaties te leveren. Groen Groeien probeert hierin structuren te bouwen om
transparant en eenvoudig informatie en kennis aan tuinaannemers te verschaffen.

KRACHTIG.
BETROUWBAAR.
GEAVANCEERDE
PRESTATIES.

Om onze werking kracht bij te zetten, hangen we enkele extra wagonnetjes aan onze sneltrein. Zo zal in het
najaar de eerste vergadering voor het “platform voor groenonderhoud” plaats vinden. Via dergelijke “specialisatie”
vergaderingen willen we de specifieke problematiek en innovaties extra in beeld brengen om samen oplossingen en
kansen te creëren. Gelijkaardig willen we ook het “platform voor dak en gevelgroen” in het leven roepen. Op deze
manier hopen we meer gestroomlijnde informatie tot bij jullie te brengen.
In tijden van digitale overload blijft ons magazine een rustpunt van informatie en voorlichting. Ook dit wagonnetje
proberen we elke keer opnieuw top te maken. Heb je ideeën hoe we dit nog beter kunnen, mail gerust naar info@
groengroeien.be
Tot slot wensen we jullie een fantastische zomer toe en hopen jullie in het najaar weer massaal te mogen
verwelkomen op één of andere activiteit of vergadering.

Veel succes,

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.
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GELIMITEERDE
CONSUMENTEN
GARANTIE**

2

GELIMITEERDE
GARANTIE OP
ACCU/LADER**

JAAR
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Marc Galle
Voorzitter Groen Groeien

Hilaire van der Haeghe NV
Boomsesteenweg 174
2610 Wilrijk
+32 3 821 08 30
info@vanderhaeghe.be
www.vanderhaeghe.be
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Inhoud
VERANDER VAN BOT
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als je bij ons langskomt!

Het derde en laatste
deel van het drieluik
met de veel gestelde vragen over
zwemvijvers.

28

In tegenstelling tot bomen zijn vaste plantenborders
wellicht de meest op-maat-gemaakte vegetatie binnen
tuinen en openbaar groen.
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of permanent bereikbaar op www.makroshop.be
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44
Bij de aanleg van een tuin is het leuk om
even na te denken welke planten gekozen
kunnen worden in functie van het aroma.
Ook een bestaande tuin kan heel goed met
geurende bloemen aangevuld worden.
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3 Voorwoord
Groene wagonnetjes

12

Perkplanten bieden omwille van hun bloeirijkheid
en lange bloeiduur een
duidelijke meerwaarde!

26

De mooiste grassen voor de tuin
“Het langverwachte boek over siergrassen.”

36

In het kader van het
“Vlaio VIS-traject: Groen
bouwen: groene gevels
voor duurzame gebouwen
en steden” bekijken we de
renovatie en nieuwbouw
van schoenwinkel Carmi te
Korbeek-Lo.
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CEBEKO is bijna 35 jaar uw trouwe partner in

Italië en de afspraken met de afdelingen na ver-

gemonteerd. Dankzij zijn compactheid hebben

compacte bouw en grondverzetmachines. ma-

koop en wisselstukken hebben ons zeer snel

de MultiOne machines een grote wendbaarheid.

chines. CEBEKO verkoopt, verhuurt, hersteld,

overtuigd dat Multione CSF een goede partner is

Hierdoor kan men in zeer nauwe ruimtes veilig

en levert wisselstukken voor compacte grond-

en een mooie aanvulling zou kunnen zijn aan het

werken en met het 360° rondom uitzicht heeft de

verzet en bouwmachines. CEBEKO is erkend

CEBEKO gamma.

gebruiker een onbelemmerd zicht op het werk.

puBlirEportagE

CEBEKo, uw trouwE partnEr in CompaCtE
Bouw- En grondvErzEtmaChinEs

Het is echt een Zwitsers zakmes op 4 wielen!

en officieel dealer-invoerder van de YANMAR
minigraafmachines en van de Cormidi compacte

Vandaar dat we met grote fierheid kunnen mel-

rupsdumpers.

den, dat we sinds 1 september 2016 officieel

De MultiOne machines worden vanaf nu aan het

dealer geworden zijn van de miniladers Multi

CEBEKO gamma toegevoegd, je kan bij ons terecht

Omdat we bij CEBEKO steeds op zoek zijn naar

One. MultiOne spreekt voor zich: Multifunctio-

voor de verkoop en na verkoop service als voor de

de beste oplossingen en machines voor onze

neel in één! De nieuwe reeks MultiOne machi-

verhuur van deze machines. Uiteraard kunnen de

klanten kunnen wij een nieuw type machine en

nes zijn allemaal top en gebaseerd op de sterke

klanten en lokale dealers die vroeger een machine

merk voorstellen, namelijk MultiOne. MultiOne

punten van één van de meest succesvolle en

hebben gekocht en verkocht ook bij ons terecht

CSF is een bedrijf gelegen in Italië, niet ver van de

multifunctionele miniladers: van nature krachtig,

voor originele wisselstukken en service bijstand.

steden Padua en Venetië. Het bedrijf is gesticht in

superieure prestaties en een prachtig ontwerp.

De bedoeling is dat we op termijn een netwerk van

1969 door de heer Carraro onder de naam CSF

MultiOne tart de verbeelding met zijn meer dan

dealers willen uitwerken over het ganse land.

srl. In die tijd was CSF gespecialiseerd in land-

ooit krachtige presentatie, uitzonderlijke presta-

bouwmachines. Eind de jaren negentig werd op

ties en innovatieve kenmerken.

de tekentafel de eerste compacte knik wiellader

Daarnaast gaat CEBEKO in de komende maanden
op toer met de MultiOne machines: de MultiOne

geboren. En kort daarop startte men met het

Het idee achter het merk MultiOne is om een mul-

Roadshow 2017! Geen betere manier om de ma-

bouwen van de eerste laders. Het eerste model

tifunctionele compacte wiellader aan te bieden.

chines uit te testen en kennis te maken met de

werd een S25D met Yanmar 20pk watergekoelde

Er kan een waslijst van tools en accessoires ge-

voordelen van MultiOne. U hoeft u zelfs niet te ver-

dieselmotor. Begin de jaren 2000 werd het gam-

monteerd worden op deze wielladers door één

plaatsen, want onze roadshow komt naar uw werf!

ma uitgebreid met machines tot en met een eigen

multifunctionele joystick waarin alle functies ge-

Wij beschikken over verschillende machines die we

gewicht van 1800kg en met 50pk. motoren.

integreerd zijn. Hierdoor kunt u elke accessoire

graag bij u komen demonstreren.

bedienen. Door middel van een de automatische
Ondertussen bouwden ze bij Multione verder aan

aankoppelingen wissel je van accessoires in een

Wenst u graag een demonstratie van deze mul-

het gamma, en kwam er een uitgebreid aanbod. De

mum van tijd. De hydraulische multiconnector

tifunctionele wielladers? Schrijf u dan zeker in via

MultiOne machines worden afgestemd en uitvoerig

met geïntegreerde snelkoppelingen geven de

onze groene button op de homepagina van onze

in de fabriek getest om met verschillende hydrauli-

mogelijkheid zeer snel, en zonder lekkage twee

website www.cebeko.be

sche accessoires zonder problemen te werken.

of drie hydraulische connecties te maken.

In 2014 wordt er opnieuw een grote mijlpaal gezet

Met meer dan 170 originele accessoires, kun-

www.cebeko.be

bij Multione. Het gamma wordt uitgebreid met de

nen de MultiOne machines in enkele seconden

info@cebeko.be

10-series, met hefvermogens tot 2500kg, moto-

omgetoverd worden tot een grasmachine, klepel-

050 21 49 35

ren tot 78pk en rijsnelheden boven de 30km/u.

maaier, heftruck, een compacte tractor, een tele-

De gesprekken tussen CEBEKO en MultiOne

scopische lader, een betonmixer, grasprikker, een

hebben enige tijd geduurd. De kwaliteitscontrole

personenlift enzoverder. Je kan het zo gek niet

van de machines, een bezoek aan de fabriek in

bedenken of het kan op een MultiOne worden

CEBEKo

www.cebeko.be
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Diertjes als kwaliteitslabel

‘Groen Groeien
Zwemvijverbouwers’
Veel gestelde zwemvijvervragen
deel 3

Nuttige waterdiertjes zullen nooit een kans
krijgen in een omgeving met chloor: kort
na hun nachtelijke landing (ze komen doorgaans ‘s nachts bij heldere maan door de
lucht aanvliegen) sterven ze. Juist deze waterdiertjes vormen echter samen met veel
andere ongewervelden een biotische index
voor de gezondheid van het zwemwater. Zij
vormen het levende bewijs van de goede natuurlijke kwaliteit van het water. De meest
opvallende bezoekers zijn wel de libellen en
de waterjuffers. In de zomer zijn libellen de
echte juweeltjes van de zwemvijver. Ze vliegen langs de oevers op zoek naar muggen en
vliegen. In tegenstelling tot de grote libellen
is het vliegvermogen van de frêle waterjuffers minder spectaculair. Waterjuffers
moeten regelmatig rusten. Zowel libellen
als waterjuffers hebben een voorkeur voor
verticale plantenstructuren om op te rusten
of op uitkijk te zitten. En die zijn er in een
zwemvijverfilter meer dan genoeg. Ze leggen allemaal hun eitjes in het water, en de
larven die eruit komen zijn geduchte rovers:
gedurende een of meer jaren maken ze jacht
op alles waar ze met hun kaken bij kunnen,
van muggenlarven tot zelfs kleine visjes.
Wie beekjuffers (Calopterix splendens) bij
de zwemvijver ziet, mag zich gelukkig achten: zij (vooral hun larven) zijn indicatoren
voor een zeer gezond watermilieu.

“De meest opvallende
bezoekers zijn
de libellen en de
waterjuffers. In de
zomer zijn libellen de
echte juweeltjes van
de zwemvijver.”

“Het besef dat
zo’n ecologische
zwemvijver niet
alleen voor het
plezier van de
mens is gemaakt,
maar tevens graag
wordt benut door
tal van andere
dieren, zet de
mens in zijn tuin
opnieuw in het
juiste perspectief.”

Schrijvertjes en schaatsenrijders
In de buurt van de instromen van het
gefilterde water verzamelen zich kleine
kevertjes, schrijvertjes (Gyrinus natator) die
bewegend water prefereren. Schrijvertjes
hebben een uitgesproken voorkeur voor
het open water van het zwemgedeelte. Bij
onraad duiken ze. Schaatsenrijders (Gerris
lacustris) zijn langwerpige, op het water
schaatsende diertjes en houden zich het
liefst op dicht bij de oever van de zwemvijver in zones met langzaam bewegend water.
Ze maken jacht op kleine insecten die op het
water gevallen zijn. Als er veel schaatsenrijders voorkomen duidt dat op een goede
oppervlaktespanning en dus ook chemische
GROENGROEIEN magazine

kwaliteit van het water, want anders zouden
ze er niet overheen kunnen schaatsen zonder te zinken.

Bootsmannetjes en platwormpjes
Bootsmannetjes (Notonecta sp.) komen in
verschillende soorten voor en ze hebben
een voorkeur voor de diepere delen van
zwemvijvers. Op de rug zwemmend jagen
ze langs de wanden van de zwemvijver op
allerlei kleine prooien, en komt slechts af en
toe naar boven om te ademen. Dan hangen
ze net onder het oppervlak, en vaak blijven
ze zo ook een tijdje rusten.

Watervlooien en roeipootkreeftjes
Vooral in de stille gedeelten van de filter
kunnen watervlooien (Daphnia) massaal
voorkomen. Ze hebben niks te maken met
mensenvlooien: het zijn wieretende wateracrobaatjes! Ze zijn onmisbaar voor het
elimineren van zweefalgen, die ze met hun
ingenieus micro-stofzuigertje naar binnen
werken. Nuttig! Ook roeipootkreeftjes (Cyclops) leven van algen. Ze worden nauwelijks groter dan een millimeter, en helpen
dag en nacht de vijver helder te houden.

Protozoa
Dit zijn eencellige organismen, nauwelijks
zichtbaar voor het blote oog. Hun rol is
niet te onderschatten! Ze voeden zich met
bacteriën en met rondzwevend microscopisch klein plantenmateriaal. Er zijn er
die zweefalgen eten. Sommige zwemmen
rond, andere kruipen of drijven. Maar alle
hebben ze hun specifieke rol in het grote
geheel van het biologisch evenwicht in de
zwemvijver. Oogdiertjes, pantoffeldiertjes
en beerdiertjes zijn slechts een kleine greep
uit de tientallen soorten die in de vijver
voorkomen. Ze leven vooral op de wanden
van het zwemgedeelte en op de bodem het
filtergedeelte.

Amfibieën
Het besef dat zo’n ecologische zwemvijver
niet alleen voor het plezier van de mens is
gemaakt, maar tevens graag wordt benut
door tal van andere dieren, zet de mens in
zijn tuin opnieuw in het juiste perspectief.
Al onze inheemse amfibieën, dus kikkers,
padden en salamanders, zijn wettelijk
beschermd: zij mogen in hun natuurlijke
biotoop niet gestoord, laat staan gevangen
worden. Ze zijn alle bijzonder nuttig als
insectenjagers. Voor hun voortplanting en
het leggen van de eitjes zijn ze altijd aan het
water gebonden. Ze moeten zonder uitzondering alle een winterslaap houden. Zorg
daarom ergens in de tuin voor een hooioppertje, een boomstronk of een hoop stenen
GROENGROEIEN magazine
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waaronder ze een plekje kunnen vinden
voor hun winterslaap.

“Vooral in de stille
gedeelten van de filter
kunnen watervlooien
(Daphnia) massaal
voorkomen. Ze
hebben niks te maken
met mensenvlooien:
het zijn wieretende
wateracrobaatjes!”
Padden
Padden leven van kleine kruipende diertjes,
waaronder allerlei lastige slakjes, en zijn
daarom voor de tuin zeer nuttig . Ze hebben
de gewoonte om elke lente terug te keren
naar het water waar ze als dikkopje hebben
geleefd. Als je een blijvende paddenpopulatie wenst, moet je afwachten en hopen dat
er zich eentje van vijver vergist en je nieuwe
zwemvijverfilter uitkiest om tussen de
stengels van de waterplanten zijn lange eisnoeren te rijgen. De dikkopjes van padden
staan net zoals alle andere amfibieënlarven
op het menu van heel wat andere vijverbewoners, zoals de libellenlarven bijvoorbeeld.
De kans dat een paddeneitje tot volwassen
pad zal uitgroeien is dan ook slechts een op
duizend.

Salamanders
Watersalamanders vrijen elkaar niet op door
geroep of gekwaak, zoals de kikkers of de
padden: zij lokken een geschikte paringspartner via hofmakerij onder water. De mannetjes van de Alpenwatersalamander, een in
zwemvijvers algemene soort (in tegenstelling
tot wat de naam zou laten vermoeden), zijn
tijdens de paarperiode prachtig gekleurd:
een staalblauw lichaam met een brede
staart, waarop een imposante kam staat,
gecombineerd met een heloranje buikzijde.
Salamanders overwinteren net als padden
en bruine kikkers op het droge. Ze doen geen
kwaad, en als ze in je zwemvijver zitten, laat
ze dan gewoon met rust.

Dit was het derde en laatste deel van
het drieluik met de veel gestelde vragen over zwemvijvers.

Tekst: Jean Van Hoof
Foto’s: Jean Van Hoof
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ProNitro,
de iNNovatieve graszaadcoatiNg.

De nieuwe stikstof
graszaadcoating

ProNitro graszaadcoating, ontwikkelt
door DLF, biedt een helpende hand voor
elke tuinaannemer. Een goed en strak
gazon, trapveldje of plantsoen aanleggen
vergt toch enige tijd en energie. Echter
komt het gras inzaaien vaak als laatste
wanneer er weinig tijd is. Een oplossing
hiervoor is de ProNitro graszaadmengsels
binnen het Masterline pakket. Deze
bevatten een stikstofcoating welke zorgt
voor een stevige beginstart.

• Snellere vestiging
• Arbeids- / kostenbesparend
• Vervangt normale startbemesting
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Nu verkrijgbaar in Masterline
RecreaMaster ProNitro

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

Het is bewezen dat de ProNitro gras
zaadcoating zelfs tot 4x efficiënter is dan
traditionele bemesting. De reden dat
het effect op het graszaad veel groter
is, komt omdat de meststof (stikstof)
op het graszaad zit en dus meteen kan
worden opgenomen door het plantje.
De stikstof op het zaad spoelt vrijwel niet
uit en voedt meteen de plant en niet het
aanwezige onkruid. De coating maakt
het zaad ook wat zwaarder, wat gunstig
is voor het bodemcontact waardoor er
een betere opkomst is. ProNitro levert
een supersnelle start en kan tot wel 30%
meer planten opleveren.
Genomineerd voor de Innovatieprijs
Sportaccommodaties
ProNitro is ook genomineerd geweest voor
de Innovatieprijs Sportaccommodaties
2017. Deze prijs is tijdens De Dag van de
Sportaccommodaties in Houten uitgereikt
en ondanks dat ProNitro niet als dé
winnaar uit de bus kwam, maar wel als
enigste graszaadfirma’s, werd het door de
jury geprezen om zijn duurzame karakter.
ProNitro eindigde bij de top 3 van de in

totaal 12 inzendingen. Het tegen gaan van
uitspoeling van kunstmest was één van
de belangrijkste punten die zij opmerkten
als duurzaam. Ook is het grote voordeel
van ProNitro gecoate graszaadmengsels,
dat je in één werkgang klaar bent, zaaien
en bemesten in één!
Veelzijdig en duurzaam
Binnen het Masterlinepakket van DLF
zijn verschillende graszaadmengsels
verkrijgbaar met de ProNitro coating.
Bijvoorbeeld het mengsel RecreaMaster
ProNitro, welke behandelt is met deze
coating. Dit maakt het uitermate goed
geschikt voor parken en plantsoenen,
maar ook voor trapveldjes, sport
en speelgazons en natuurlijk niet
te vergeten voor in de tuin en op
campings. RecreaMaster ProNitro bevat

ook 4turf®(Engels raaigras tetraploid)
en bestaat verder uit Engels raaigras,
Roodzwenkgras en Veldbeemdgras.
RecreaMaster ProNitro is daarom voor
diverse situaties een goede keuze. Het
mengsel zorgt voor een dichte mat
in een kortere tijd. Tevens is het een
mengsel dat weinig onderhoud met zich
mee brengt, waardoor de kosten lager
zullen zijn. Kortom het ideale mengsel
voor de tuinaanemer.
dlF
www.dlf.be
info@dlf.be
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‘Vanilla’ en Sunpatiens ‘Pink’, het donkerroze
zusje Sunpatiens ‘Magenta’, gecombineerd
met het laagblijvend, wintergroen siergras
Festuca glauca, dat weinig onderhoud vraagt.
Om het aantal gietbeurten te beperken,
werden deze bakken ook voorzien van een
waterreservoir met peilbuis. Met behulp van
een waterabsorberend doek werd het water
uit het reservoir opgetrokken en werd het
substraat vochtig gehouden.

Fleur je project eens op met

perkplanten
Zijn er borders/tuingedeeltes in je project, die
je visueel extra in de kijker wil zetten? Hier
bieden perkplanten omwille van hun bloeirijkheid en lange bloeiduur een duidelijke
meerwaarde! Door het tijdelijk karakter van
deze planten, kan je je klanten elk jaar opnieuw verrassen met verschillende plant- en
kleurcombinaties. Iets terughoudender? Probeer het eens als tijdelijke tussenoplossing
(pop-up tuintje of enkele bloembakken) en
laat je overtuigen door hun bloemenpracht.
Dit kan zeker van pas komen bij projecten
die vertraging oplopen of waarvan sommige
borders/tuingedeeltes in het komend groeiseizoen nog geen invulling krijgen.
Met het project ‘B(l)oeiend Oost-Vlaanderen’,
een samenwerking tussen Toerisme OostVlaanderen, het Proefcentrum voor Sierteelt
en de gemeente Wetteren, worden partnergemeenten én particulieren in de sierteeltregio
gestimuleerd en ondersteund om perkplanten
aan te planten op openbare plaatsen.

Pop-up tuintjes
In dit kader werden vorig jaar enkele pop-up
tuintjes in vollegrond aangelegd als voorbeeld en stimulans in enkele deelnemende
gemeentes.
Aan het kerkhof in het centrum van Wetteren werd een gevarieerde plantborder
uitgewerkt (figuur 1). Achterin de plantborder werd een strook beplant met Galtonia
canadensis, die door zijn hoogte en witte
bloei als het ware een wit gordijn creëerde.
Daarvoor zorgden verschillende planten
met verschillende bloeistructuren en
groeiwijzen voor een dynamisch geheel.
Hier zorgden ondermeer Cleome ‘Senorita
rosalita’ en Dahlia ‘Mystic dreamer’ voor
een variatie aan roostinten. De soorten Pennisetum ‘White lancer’ en Sunpatiens compact
‘White’ brachten, op verschillende wijze,
witte toetsen terug naar voor in de border,
wat diepgang creëerde. Tenslotte werden er
ook enkele soorten ingeplant, zoals de geelroze Lantana ‘Evita rosea’ en de donkergele

Mobiele parklets
Tagetes ‘Gold medal’ die een tegengewicht
boden tegenover de basis van witte en
roze tinten, wat het geheel wat levendiger
maakte.
In Wichelen werd aan het kruispunt van
de Bruinbekestraat en de Suikerstraat een
grasstrook vervangen door een kleurrijk
bloementapijt (figuur 2). Hier werd gekozen
voor de geel-rode Coreopsis ‘Highland Blast’,
de fijne, sterk geurende bloemetjes van
Nicotiana alata, de felroze bloempjes met fijn
ingesneden bladeren van Cosmos ‘Sensation Glory’, rode bloemen van Begonia ‘Big
Red’ alsook nog de blauw-witte bloempjes
van de zeer rijkelijk bloeiende vaste plant
Geranium ‘Rozanne’. Dit gecombineerd met
bladgewassen als de oranjekleurige vaste
plant Heuchera ‘Caramel’ en Pennisetum
‘rubrum’, een siergras met donkergekleurd
blad en prachtige roodgekleurde pluimen
zorgde voor een kleurrijke aandachtstrekker
de voorbije zomermaanden.

figuur 5

figuur 4

Kleurrijke bloembakken
Ook hiervan werden vorig jaar enkele voorbeelden aangelegd in enkele deelnemende
gemeentes.
Bloembakken, vervaardigd uit cortenstaal,
nabij de kerk in Destelbergen (figuur 4), kregen
een nieuwe opvulbeurt. Er werd hier gekozen
voor warme kleurtinten variërend van geel
tot rood met kleine witte toetsen. Hier trok
een twee meter hoge zuil met Thunbergia alata
de aandacht, omringd door de geel-oranje
bloemen van Sanvitalia talya ‘Great yellow’ en

Gazania ‘new magic yellow’ die werden gecombineerd met de kleine donkerrode bloemen
van Callibrachoa ‘kabloom red’ en de fijne witte
bloempjes van Euphorbia ‘Glitz’.
Ook op het gemeenteplein te Wachtebeke
werden 10 houten bakken geplaatst die werden gevuld met roze/rode tinten (figuur 5).
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de rijkbloeiende lichtroze Begonia ‘Big Pink’, Gaura

TIP: Beplant de border/tuingedeelte voor perkplanten in met
bloembollen om in het vroege
voorjaar, en eventueel het najaar,
ook reeds kleur te voorzien. In de
winter kunnen ook winterbloeiende perkplanten (figuur 3) voorzien
worden, zoals winterviooltjes.
Op die manier voorzie je jaarrond
bloemen en kleuren.

Parklets is een term die ontstaan is in openbaar groen (bij leefstraten) en doelt op het
tijdelijk omvormen van een parkeerplaats
of andere verharde oppervlaktes naar een
ontmoetingsplaats mét planten (bloembakken) en zitgelegenheid (figuur 6).
Een stappenplan werd uitgewerkt om zelf
een parklet bestaande uit twee bloembakken
met zitbank op te bouwen vertrekkende van
enkele paletten of ander recuperatiehout. Dit
stappenplan en meer informatie omtrent het
project is beschikbaar op de website:
http://www.pcsierteelt.be/bloeiendhoekje.
Voorzie jij deze parklet met bloemenpracht
en pas jij het toe als een absolute meerwaarde voor jouw project?
￼
Het project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen is een
Platteland Plus project met steun van de Vlaamse
Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Tekst: Pieter Goossens (PCS)
Foto’s: PCS

figuur 1

figuur 2
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figuur 3

figuur 6
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Medewerkers

hoe pak je het aan ?
Volgens alle signalen wordt de arbeidsmarkt krapper, dus het behoud van
personeel wordt steeds belangrijker.
Daar komt bij dat een heel groot deel van
de werknemers (latent) op zoek is naar
andere mogelijkheden in hun loopbaan.
Onderstaand een aantal redenen waarom
werknemers opstappen en wat je kan doen
om dat te voorkomen.

Geen respect
Werknemers verlaten het bedrijf niet, ze
verlaten hun werkgever. Het speelt geen
rol hoeveel je je medewerkers waardeert,
respecteert, als ze dat niet weten dan
zouden ze zomaar kunnen vertrekken. Zorg
ervoor dat je op tijd en stond je waardering
uitdrukt. Zoek een manier om de appreciatie voor hun bijdrage te laten blijken.

“Een overlegmoment
begin of halfweg
de week om de
lopende werven te
bespreken. Of eens
een moment al het
materiaal overlopen,
welke is goed, welke
moet gerepareerd
worden…, Het kan
een rustpunt zijn of
een groeimoment
worden.”

Geen visie
De werkgever kan een visie hebben waar
het bedrijf heen zal gaan, maar kennen de
medewerkers die visie ook? Er zijn veel succesvolle bedrijven die in staat zijn om goed
personeel aan te trekken en te behouden,
omdat ze goed zijn in het communiceren
van hun visie. Hang bijvoorbeeld je missie
en visie duidelijk zichtbaar in je atelier,
refter of ontvangstruimte. Waarom niet in
je bestelwagen..

“Een medewerker die
zich geapprecieerd
voelt, doet altijd
meer dan wat van
hem verwacht wordt.”
Geen gelijkheid/ eerlijkheid
Niemand wil blijven bij een werkgever die
hen niet eerlijk behandelt. Doe de test. Wordt
iedereen betaald volgens hun kunnen ?

Geen moraal

Zelfs als een bepaalde werknemer positief
en energiek is, wordt dat weggezogen indien
hij omringd wordt door mensen met een
laag moraal. ‘Team-identiteit’ en ‘team-eenheid’ kunnen de sleutel zijn tot het boeien
en behouden van die goede werknemers die
je wil hebben. Wanneer iedereen ongelukkig is en er geen energie en moeite in
stopt, dan zal niemand daar willen werken.
Teambuilding onder de vorm van een gezamenlijke uitstap of BBQ is niet overbodig.
Er werd zelf al ‘geraft’ op zee. Het hoeft niet
altijd veel geld te kosten, het is een kwestie
van het teamgevoel aan te zwengelen.

Geen uitdaging of autonomie
Als je de mogelijkheid voor uitdagend,
boeiend werk niet geeft, dan ga je natuurlijk die werknemers verliezen die willen
uitgedaagd worden of die een zekere mate
GROENGROEIEN magazine

VAN DYCK MARCEL

UW PARTNER VOOR LAND-, TUIN-, BOSBOUW EN MEER
“Sommige
tuinaannemers maken
er een punt van
elke vrijdagavond
een pint te pakken,
anderen doen een
‘toolboxmeeting’ op
woensdagmorgen met
koffiekoeken, beide
een goed moment
om sluimerende
ontevredenheid te
detecteren en op te
lossen.”

van autonomie over hun werk en privé
leven willen. Weinig mensen zijn blij dat ze
‘gemicromanaged’ worden. Niemand wil
zich als een klein kind behandeld voelen of
niet vertrouwd worden om de meest elementaire beslissingen in het werk te nemen.
Mensen willen de mogelijkheid hebben om
een expert in hun eigen baan te zijn.

Dus wat is de oplossing? Hoe kun je
voorkomen dat de perfecte werknemer
de benen neemt?
Ga actief luisteren en breng op regelmatige
basis interactie met je medewerkers tot
stand. Misschien is het een idee om ‘BLIJF interviews’ in plaats van ‘exit-interviews’ te
introduceren. Zo kom je er achter waarom je
huidige werknemers blijven. Het helpt om
een sterke mate van vertrouwen en betrokkenheid op te bouwen met werknemers
indien zij zowel hun doelstellingen als hun
bezorgdheid met een baas kunnen delen
voordat het te laat is om de problemen te
identificeren en op te lossen.

Tekst en aanvulling: Marc Galle
Bron: vrije vertaling van B. Marr

Provinciebaan 71,
BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56
F +32 16 69 62 53
info@vandyck.be
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LEDENVOORDEEL

Om écht
groot te
worden
hebben
wij ook U
nodig.

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

Zeven ledenvoordelen
van Groen Groeien

<

Advies Degelijke advisering over nieuwe wetgevingen en reglementeringen zoals
tewerkstelling, verkeer, fytolicentie, milieu en ruimtelijke ordening, …

<

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

<

Opleiding

<

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

<

Netwerking

<

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

<

Bestel
24 op 24
7 op 7

Snel en
eenvoudig

Actuele
productinformatie
en advies

SURF NAAR
WWW.SANAC.BE
EN BEZOEK ONZE
WEBSHOP

Uw eigen
bestelhistoriek

-5%
KORTING

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 !

MER

NAANNE

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

TUI
OOR DE
ALLES V

17 - maart 2017

Belangenverdediging

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

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

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

exotic...
…WELCOME IN REALITY!
De deuren van het vliegtuig worden geopend
en we stappen een oven in… woeaah… hier
zijn we dan… hier start het nu echt…
een gevoel van ‘op je tanden bijten en
voortdoen’ dringt even door het hoofd en
automatisch volg je de groep die zich naar de
aankomsthall van de luchthaven begeeft…
een bescheiden gebouw, met sobere gangen,
dat opgefleurd werd door veel volk in gekleurde gewaden.
De goed voorbereide 15€ cash werden
klaar gehouden om het lokale visum aan te
kopen… de ambtenaar legt me in een moeilijk
verstaanbaar frans uit dat dit niet voldoende
is en ik 20 € moet geven voor de 10000
Francs-cfa van het visum. Later laat men
mij begrijpen dat dit omgerekend eigenlijk
amper 15.5€ is… dus welkom in Afrika!
Toen ik ooit besliste om van tuinen te ontwerpen een beroep te maken, koppelde ik daar
maar al te graag de technische kant aan met
het helpen uitvoeren van de projecten en de
opvolging, buiten. Ganse dagen op de stoel
achter de computer was niets voor mij. Nu,
met deze missie, zit ik in alle geval midden in
de roos!

Back to reality…
Een goede verrassing, een recente SUVwagen met airco en nummerplaat van de
staat (waar de organisatie toe behoort)wacht
me op in een vochtig 35° C buiten. De frisse
wagen is een verademing. Van gewoon te

ademen word je hier al nat van ’t zweet.
We reden een half uur langs een grote asfaltbaan, en in het donker zag je al al die kleine
winkeltjes, 4 palen met een golfplaat- of stoffen dak langs de weg… dit zou het klassieke,
dagdagelijkse beeld worden voor de rest van
de reis...met mensen in de weer, of juist niet,
slapend op een bank.
Opeens slaan we links af, gedaan met asfalt
en we volgen een hobbelige aardeweg, met
veel huisvuil langs de kanten, hier en daar
een struik, een palmboom of Acaciasoort, tot
er een betonnen gebouw, met verdiep, een
contrast met de naastgelegen kleine stenen
huisjes met golfplaten dak, vormt. Ik mag uitstappen, en word binnengeleid in het hotel.
Au revoir chauffeur, à demain!
Na een korte nacht stond de chauffeur me al
op te wachten…steeds met de glimlach, en in
een brabbelend frans vraagt hij hoe de nacht
was. Très bien, merci!
Hij brengt me naar het hoofdkwartier van
FAIEJ (Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes)
Ik wordt er binnengeleid en via veel kleine
bureautjes bereiken we het hoofdburau
waar, als een president, Madame la directrice, zetelt.
We bespreken de komende week, hoe ze
de selectie maakten van de 50 deelnemers
uit het gehele land en vooral dat ze zelf heel
graag rozen ziet!
Na dit kort onderhoud krijg ik een rondleiding
in de hoofdstad Lome, gelegen aan de kust en
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waar we de volgende 9 dagen gaan verblijven.
Langs de grote aardwegen staan her en der
rekjes met gekleurde betonklinkers… Kraampjes met de fel bedrukte, typische stoffen, gekleurde chinese borstels en nootjes in glazen
flessen zie je in elke straat. We bezoeken kort
de voodoomarkt, met naar rot vlees geurende
schedels van allerhande dieren en waar je, op
voorschrift, achter de ‘toonbank’ zelfs menselijke organen kan kopen ter bereiding van het
recept van de shaman.
We maken een korte stop aan het domein
met het leslokaal, waar plots een hevige
regenbui in enkele minuten de straat onder
water zet, de padden kwaken naar believen
en alle elektriciteit valt uit…even wachten….
en nog even…. en het is weldra in orde… en
geduld is een goede deugd, ook daar!
Blijkt dat er (nog)geen echte waterhuishouding is. Hier en daar zie je langs de baan een
beginsel van een gebetonneerde gracht,
waar ook afvalwater in kan komen, waarbij
uiteindelijk alles naar zee vloeit, maar waarnaast juist een hotel werd gebouwd.
De regenvlaag maakte snel plaats voor een
hete, vochtige lucht, waar diverse aardgeuren
zich met de lokale vermengden.
Deze eerste kennismaking gaf al snel het gevoel dat de voorbereide PowerPoint een veel te
gedetailleerde aanpak was. Het levensniveau
en de huidige infrastructuur van gebouwen,
wegen en vooral de afwezigheid van tuinen
zou een dagelijkse updating vragen… gelukkig
kwam ’s avonds professor Patrick Van Damme
aan. Die zou me, met zijn Togolese ervaring,
helpen met de oriëntatie van de lessen.
8u30 ’s morgens en het is al drukkend warm.
De professor en ik lopen het klaslokaal binnen… 50 aanwezigen staan op en verwelkomen ons… bij het zien van de 5 grote airco’s
die er staan stuur ik een blik van voldoening
naar de prof…
Het klaslokaal was een grote hoge ruimte
met ruime grote vensteropeningen zonder
glas, om lucht binnen te laten of die konden
gesloten worden om de warmte buiten te
houden… doch was dit een maat voor niets…

het was en zou alle dagen zo’n 35°C zijn en
tot de laatste dag hebben we nooit begrepen
waarom de airco’s niet mochten of konden
draaien…dan maar lesgeven in eigen nat .
Om te weten wat men eigenlijk juist van ons
verwacht, starten we met ‘un tour de table’…
om beurt zegt men zijn naam en geeft men
aan wat men van de komende week verwacht.
Het leken mij wel chinezen… frans met veel
haar op, onverstaanbare namen, laat staan te
verstaan wat ze wilden leren. Faiej had voor
ons een assistent voorzien. Dit leek me eerst
onnodig maar al gauw riep ik zijn hulp in…hij
zou noteren in duidelijk frans wat ze zeiden…
Geleidelijk aan werd ik gewaar dat ook ik
zou leren gedurende de ganse week… het
ontcijferen van de diverse Franse dialecten
die ze spreken was een noodzakelijk goed om
te kunnen communiceren.
Met Professor Patrick hadden we kort
afgesproken elk om beurt les te geven. Hij
zou in de komende week aanleren hoe een
plant groeit, hou ze te vermeerderen, wat een
goede bodem inhoudt en vooral hou men dit
daar kan bereiken.

Ikzelf startte met een inhoudsoverzicht en
ging de interactie aan met de studenten
over wat zij en wij onder tuinaannemer en
tuinontwerp verstaan… dit werd de leidraad
van de komende dagen. Opnieuw zou de
assistent een gouden bijdrage leveren met de
vertaling naar gewoon Frans…. Hij hielp ook
om de plooimeters van GroenGroeien uit te
delen. 4 Leerlingen moesten het stellen met
een gewone gele plooimeter, daar gekocht,
en wat een affaire… ze wouden ook éen met
GroenGroeien erop!
Het publiek was zeer divers, vooral jonge
mannen met 2 jonge vrouwen als enige
uitzondering… en eigenlijk waren ze vooral
curieus om nieuwe dingen te leren…een
nieuwsgierigheid die aan de basis misschien
wel aangewakkerd was door de luxe van een
week lang gratis eten en drinken te krijgen,
naast de lessen. De besten konden zo ook
mikken naar een subsidie om een kleinhandel
of bedrijfje op te starten.

Sommigen hadden al wat ervaring met het
opkweken en verhandelen van planten. Vele
van deze kennen wij hier als kamerplanten
(Sanseveria, Oleander, Zamioculcas, Dieffenbachia, …). Op de laatste lesdag werd een
bus georganiseerd om deze verschillende
kwekerijtjes te bezoeken.
Het zijn allemaal weinig gespecialiseerde,
kleinschalige kwekerijtjes en de ene is al
meer onkruidvrij dan de andere. De eigenaar
is telkens zeer fier om zijn gamma te presenteren en legt gretig uit hoe hij dit aanpakt.
Ineens neemt hij zelf een plant, haalt een mes
uit zijn zak en toont aan alle medeleerlingen
hoe hij een ent doet… de professor luistert
en kijkt naar mij met de woorden: “Zo zie je
maar, ze hebben ons niet meer nodig! “
Die dag liet ons een stukje meer van Togo
zien. Vanuit Lomé, bijna centraal gelegen aan
de kust, reden we zowel richting Ghana tot
bijna aan de grens en ook richting Benin, aan
de andere zijde. In Lomé zelf bouwden de Chinezen een grote haven, éen van de 3 belangrijkste van Afrika (naast Tanger en Kaapstad)
om het binnenland te bevoorraden.
Verder was het tevergeefs zoeken naar andere
troeven van Togo…het land is arm en heeft
weinig te bieden. Het heeft Fosfor dat wordt
geëxporteerd maar het laatste stuk woud met
wilde dieren werd door de huidige President
Faure gekapt en tot houtskool verwerkt voor
de snel groeiende bevolking en wild werd
opgegeten. Voor een safari of trek ben je daar
niet echt meer aan het juiste adres, hoewel
naar het schijnt toch hier en daar in het noorden nog een stukje groen ligt.
Het klimaat is droog, met een tropisch
regenseizoen, wat meevalt voor de landbouw.
De teelt van groenten en fruit voldoen voor
eigen gebruik, maar weinig schiet over voor
export. Langs de brede aardwegen waar veel
volgeladen brommers zich tussen de wagens
een weg banen, staan grote oude Teakbomen.
Maar veel groen is er verder niet te bespeuren.
Het Togolese volk is niet ongelukkig, ook
al verdienen ze maar zo’n anderhalve euro
per dag. De vrouwen die zichzelf waarderen
dragen een pruik. Dus elke vrouw die je
ziet lopen zonder het zwarte kroezelhaar
investeerde in een pruik, misschien wel van
Chinese makelij. Je voelt wel de schrik voor
de President, die de steun van Europa in 2005
werd ontnomen wegens genocide.
Als afsluiter was op zaterdag een groots ‘Remise des diplômes’ voorzien. De minister van
onderwijs was uitgenodigd maar verontschuldigde zich last minute. Een rapper-student trad
op, en heel formeel werd éen voor éen naar
voor geroepen om hun diploma uit de hand van
Madame la Directrice te krijgen. De zeven beste
kregen naast het T-Shirt van Wienerberger ook
GROENGROEIEN magazine

Groen Groeien goes exotic

nog een Floraliënboekje. We kregen een bedankingswoord van Bernadine, een gedreven
vrouwelijke deelneemster die nu nog contact
blijft houden en wellicht ooit hogerop geraakt.
De studenten hadden op voorhand een
opdracht gekregen zowel voor plantkunde
als voor ontwerp/aanleg. Het verbeteren was
een duidelijke print en bevestiging van de
situatie van het land… soms wel hilarisch.
Ondanks iedereen toegang heeft tot internet, op de gsm die ze allemaal hebben of in
cybercafé’s, waren de antwoorden vooral
betreffende de plantbeschrijvingen vaak uit
de lucht gegrepen. Op de vraag wat de bloeiperiode van hun gekozen plant was, werd bvb
geantwoord: ‘Als de bloem open is’.
Bij het tekenen van het tuinplan, werd vaak
links en rechts verwisseld, het herhaaldelijk
uitgelegde boomsymbool (bovenaanzicht)
werd toch weer met stam op het plan getekend en soms werden alle gevraagde tuinzones gewoon binnen in het huis getekend.
Iedereen trok zijn Wienerberger shirt aan
en vroeg om samen op de foto te gaan. Een
reporter nam interviews af voor de nationale
zender en tot onze grote verbazing kwamen
we in het nationale nieuws van 20h.
De dag voor het vertrek was een diner voorzien met bespreking van het vervolg.
Gezien de Belgische Vzw Exchange, die succesvol ondernemen steunt door Belgische
experts uit diverse sectoren uit te zenden
naar het zuiden om er de armoede te bestrijden door de kennis te verhogen, stopt met de
samenwerking met Togo, wil Faiej wel een
tweede luik.
Ons werk werd geapprecieerd en we mogen
terug… dus wie weet, als het ooit lukt, kunnen we nog eens van die lekkere kersverse
mango’s gaan proeven.
En dan graag in hetzelfde hotel Agla, waar
de chef-kok ons Gentse waterzooi en stoverij
met frietjes bereidde…recepten die hij ooit
leerde van een Sabenamedewerker in wiens
dienst hij jaren werkte.

Tekst: Inge De Bruycker
Foto’s: Inge De Bruycker
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WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!

De tuinaanlegsector

2016 in beeld
Met dit artikel brengen we een beeld van
de situatie in de tuinaanlegsector waarbij
we gekeken hebben naar omzetcijfers,
tewerkstellingscijfers en de mate waarop
de consument een beroep doet op een
tuinaannemer.

Omzetcijfers sector aanleg- en onderhoud in België (2013-2016)
Op basis van de cijfers van de FOD Economie
haalde de sector tuinaanleg- en onderhoud
in 2013 een omzet van 2,185 miljard euro. In
2016 is deze omzetwaarde gestegen met 149
miljoen euro tot 2,334 miljard euro. Eigen
berekeningen geven een omzet aan van 2 miljard euro en bevestigen de cijfers van de FOD
Economie. Tuinaanleg en –onderhoud is dus
een belangrijke economische sector in België.
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We bekeken de evolutie van de tewerkstelling in de tuinaanlegsector op basis van
de cijfers van de ‘Sectorfoto 2016’ van het
6000,0000
Kenniscentrum Groene Sectoren (KCGS). De
sector kende gedurende de laatste vijftien
jaar een sterke groei.
Het aantal werkgevers in de tuinaanlegsector
verdrievoudigde zowat en bedroeg in 2016 in 4500,0000
totaal 2.629. Het aantal werknemers verdubbelde in ruim tien jaar tijd tot 8.138 in 2016.
We stellen recent echter een lichte daling
3000,0000
van het aantal werkgevers en werknemers
in de tuinaanlegsector vast. Een verklaring
hiervoor is dat de tewerkstelling in het
openbaar groen afneemt door budgettaire
1500,0000
krapte bij de openbare besturen en toenemende concurrentie van grote spelers en de
sociale economie. In het privaat groen en
bedrijfsgroen kan dit verlies aan tewerkstelling onvoldoende opvangen worden.
0

Op basis van de cijfers van de Sectorfoto
2016 van het Kenniscentrum Groene Sectoren (KCGS) en de cijfers 2016 van de Vlaamse
dienst voor Agromarketing (VLAM) kunnen
we een beeld geven van het aantal tuinaannemers in Vlaanderen en in België. Het
aantal werkgevers in tuinaanleg en -onder-

Trekker TM3215 met hydrostatische aandrijving (24 Pk)
Basismachine met gazonbanden vanaf € 11.650 exclusief BTW

9000

Evolutie tewerkstelling tuinaanlegsector (1990 – 2016)

Aantal tuinaannemers in 2016

TM3215 Hydro
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Figuur 1: Evolutie van het aantal werkgevers en werknemers in de tuinaanlegsector (1990 – 2016)
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Figuur 2: Aantal werkgevers/eenmansbedrijven in de tuinaanlegsector - Situatie 2013
￼￼

houd en het totaal aantal tuinaannemers
werden per regio berekend. Eind 2015 waren
er 4.815 tuinaannemers actief in Vlaanderen.
GROENGROEIEN magazine

Daarvan waren er 1.625 actief als werkgever.
Wanneer we de extrapolatie maken op Belgisch niveau, stellen we vast dat ongeveer

HILAIRE VAN DER HAEGHE N.V. | Boomsesteenweg 174, B-2610 WILRIJK (Antwerpen) | T: +32 3 821 08 58 | E: garden@vanderhaeghe.be

De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.

economische situatie
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7.792 tuinaannemers actief zijn in België
waarvan 2.629 als werkgever. Hier stellen we
vast dat het aantal eenmansbedrijven in de
tuinaanlegsector toeneemt t.o.v. het aantal
bedrijven met werknemers. In 2013 waren
er volgens ramingen (extrapolaties op basis
van VLAM-cijfers en tewerkstellingscijfers)
in België in totaal zo’n kleine 6.000 tuinaanlegbedrijven actief waarvan 2.568 werkgevers (zie figuur 2). Bekijken we de situatie in
2016 dan zien we dat tuinaanlegsector aan
het evolueren is richting 8.000 bedrijven
maar dat de stijging van het aantal werkgevers eerder beperkt is met een toename van
61 bedrijven t.o.v. 2013 (zie figuur 3).
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Meer Belgen doen beroep op een tuinaannemer

1624,5

0
werkgevers

Uit de GfK-gegevens van december 2016
blijkt dat andermaal de tuinaanlegsector nog
steeds goed scoort bij de consument. ‘GfK
PanelServices’ volgt in opdracht van VLAM
het consumptiegedrag van 5.000 Belgische
individuen. Dit panel is representatief voor de
Belgische bevolking. GfK onderzoekt tweemaal per jaar in hoeverre de Belg beroep doet
op de diensten van een tuinaannemer.
Iets meer dan 14% van de Belgen verklaarden in 2016 beroep gedaan te hebben op een
tuinaannemer voor de aanleg en/of het onderhoud van zijn/haar tuin. Dit is meer dan
een verdubbeling ten opzichte van acht jaar

alle TA

werkgevers

■ Vlaanderen

alle TA

■ België

Figuur 3: Aantal werkgevers/eenmansbedrijven in de tuinaanlegsector - Situatie 2016
￼￼

geleden. Meer Belgen geraken overtuigd dat
een tuin keihard genieten is en doen beroep
op een professionele tuinaannemer.
In de helft van de gevallen waarin een tuinaannemer ingeschakeld wordt, gaat het puur
om het onderhoud van de tuin. In een derde
van de gevallen wordt enkel gebruikgemaakt
van de dienst “tuinaanleg”. Eén vijfde van de

klanten vraagt de tuinaannemer voor een
combinatie van aanleg én onderhoud.
￼￼
Tekst: Jan Vancayzeele
Bron: Kenniscentrum Groene Sectoren (KCGS) en
de Vlaamse dienst voor Agromarketing (VLAM)
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Figuur 4: Evolutie 2008 - 2016 - resultaten via ‘GfK-PanelServices’ tuinaanleg

GROENGROEIEN magazine

MATjun2013

MATdec2012

MATjun2012

MATdec2011

MATjun2011

MATdec2010

MATjun2010

MATdec2009

MATjun2009

MATdec2008

MATjun2008

0%

W I L L E M S V E R A N D A’ S K L A N T E N A A N H E T W O O R D

Project in Destelbergen

Willems veranda’s
Willems veranda’s

Onze leefveranda’s bieden uw woning een unieke meerwaarde !

ANNIE & HUBERT
Voor buitenliefhebbers Annie en Hubert uit Destelbergen is hun
Willems pergola niet meer weg te denken. Of het nu regent,
waait, of juist broeierig heet is, ze kunnen nu altijd doen wat ze
het liefst doen: gezellig op hun terras vertoeven.

Waarom koos u voor een pergola?
Annie: In onze vorige woning, een halfopen bebouwing, hadden
we al een pergola. Dat was het verbindingsstuk tussen het huis en
de garage. Daar hebben we toen, samen met de kinderen, enorm
van genoten. Toen we in 2001 naar onze huidige woning verhuisden, wisten we al dat we ooit ook daar een pergola zouden laten
plaatsen. We merkten namelijk al snel dat er vaak een snijdende
wind blies op ons terras.
Hubert: We kozen bewust voor een pergola, omdat we geen extra
binnenruimte nodig hadden. Onze woning is ruim genoeg, dus het
enige wat we wilden, was langer van ons terras kunnen genieten.
Die wens is nu gelukkig uitgekomen. Bovendien is het nog altijd
mogelijk om het open gedeelte in de toekomst eventueel dicht te
maken. Alles is voorzien.

Deed u al een beroep op de dienst na verkoop?
Annie: We hebben nog geen problemen gehad, dus we hebben ook
de dienst na verkoop nog niet nodig gehad. Meteen ook een bewijs
dat alles tot in de puntjes was afgewerkt.
Hubert: De Willems-medewerkers verzekerden ons wel dat we altijd
contact mogen opnemen als er toch ergens een probleem zou opduiken. Dat stelt ons helemaal gerust.

Hoe verliep het contact met de vertegenwoordiger?
Annie: Uitstekend! Hij gaf ons professioneel advies, zonder ons al
te veel in een bepaalde richting te duwen. Hij liet de eindkeuze
volledig aan ons en dat stellen we absoluut op prijs. Omdat Hubert
wel een handige harry is, vroegen we of we zelf al wat voorbereidingswerken konden uitvoeren. Dat was geen probleem en de
samenwerking verliep vlot. Onze tevredenheid over de vertegenwoordiger geldt trouwens meteen voor alle Willems-medewerkers.

Bewuste
keuze voor
pergola

Op niemand hebben we iets aan te merken.
Hubert: Het financiële plaatje klopte ook volledig. De uiteindelijke
prijs kwam exact overeen met het bedrag dat we bij de bestelling
waren overeengekomen. Dus geen onaangename verrassingen
achteraf.

Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen

N°1 IN BELGIË DANKZIJ PERMANENTE INNOVATIE
EN ONS STREVEN NAAR PERFECTIE !

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 één van onze experts en een gratis offerte.

Willems NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse

De Leefveranda®

is een beschermd merk van Willems veranda’s nv.

Volg ons op

COLUMN
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De mooiste grassen

voor de tuin “Het langverwachte boek over siergrassen.”
In het Nederlandstalig leesgebied is het al 13 jaar geleden dat er nog eens een boek over siergrassen uitkwam: het bekende ‘Prachtig gras’ van Piet
Oudolf & Michael King. Ondertussen is er al zoveel veranderd op grassengebied! Er zijn tal van nieuwe soorten bijgekomen en de toepassingen
hebben zich zoveel uitgebreid. Siergrassen zijn al lang niet meer beperkt tot prairieborders of grote landelijke tuinen, ze duiken nu minstens zo
vaak op bij strakke woningen, stadstuinen en dakterrassen. Zelfs inheemse grassen krijgen meer belangstelling, voor wie liever puur natuur tuiniert. Een ding is zeker: grassen zijn niet meer weg te denken uit onze tuinen. Alleen ontbrak het aan solide en bruikbare informatie om het juiste
gras te kiezen en te onderhouden. Dat is met dit gloednieuwe boek verleden tijd.

Een vernieuwend gamma aan natuursteen, keramiek,
composiet én de juiste vakmensen maakt ons de
uitgelezen partner voor elk project van A tot Z. Tegels,
trappen, maatwerk, voor elke persoonlijkheid en vraag
hebben wij bij Stone een oplossing.

stone.be

￼

Voor tuinen van bij ons
‘De mooiste grassen voor de tuin’ is niet het zoveelste
vertaalde boek, maar een boek ‘van bij ons’, waarin enkel de
beste soorten en variëteiten voor de Vlaamse en Nederlandse tuinen zijn opgenomen. Auteurs zijn siergrassenkweekster Tinneke Provoost van De Grashalm en groenjournalist
Laurence Machiels, die hiermee haar negende tuinboek
schreef. Het is allesbehalve een encyclopedie, wel een heel
praktische handleiding over hoe je grassen in de tuin toepast. Wat is het beste siergras voor een haag of strak blok,
welke gebruik je als bodembedekker of in pot, en wat zijn
topgrassen voor de border? Meer dan 90 siergrassen worden
in detail beschreven, met de nodige botanische informatie,
het gebruik in de tuin, de standplaats en hoe ze te onderhouden.

24,99€

Recht uit het vak
Maar het boek telt ook meer dan 20 tuinen waarin grassen
een prominente rol spelen. Ze worden in detail besproken en
toegelicht door diverse tuinarchitecten en tuinaannemers,
die graag en vaak met grassen werken – recht uit het vak -,
waaronder Chris Ghyselen, Thomas Leplat, Filip Van Damme,
Tom Ostyn, Stefaan Willems en de bekende AmerikaansNederlandse topontwerpster Carrie Preston. Ze geven hun
visie op het gebruik van siergrassen in de tuin, en verklappen
welke soorten zij de allerbeste of mooiste vinden.
In het boek vinden zowel beginnende als ervaren tuinaannemers en – architecten de broodnodige informatie om het
juiste siergras te kiezen, aan te planten en te onderhouden.
Het is een doe-boek met tal van praktische, onmiddellijk
toepasbare tips, en tegelijk inspirerende voorbeelden. Siergrassen kiezen was nog nooit zo gemakkelijk.

for private & professional
Showroom Olsene

Grote Steenweg 13
9870 Olsene - Zulte
+32 93 88 91 11

De mooiste grassen voor de tuin, Tinneke Provoost en
Laurence Machiels, foto’s Artifix, Lannoo, 224 p., harde cover,
EAN: 9789401439893, 24,99 euro.

Buiten gewoon.
GROENGROEIEN magazine
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PLANTEN

Onderhoud van

vaste planten
Vaste plantenborders zijn wellicht de meest
op-maat-gemaakte vegetatie binnen tuinen
en openbaar groen. In tegenstelling tot
bomen, waar het beheer vrij eenduidig is
ongeacht de soort, vergt het onderhoud van
kruidachtigen een custom made beheerplan. Elke soort heeft zijn specificaties, elke
handelingen zijn finesse. Het beheer bij
vaste planten wordt zo mogelijk zo goed
mogelijk afgestemd op het beplantingsconcept. Plaatsen we twee uitersten tegenover
elkaar, vb. bloemenweide vs. een Engelse
vasteplantenborder, kan het beheer zich
strekken van eenvoudig selectief wieden tot
plantspecifieke onderhoudsmaatregelen.
Niet enkel het beplantingsconcept maar ook
de strategie van de planten bepaalt wat en
hoe vaak iets moet gebeuren.

Plantenstrategieën, what you need to
know about it.
Planten hebben een al dan niet sterk uitgesproken strategische keuze van groeiplaats,
waar hun habitus en/of fysiologie op afgestemd is. Hierbij worden drie strategieën
uitgestippeld namelijk:
- Competitieven komen voor op plaatsen
met weinig stress en weinig verstoring
(vb. borderplanten, bloemenweides,…)
- Stresstoleranten voor habitats met veel
stress en weinig verstoring (vb. extensieve groendakenvegetatie,…)
- Ruderale (storings-)planten komen voor
waar veel verstoring is en weinig stress
(vb. akkeronkruiden, Verbena ssp., ... etc.)
Uit onderzoek van Schmidt (2011) blijkt dat
R-strategen het meest arbeidsintensief zijn,
gevolgd door C-strategen en S-strategen.
Ook de kostprijs is hier rechtevenredig mee.

Tip
Gebruik een
halfbol stuk
draadafsluiting voor
het ondersteunen van
planten.

We zoomen in op enkele specifieke handelingen, vooral bij competitieven van toepassing, een opsplitsing naar het Technisch
vademecum voor kruidachtigen (ANB, 2012).

Maaien – terugknippen
Het maaien en terugknippen leunen sterk
bij elkaar aan. Het verwijderen van bovenGROENGROEIEN magazine

grondse delen kan verschillende motivaties
hebben. Het verlengen van de levensduur,
het initiëren van een tweede bloei, het
verschralen, het compacter maken i.f.v.
windval,…. het zijn slechts enkele redenen
waarom het verwijderen van (een deel van)
de bovengrondse delen verantwoord is.
Maaien gebeurt niet enkel bij grazige vegetatievormen (bloemweides, bloemenakkers) maar evenzeer bij borders. Voorheen
gebeurde dit vaak voor de winter, doch
heeft het maaien in het latere voorjaar zijn
voordelen. Naast de winterwaarde bieden
de dode plantendelen bescherming tegen
insijpelend vocht in holle stengels. Etc.
Het terugknippen (selectief verwijderen van
delen bovengronds):
- vermijdt minder aantrekkelijke afgestorven plantdelen: vb. bij vroegbloeiende Aconitum, Doronicum spp., Lupinus
cvs., Papaver orientale, Aquilegia vulgaris,
Polemonium sp., Thalictrum aquilegifolium.
- p188
- verlengd de bloeiperiode vb. bij Achillea filipendula, Heliopsis spp., Stachys
byzantina, Leucanthemum maximum.
Hiervoor snij je de uitgebloeide bloemen
af. Bij anderen kan de bloei uitgesteld
of verlengd worden door een deel van
de bloemknoppen in te korten. Hierbij
denken we aan Aster ssp., Helenium, etc.
- zorgt voor stevigere en compactere
planten. Vele herfstbloeiende vaste
planten groeien te weelderig wat vaak
leidt tot windval. Planten als Aster ssp.
etc. snoei dje daarom beter tot de helft
van het jaar in (in de vroege zomer!).

Aanbinden
Indien terugknippen geen optie is bij omwaaiende planten, kan het aanbinden een
goeie optie zijn. Planten als Stipa gigantea,
Verbena bonariensis, Echinacea ssp.... ze staan
vaak alsnog vooraan de border ondanks ze
omvallen. Typische Engelse tuinen zoals Sissinghurst plaatsen hiervoor vaak een halfbol stuk draadafsluiting overheen de plant
in het voorjaar. De planten worden hierdoor
GROENGROEIEN magazine

extra verstevigd, de draad verdwijnt tussen
de omliggende lagere planten.

“Kennis van de
strategie hoe
planten gedijen
vormt de basis
van een kwalitatief
beheer”
Verjongen
Ondanks een uitgelezen plantenkeuze
en –dichtheid kan de vitaliteit van planten
teruglopen doorheen de jaren. Het delen kan
hierbij soulaas brengen. Behoud hierbij voornamelijk de buitenste (jongste) ondergrondse plantdelen. Planten als Achillea ptarmica,
Aquilegia ssp., Matricaria caucasica, Nepeta
faassenii, Rudekia ssp., Helenium ssp., Liatris ssp.
en Aster ssp. kunnen zo’n verjongingskuur
elke 5 à 10 jaar gebruiken. Ook vele grasjes
als Festuca ssp., Koeleria glauca, Carex grayi en
Miscanthus ssp. kunnen best gedeeld worden.
Anderzijds kunnen kortlevende planten ook
een duwtje in de rug gebruiken. Planten als
Verbena bonariensis, Aquilegia ssp. ... zaaien
makkelijk uit. Selectief onkruiden in het
voorjaar kan deze sprokkelplanten langer in
de border houden.
Onderhoud van vaste planten vergt een
doorgedreven kennis van groei, bloei en
habitus. Desondanks vormen vaste planten
de parels van de tuin die dat extra beetje
aandacht verdienen. Ondanks het vaak
arbeidsintensieve inzet vergt, vormt het één
van de handelingen die het dichtst aanleunt
bij de métier van de tuinaannemer.

Yves Dehondt
Tuin- en landschapsarchitect
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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.

Tuindecoratie en constructiematerialen
Import, groot-en kleinhandel
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

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.
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

Openingsuren : ma - vrij : 7.00 - 17.00 uur
za : 8.00 - 16.00 uur
Gesloten zon- en feestdagen
Molsebaan 36 - 2450 Meerhout - Tel.: 014 - 30 82 01 Fax: 014 30 34 97
E-mail: info@tuinmaterialenbvba.be - www.tuinmaterialenbvba.be
GROENGROEIEN magazine

35 JAAR VAKKENNIS VOOR UW GAZON
ELIET GAZONZAAICOMBI:
GAZONAANLEG MET ÉÉN MACHINE

ELIET DZC 600 :
DÉ VERJONGINGSKUUR VOOR UW GAZON

De ELIET GZC combineert alle zaaibewerkingen in één machine
en heeft slechts 1 werkgang nodig om uw gazonbodem aan te
leggen. Dit betekent concreet: het terrein nivelleren, de ondergrond
fijn werken, de toplaag verkruimelen, het zaad inzaaien en
onderwerken en tenslotte het zaaiterrein aandrukken zodat er
geen zaadjes verloren gaan. De combinatie van deze bewegingen
in 1 machine, betekent een enorme tijd- en geldwinst voor de
tuinaannemer en dus ook voor de klant.

Als een verouderd gazon of aangetast gazon op vandaag moet worden
gerenoveerd, dan rest de eigenaar niets anders dan het weghalen
van de grasmat en het opnieuw inzaaien of de aanleg van nieuwe
graszoden.
Dit is een zeer ingrijpende en vooral dure oplossing. Nu is hiervoor een
meer efficiënt en economisch aternatief: doorzaaien.
Dankzij de innovaties van de nieuwste Eliet doorzaaicombi DZC 600
wordt hightech doorzaaien mogelijk voor een betaalbare prijs.
Deze zelfrijdende machine heeft een werkbreedte van 60 cm maar blijft
bovenal een compact wendbaar toestel die inzetbaar is op elk
particulier gazon. Zowel de bediening van de machine als de instelling
van het zaaddebiet zijn zo eenvoudig dat geen ervaring vereist is om
uitstekend resultaat te boeken. Mits de juiste voorbereiding, gebruik
van Advanta 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.

1. INTUÏTIEVE STUURRICHTING MET ZERO TURN EFFECT
2. HYDROSTATISCHE AANDRIJVING
3. MACHINEBREDE WALSEN VOOR EEN GELIJKMATIGE DRUK
4. DUBBELE SCHUDEGGE MET TWEE SNELHEDEN
1.
GZC 1000
VERKRIJGBAAR IN EEN
WERKBREEDTE VAN 75 EN 100 CM.

2.

DZC 600
DOORZAAIMACHINE

3.

VOOR

NA

3.
4.

WIJ STUREN U MET PLEZIER EEN GEDETAILLEERDE BROCHURE. CONTACTEER ONS OP +32 56 77 70 88 OF INFO@ELIET.BE

ELIET EUROPE NV | +32 56 77 70 88 | INFO@ELIET.EU | WWW.ELIET.EU

G

AZONVERZORGING
LUKT BETER MET
DE JUISTE MACHINES.
Het verwachtingspatroon die particulieren
hebben over de kwaliteit van hun gazon
groeit elk jaar verder.
Dit is ook terecht, want het gazon beslaat
ook vaak het grootste deel van hun tuin en
creëert zo mee de algemene indruk over de
schoonheid van die tuin. Anderzijds is het
ook wel een trend dat particulieren steeds
minder van hun waardevolle vrije tijd willen
spenderen aan het onderhoud van hun tuin.
Deze dualiteit schept natuurlijk steeds
meer mogelijkheden voor tuinaannemers
om hun diensten aan te bieden. Echter de
“instant” beleving die particulieren steeds
meer nastreven zorgt dat tuinaannemers
hun werk steeds efficiënter en sneller
moeten kunnen uitvoeren. Een aangepast
machinepark is daarom de sleutel om in de
toekomst deze opportuniteiten te kunnen
blijven grijpen.
Het zit bij ELIET in het DNA, om machines
te ontwikkelen die het werk van de
tuinaannemer kunnen vereenvoudigen.
De afgelopen 10 jaar werd door deze
Belgische fabrikant sterk geïnvesteerd
in het ontwerp van verschillende
gazonverzorgingsmachines.
Eén van deze bijzondere machines is
de ELIET ECO CURE. Dit lijkt op een
gesofistikeerde aanhangwagen voor
een zitmaaier, maar eigenlijk kan
een tuinaannemer er drie vormen
van gazonverzorging mee uit voeren.
Vooreerst loopt de ECO CURE op een brede
rubber wals. Hierdoor kan de hovenier,

www.eliet.eu

voor de start van het maaiseizoen, het
gazonoppervlak weer effenen zodat kleine
ongelijkheden eenvoudig kunnen worden
weggewerkt. Daarnaast is de ECO CURE
uitgerust met een beluchtingswals. Men
kan deze elektrisch laten zakken zodat de
30 slit-messen zich tot op een diepte van
8 cm in de bodem kunnen snijden. Door zo
de toplaag van het gazon te beluchten, kan
men een verdichte bodem weer openbreken
zodat water en zuurstof terug doordringen
om de wortelgroei en het bodemleven
opnieuw te stimuleren. Om deze beluchting
een langdurig effect te geven is het
interessant een vulmiddel als zand aan te
brengen. De ECO CURE is tevens voorzien om
dit te strooien. Maar men kan ook andere
producten strooien zoals poederkalk (om PH
waarde bij te regelen) of compost om het
aandeel organische stof in de bodem weer
op peil te brengen.

Deze ECO CURE van ELIET biedt
tuinaannemers een interessant toestel
die hen toelaat de gazonzorg te doen met
een minimale inspanning. Om trouwens de
efficiëntie nog te verhogen kan de
ELIET ECO CURE tijdens de wekelijkse
maaibeurt worden meegetrokken zodat
twee bewerkingen tijdens dezelfde
arbeidsgang kunnen gebeuren.
Een tweede machine uit het ELIET
gazon-assortiment die tijdens het
maaiseizoen wat aandacht verdient,
is de kantensnijder. Met een klassieke
grasmaaier blijft het een uitdaging om
ook het gras aan de rand te maaien.
Echter net die afwerking bepaalt de
volledige uitstraling van het gazon.
Om een strak en recht geknipte rand
aan het gazon te krijgen heb je een
aangepaste machine nodig. ELIET is
een wereldreferentie in kantensnijders.
De stabiele machines hebben een
verticaal draaiend stalen mes waarmee
je heel precies het overgroeiende
gras kan wegsnijden. Of het nu een
vrije gazonboord is of deze langs een
klinkerpad of terras, mits de keuze
van een aangepast mes, is de klus
zo geklaard. Met een mooi getrimde
gazonboord kan je als tuinaannemer
met je onderhoud een echt visitekaartje
afleveren.

Eliet Europe NV
www.eliet.eu
info@eliet.eu
056 77 70 88
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Nieuwe zaken in de arbeidsorganisatie

VOOR de tuinaanleg
In het federale parlement werd een wetontwerp goedgekeurd dat een belangrijke
impact heeft op de arbeidsduurorganisatie
op onze bedrijven. Het gaat over de wet
inzake werkbaar werk. In deze bijdrage
brengen we de nieuwe zaken in de arbeidsorganisatie van 1 februari.

Principe: wekelijkse arbeidsduur van
38 uur
In elke sector van ons land moet de 38-urenweek worden toegepast. Op dagbasis zou
men maximaal 9 uur kunnen werken. Als
men deze grens zou overschrijden, is er een
overurentoeslag verschuldigd van 50%.
Voor wat de weekgrens (38 uur) betreft, is
er slechts een overurentoeslag verplicht als
men de 40 uur per week overschrijdt.

Arbeid tot 11 uur per dag en 50 uur per
week onder bepaalde voorwaarden
Omdat onze bedrijven vaak afhankelijk
zijn van weersomstandigheden, het seizoen

of vraag van klanten kunnen we gebruik
maken van een bepaling in onze arbeidsreglementering die toelaat om een hogere
grens van toegelaten arbeid, namelijk
maximaal 11 uur per dag en 50 uur per week,
te hanteren. Dit is opgenomen in een KB
dat geldt voor onbepaalde duur. Hierdoor
kan elke tuinaannemer van dit systeem
gebruik maken en is er slechts een overurentoeslag verschuldigd voor zover men zijn
werknemers niet meer dan 11 uur per dag
en meer dan 50 uur per week laat werken.
Dit systeem kan enkel toegepast worden op
voorwaarde dat dit principe opgenomen is
in het arbeidsreglement.

Referteperiode van een jaar: keuze op
ondernemingsvlak
In de suppletieve regeling die we voor onze
sector hebben uitgewerkt, is er voorzien dat
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (38
uur per week) moet worden bereikt over een
periode van 1 april tot en met 31 maart. Deze
vastgestelde periode geldt evenwel niet als
de werkgever de start- en einddatum van
referteperiode (jaar) in het arbeidsreglement heeft opgenomen.

Arbeidsreglement met alle
mogelijke uurroosters
In het arbeidsreglement
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moet alle ‘mogelijke uurroosters’ worden
opgenomen. Men kan dus bijvoorbeeld
uurroosters hebben van 38, 42, 45, 48,
50, … uur per week. Er is geen wettelijke
minimale verwittigingstermijn die moet
worden gerespecteerd als men verandert
van uurrooster. Dit kan 48 of 24 uur vooraf
worden medegedeeld. Het is wel zo dat
men ten allen tijde moet kunnen aanduiden in toepassing van welk uurrooster de
werknemers aan het werk zijn. In principe
kan men geen arbeid laten verrichten buiten
de mogelijkheden die vervat zijn in de uurroosters die voorkomen in het arbeidsreglement, behalve bij overmacht of onvoorziene
noodzakelijkheid.

Interne grens inzake bijkomende
prestaties
Het gemiddelde van 38 uur per week moet
bereikt worden door het toekennen van
inhaalrust. Als men geen inhaalrust zou
voorzien komt dit neer op een verlening van
de arbeidsduur. Ter bescherming van de
werknemers is voorzien dat wanneer men
het plafond van 91 bijkomende gepresteerde uren zou bereiken, er eerst een aantal
uren gerecupereerd moet worden door middel van inhaalrust. Dit plafond is een interne
grens aan meeruren die niet overschreden
kan worden. Eens de werknemer een deel

van de uren gerecupereerd heeft, kan hij
dus terug bijkomende uren presteren.

Interne grens van 143 uren vanaf 1
februari
Dit ruimere quotum aan te presteren
meeruren kan automatisch in elke onderneming toegepast worden zonder dat er
een onderhandeling op ondernemingsvlak
nodig is of dat een aanpassing van het
arbeidsreglement moet gebeuren. Wanneer
tuinaannemers geconfronteerd worden met
een zeer druk seizoen zoals in het voorjaar
dan zou men met dit nieuwe quotum aan
meeruren van 2017 ongeveer 12 weken een
arbeidsregime van 50 uur per week kunnen
hanteren vooraleer er inhaalrust moet
worden gegeven.

Gepresteerde meeruren moeten vermeld worden op de loonbon

Het is zeer belangrijk dat een goede boekhouding van de gepresteerde én

van de gerecupereerde uren bij te houden.
De effectief gewerkte uren, de meeruren en
de uren betaalde inhaalrust moeten op de
loonbon en in de loonberekening met een
afzonderlijke code worden opgenomen. Op
die manier kunnen zowel de werkgever als
de werknemer een goed overzicht houden
van het aantal nog te recupereren meeruren. Een dergelijke detailopvolging wordt
ook door de wetgeving voorgeschreven en
door de sociale inspectie gecontroleerd. Het
is belangrijk in dit verband goede contacten
te houden met het sociaal secretariaat.

Meeruren uitbetalen zonder inhaalrust
is de uitzondering
In het akkoord dat de Belgische sociale partners in 2013 hebben gesloten, is voorzien dat
wanneer er bijkomende uren gepresteerd zijn
ingevolge een extra vermeerdering van werk
of door een onvoorziene noodzakelijkheid,
de werknemer er zelf kan voor kiezen om 91
uur per kalenderjaar onmiddellijk uitbetaald
te krijgen en deze niet te recupereren. Het
gaat hier over uren die gepresteerd zijn in
gevolge een eerder uitzonderlijke situatie
die niet vooraf kon worden ingepland. Het
gaat over: Ten eerste een extra vermeerdering van het werk (art. 25 van de wet
van 16 maart 1971 inzake arbeidsduur):
in dit geval moet de inspectie geïnformeerd worden en moet er een alternatief uurrooster aan de werknemers
meegedeeld worden. Ten tweede een
onvoorziene noodzakelijkheid (art.
26 par 1,3° van de wet van 16 maart
1971): het gaat hier over dringende
werkzaamheden die moeten
gebeuren en die niet te voorzien waren. Hier moet er geen
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alternatief uurrooster opgemaakt worden.
Via een collectieve arbeidsovereenkomst
op ondernemingsvlak kan het aantal uit te
betalen meeuren, die in toepassing van die
twee gevallen gepresteerd zijn, op 130 uur per
kalenderjaar worden gebracht.

Nieuw vanaf 1 februari: 100 vrijwillige
overuren
De wet inzake werkbaar werk voorziet dat
met het akkoord van werknemer er op
jaarbasis 100 vrijwillige overuren kunnen
gepresteerd worden die men niet moet
inhalen. Wanneer de vraag zou uitgaan van
de werkgever moet er een voorafgaande
schriftelijke toestemming gegeven worden
door de werknemer. Deze toestemming
moet om de zes maanden hernieuwd worden. Er kunnen op die manier op jaarbasis
maximaal 100 overuren worden uitbetaald
of op een spaarrekening worden geplaatst.
Het concept van de spaarrekening moet nog
uitgewerkt worden de komende maanden.
Voor de prestatie van deze uren dient een
toeslag van 50% betaald. Bij toepassing van
de interne grens van 143 uren tellen alleen
de eerste 25 uren van de 100 vrijwillige
overuren niet mee. Dit heeft op het terrein
voor gevolg dat, voor zover men de twee
systemen zou willen combineren, er 143
uren + 25 uren = 168 uren kunnen gepresteerd worden vooraleer er inhaalrust moet
voorzien worden.

Tekst: Jan Vancayzeele, consulent AVBS
Bron: Chris Botterman, hoofd sociale zaken
Boerenbond
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“Vlaio VIS-traject: Groen bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden”

Installatie groene wand
in Korbeek-Lo

In het kader van het “Vlaio VIS-traject:
Groen bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden” bekijken we de
renovatie en nieuwbouw van schoenwinkel
Carmi te Korbeek-Lo. In dit artikel ligt de
focus op de opbouw en onderhoud van
niet-grondgebonden groene wanden.

Case studie niet-grondgebonden
gevelgroen
De partners van dit project bezochten eind
februari een werf te Korbeek-Lo waar het
bedrijf ‘Ecoworks’ een niet-grondgebonden
groene wand aan het plaatsen was op de gevel van een winkelcomplex. ‘Architeam bvba’
uit Boortmeerbeek stond in de voor de architectuur van het geheel. Algemene aannemer
was ‘Willy Naessens’. De uitvoerder van de
groene gevels was ‘Ecoworks’, een bedrijf dat
ruim tien jaar ervaring heeft in de installatie
en onderhoud van dergelijke systemen. De

gevelgroenconstructie ligt verspreid over
verschillende delen van de voor- en zijgevels
en bestaat uit zeven vlakken, samen goed
voor een totale oppervlakte van 113 m².

Opbouw groene gevel
De groene wand is een ‘Living Wall System’
waarbij de planten verticaal zijn aangeplant
in een opbouw met geo-textieldoeken. De
ondergrond bestaat uit een nieuwbouwwand, een isolatielaag, een secundaire
draagstructuur in aluminium, waterdichte
platen, geo-textieldoeken, irrigatie en ten
slotte de planten. Dit ‘Living Wall System’ bestaat in hoofdzaak uit twee lagen textiel die
op waterdichte platen zijn vastgemaakt. Het
geheel is vastgezet op een secundaire aluminium draagstructuur. Het totale gewicht van
de wand bedraagt ongeveer 25 kg per m². De
randen worden afgewerkt door middel van
een gelakt L-profiel. Elke wand is maatwerk.

DOE MEER IN
Planten
Afhankelijk van de wensen van de klant
wordt de wand al dan niet voorgekweekt.
Voor deze werf werd er een uniforme beplanting opgelegd door het architectenbureau. Er
werd in hoofdzaak gewerkt met P9-planten.
De ter plaatse aangeplante planten waren
hoofdzakelijk Luzula nivea, Campanula
poscharskyana ‘E.H. Frost’ en Epimedium
pubigerum.

MINDER TIJD

Irrigatiesysteem
Het irrigatiesysteem is gebaseerd op
hydrocultuur waarbij er wordt gewerkt met
druppelleidingen met een geautomatiseerde
sturing van het voedingswater. Het voedingwater bestaat uit regenwater afkomstig van
de regenwateropslag onder het gebouw en
meststoffen die automatisch gedoseerd
worden door middel van een doseerpomp
aangestuurd door het irrigatiesysteem. Er
werd één druppelleiding voorzien per 3 meter

DINGO TX 427/525

DINGO TX 1000

EENVOUDIGE BEDIENING

SITEWORKS
DEALERS
GEZOCHT
CONTACT:
INFO@TORO.BE
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wandhoogte. Regenwater, meststoffen en
elektriciteit zijn dus nodig om de gevel te laten groeien. Het systeem verbruikt 2 à 3 liter/
m²/dag waarbij de frequentie van het aantal
gietbeurten hoog is.

Monitoring en onderhoud
Vocht- en temperatuursensoren zijn geïntegreerd in de wanden zodat dit systeem 24/24
online wordt gemonitord door ‘Ecoworks’.
Bij eventuele storing kan snel ingegrepen
worden om schade aan de planten te voorkomen. Een luchtcompressor is voorzien voor
het leegblazen van de irrigatieleidingen in
geval van dreigende vorst. Tot acht keer per

jaar is er onderhoud van de planten en het
irrigatiesysteem voorzien. Hierbij wordt er
gesnoeid of vult men de planten aan waar
nodig in functie van het beplantingsplan. Het
onderhoud is het meest intensieve onderdeel
als men het geheel van een groene wand
bekijkt.

Conclusie
Dit ‘Living Wall System’ is een professioneel
en duurzaam systeem en is gekenmerkt door
zijn eenvoud in de opbouw. In dit geval is de
gevelgroenconstructie gemakkelijk te bereiken en te beheren voor onderhoud. In combinatie met een onderhoudscontract en een
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24/24 monitoring is het risico op chade aan
de planten minimaal. Er wordt hier gebruik
gemaakt van voedingswater en elektriciteit
om het systeem in stand te houden. Regenwater is de basis van het voedingswater. De
volgroeide gevel zal een duidelijke (visuele)
meerwaarde vormen voor deze commerciële
ruimte.

Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele
Bron: IWT-project ‘Groen Bouwen’
www.gevelgroen.be
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Rust en doe meer !

Ik heb steeds een grote passie gehad voor
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Je focust niet enkel op het ontwerpen
van tuinen, maar deskundig advies
en begeleiding draag je hoog in het
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belangrijk vond om het ‘metier’ van de aanleg
beter te begrijpen, heb ik één jaar meegewerkt bij een tuinaannemer. Ondertussen
ontwerp ik de laatste zes jaar fulltime tuinen.
De goesting en het enthousiasme zijn groot!

ac ti e i n de gro n d
Acterra nv • Stationsstraat 1A • 9810 Eke
T +32 (0)9 220 60 84 • E info@terraviva.be

W

Jurgen, vanwaar de keuze voor het vak,
hoe is alles begonnen?

planten en vormgeving. Na mijn opleiding
chemie met als optie milieuzorg heb ik eerst
een vijftiental jaar in de privésector gewerkt.
Familie en kennissen voor wie ik geregeld
een ontwerp maakte, hebben mij gestimuleerd om verder de richting tuinarchitect
in te slaan. Na een aantal jaren omscholing
ben ik negen jaar geleden als zelfstandige in
bijberoep begonnen. Omdat ik het uitermate

EN

Jurgen Van de Walle, een enthousiaste tuinarchitect uit het West-Vlaamse Oedelem
bij Brugge is er maar al te graag bij op een
of ander Groen Groeien netwerkmoment.
Daar wilde ik toch het fijne van weten.

Andere mogelijkheden :
• Eco Blanket : substraat inclusief
graszaad en fixeermiddel aanbrengen op taluds
• Grondkeringen : grond in geotube
voor opvang van hoogteverschillen
of oeverbeschoeiing

RO

Jurgen Van de walle

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

G

interview met

Voordelen :
• geen beschadiging van de ondergrond
• tot 15 m³ per uur aanbrengen
• uw personeel is elders inzetbaar
• geen bevuilde losplaats
• blaast gecontroleerd alle
humusrijke materialen

23 - 26 augustus 2017
Boskoop/Holland
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Met onze Express Blower® kunnen we op korte tijd grote hoeveelheden substraat, composten of boomschors aan brengen op elke
oppervlakte. Daardoor heeft U meer tijd voor andere
werkzaamheden

WWW.PLANTARIUM.NL
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VISION
✔ Getrokken of gedragen
spuittoestel voor zitmaaiers
✔ Polyethyleen tank (50/75 liter)
met niveau-aanduiding en
aanzuigpunt
✔ Dubbele filtering
(vullen en aanzuigen)
✔ Hydraulische menging
spuitvloeistof met terugkeer
naar de tank
✔ Spuitboom van 2m
✔ Telescopische lans 1,20m
met slang 5m

poWer &

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

www.packogreen.be

vaandel. Hoe ‘grondig’ ga je hierbij
tewerk? Vanwaar de keuze voor de
bedrijfsnaam ‘Grondig Groen’?
Vanuit mijn vroegere werkervaring vind ik
het belangrijk om met de juiste mensen aan
de slag te gaan of mensen op te leiden om tot
betere resultaten te komen.
Bij het uitvoeren van tuinwerk richt ik mij
de laatste jaren vooral op totaalprojecten.
Ik laat mij omringen door een aantal goede
vaklui die elk garant staan voor een perfecte
uitvoering van hun specialisatie. Mijn taak
bestaat dan vooral uit het samenbrengen van
de aannemers en de opvolging van de planning en de uitvoer.
Jammer genoeg komen we in de praktijk vaak
situaties van slecht uitgevoerde werkzaamheden door niet erkende aannemers tegen.
Het is dan mijn taak om de juiste analyse te
maken en een geschikte aannemer voor te
dragen voor de verdere herwerking van een
bestaand project.
Mijn leuze is altijd: als ik iets doe, dan wil
ik dat grondig doen en groen primeert nog
altijd in mijn ontwerpen, vandaar de naamkeuze.

Jurgen, als tuinarchitect genieten bepaalde tuinstijlen of projecten wellicht
je voorkeur of beschouw je de meeste
projecten als een nieuwe en unieke
uitdaging?
Persoonlijk heb ik geen eigen stijl en ik streef
dat ook niet na. Zoals al eerder aangehaald,
zijn planten nog altijd van groot belang in
mijn ontwerpen. Een minimalistisch ontwerp
is wel eens leuk om te doen, maar als ik mijn
ontwerpen overloop, dan valt het op dat ik
heel wat landelijke tuinprojecten heb gerealiseerd. Een organische vormgeving draagt

daarbij mijn voorkeur weg. Waar het terrein
voldoende groot is, probeer ik altijd nieuwe
natuur te stimuleren. Het aanleggen van
poelen, bloemenweiden, houtwallen trekt
heel wat leven aan. Hoe groot of hoe klein de
tuin ook is, in mijn ontwerpen zorg ik ervoor
dat er steeds een sterke zintuiglijke ervaring
aanwezig is.

Wat is jouw visie of hoe ervaar jij een
‘tuin’ anno 2017? Hoe vertaalt dit zich
in jouw creaties?
Ik vind het goed dat er de laatste jaren heel
wat wordt geëxperimenteerd met nieuwe
tuinstijlen en technieken maar, ik blijf dat
toch zeer kritisch bekijken en haal mijn
voordeel uit bepaalde aspecten ervan. Ook
wat betreft het aanwenden van nieuwe
variëteiten in mijn beplantingsplannen ben ik
vaak sceptisch. Door het alom toepassen van
de weefseltechniek voor het vermeerderen
van voornamelijk vaste planten en varens zijn
heel wat nieuwe variëteiten te zwak. Ik koop
vaak nieuwe variëteiten aan om ze eerst zelf
een paar jaar in mijn eigen tuin te zien opgroeien. Als de plant voor mij een voldoende
krijgt, dan zal ik deze in nieuwe ontwerpen
toepassen. De moderne maatschappij wil
alles veel te snel consumeren. Een tuin verlangt net het omgekeerde. Er is tijd nodig om
te groeien, om een gemeenschap van planten
te laten gedijen.

Kan je ons als lezer een tuin/boek of
enkele tuinen/boeken aanbevelen die
zeker de moeite zijn om eens te bezoeken/lezen?
Tuinboeken en moestuinboeken worden de
laatste jaren met de regelmaat van een klok
gedrukt. Vaak zijn het niet meteen bruikbare boeken voor de vakman. Ik kan zeker
‘Landschap in Landschap’ van Piet Oudolf
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aanbevelen. ‘Tuinontwerpen in de 21e eeuw’
van Diarmuid Gavin en Terence Conran is een
goed naslagwerk om inspiratie op te doen.

Jurgen, je bent er maar al te graag bij
op een of ander netwerkmoment. Vertel ons, wat is jouw motivatie als tuinarchitect om je aan te sluiten bij een
vakvereniging als Groen Groeien Gaat
dit enkel om het inwinnen van informatie? Waarom vind je het opbouwen
van een sociaal netwerk zo belangrijk?
Zie je nog opportuniteiten met een
vakvereniging als Groen Groeien?
Van nature ben ik een leergierig iemand. Bij
Groen Groeien heb ik de laatste jaren heel
wat ervaring kunnen delen met andere leden.
De gemoedelijkheid en open geest vind ik
zeer aangenaam bij Groen Groeien. Als tuinarchitect is het mijn wens om in de toekomst
mee te kunnen werken aan een platform voor
tuin -en landschapsarchitecten. Momenteel
is er voor tuinarchitecten nog een leemte in te
vullen. Dat zou volgens mij de wisselwerking
tussen de tuinaannemer en de tuinarchitect
nog een stuk kunnen verbeteren.

Jurgen, hartelijk dank voor je visie en voor
je medewerking. Nog veel succes met je
volgende projecten.
Namens de redactieraad en het bestuur van
Groen Groeien.

Foto’s : Jurgen Van de Walle.
Tekst : jurgen Van de Walle en Dirk Ingelaere.
info@grondiggroen.be
www.grondiggroen.be
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Vaste planten brengen

heerlijke geuren in de tuin
In een vorig artikel (Groen Groeien
Magazine 2016-04) kwamen de bomen en
de struiken als geurbrengers voor de tuin
aan bod. In dit artikel vragen we even aandacht voor de vaste planten die heerlijke
geuren in de tuin brengen. Deze informatie
is hopelijk de aanzet om de geuren met
vaste planten en kruiden zelf te ontdekken,
door te oefenen ervaring op te doen en van
de geurende vaste planten te genieten.
Bij de aanleg van een tuin is het leuk om
even na te denken welke planten gekozen
kunnen worden in functie van het aroma.
Ook een bestaande tuin kan heel goed met
geurende bloemen aangevuld worden. Het
zijn meestal de bladeren en de stengels die
aromatische stoffen bevatten, door langs
de plant te lopen of een blaadje te breken
wordt de geur versterkt. In sommige gevallen kunnen we ze in de keuken gebruiken als
kruiden maar in de tuin zijn er ook aandachtstrekkers.
Het is algemeen geweten dat aangenaam
geurende planten de geest kunnen stimuleren in positieve zin. Bovendien brengen
bloemengeuren verscheidene herinneringen boven. Het zijn niet alleen de bloemen
die lekker kunnen geuren? Vaak gaat het dan
over hun geurend blad zoals de citroengeranium of andere naar munt ruikende
geraniums. Het verschil tussen de geuren van
bloemen en die van bladeren is dat de geur
van bloemen een constante is en bij bladeren
je er eerst even moet over wrijven. Andere
factoren die een belangrijke rol spelen in
het verspreiden van geuren zijn; warmte,
luchtvochtigheid, het tijdstip van de dag. Met
de wind mee en op een warme avond kan
men volop genieten van de geuren in de tuin.
In een omsloten tuin, tussen muren en hagen
kan het parfum lekker lang blijven hangen.

MAAK PLAATS VOOR GEURENDE
PLANTEN
Planten in pot staan wat hoger, hun geur
bereikt ons eerder en sterker. Kinderen
staan ook dichter bij de vaste planten en
kruiden. Zij zullen de geuren vaak het eerst
en het sterkst waarnemen. Bij ouderen blijft
de reukzin meestal behouden, zodat geuren
nog veel herinneringen boven brengen. De
kruidentuin aanleggen dicht bij de keuken,
is makkelijk om enkele blaadjes of takjes te
oogsten en geeft geur aan de achterdeur.
Voor kleine tuintjes en terrassen zijn de vierkante meterbakken uitstekend te gebruiken. Geurende vaste planten dicht tegen de
wandelpaden geplant geven ze de meeste
geur af bv. lavendel. tijm kan in het stenen
pad geplant, bij het er overlopen komt de typische geur vrij. Vele kruiden verlangen volle
zon. In de schaduw geuren nog vele bolgewassen zoals daslook en boshycant, maar
ook elfenbankje en pachysandra. Om ook in
huis te genieten van de geuren uit de tuin is
het een goed idee om potten met planten
bij het raam of bij het balkon te plaatsen, bv.
De vlinderlavendel, de citroengeranium e.a.
GEURENDE VASTE PLANTEN
Er zijn heel wat doorlevende kruidachtige
planten die we kunnen planten voor de
geur. De steentijm (Calaminthe nepeta), is een
aromatische bodembedekkende plant met
opgaande bloemstengels, blauwe of witte
bloemen in de nazomer. De anjer, (Dianthus),
de bloemen geuren heerlijk, het is een plant
voor de volle zon, verdraagt wat droogte.
Enkelbloemige anjers reuken vaak sterker.
Echinacea purpurea heeft enkele geurende
cultivars, uitstekend voor de zonnige tuin.
De elfenbloem (Epimedium) is een bodembedekker die nog in sterke schaduw groeit. In
de lente verschijnen de geurende bloemen.
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Lievevrouwenbedstro Galium odoratum
geurt naar afgemaaid gras.. Deze lage
bodembedekker doet het uitstekend in de
half schaduw. Leverkruid/Koninginnekruid
Eupatorium is een grote vaste plant voor de
vochtige bodem. Ze geven een vanilleachtige geur of bij het pletten van de bladeren.
Lavendel, (Lavendula angustifolia, L. latifolia
enz. ) met vele verschillende cultivars, de
Griekse kuiflavendel (Lavandula stoechas
‘Greek Mountain’)verspreiden de typisch
lekkere lavendelgeur doorheen de tuin. Van
de vele variaties in de munt, heeft de Pepermunt Mentha x piperita een frisse geur. De
bergamotplant (Monarda) is een sterke zomerbloeiende vaste plant. De sterk geurende bloemen trekken veel insecten aan zoals
vlinders, bijen en vliegen. Zoals de naam het
zegt is het kattenkruid (Nepeta xfaasenii) een
plant waar katten gek op zijn, ze rollen vaak
tegen deze plantjes aan. Maar niet alleen bij
katten is de pepermuntachtige geur van de
bladeren populair. De plantjes bloeien mooi
met meestal paarsblauwe bloemetjes die in
de zomer flink wat bijen en vlinders lokken.
Muggen worden weggejaagd. Pachysandra,
deze veel gebruikte bodembedekker heeft
onopvallende, maar geurende bloemen.
Vele pioenen (Paeonia) hebben een geur,
misschien niet altijd direct waar te nemen.
Neem daarom eens vaker de open bloem in
beide handpalmen en steek je neus in de pioen. De vlambloem (Phlox paniculata), heeft
enkele cultivars die van juli tot september
sterk geuren. Dit geurende kruiptijm (Thymus serpyllum), is een echte bodembedekker. Het is een kruipende plant met kleine
zeer aromatische blaadjes die veel geurige
etherische olie bevatten. De groenblijvende
pollen zijn in de zomer helemaal bedekt met
prachtige paarse bloemetjes. Ook Thymus
citronella valt op door zijn sterke geur. De

bloemstengels van scharlei of muskaatsalie
(Salvia sclarea) komen tot 1 meter hoog te
groeien en verspreiden een zeer typische
geur. Zeepkruid (Saponaria ocymoides) is een
bodembedekker waarvan de bloempjes,
zoals de naam al doet vermoeden, sterk
naar zeep geuren. Teucrium ook wel gamander genoemd lijkt op salvia, is grijsgoen en
aromatisch Dit geurende kruiptijm (Thymus
serpyllum), is een echte bodembedekker.
Het is een kruipende plant met kleine zeer
aromatische blaadjes die veel geurige
etherische olie bevatten. De groenblijvende
pollen zijn in de zomer helemaal bedekt met
prachtige paarse bloemetjes. Ook Thymus
citronella valt op door zijn sterke geur. Valeriaan, (Valeriana officinalis) bloeit van juni tot
augustus met lilaroze tot lila-witte, zoet
geurende bloempjes in opgaande trossen.
Valeriaan houdt van een standplaats in volle
zon of halfschaduw en een goed doorlaatbare vochtige grond. Het maarts viooltje,
(Viola odorata), is vast plantje met lange
uitlopers, hartvormige bladeren, heerlijke
geuren van februari tot maart. “Viola” is
een verkleinwoordje van het Griekse ion,
oorspronkelijk “vion”, waarmee welriekende
planten aangeduid werden. De soortnaam
“odorata” wijst er ook op dat de plant een
duidelijke geur verspreidt. Gewoon reukgras
(Anthoxanthum odoratum) is de plant die
de heerlijke geur geeft aan vers gemaakt
hooi. Verantwoordelijk hiervoor is de stof
coumarine. Een stof die eveneens voorkomt
in veenreukgras, enkele klaversoorten en
kaneel. Een plant die zeker mag gepromoot
worden is Sporobolus heterolepis ook een
grassoort met sterke geur tijden de bloei

GEURENDE BLOEIENDE BOL- , KNOLGEWASSEN EN EENJARIGEN
Verschillende bos- en knolgewassen brengen

in de lente volop geur in de tuin. Iedereen
kent wel de sterke geur van de hyacinten
(Hyacinthus) en van de wilde boshyacint
(Hyacinthoides). Ook lelie’s (Lilium) hebben
een aangename bloemengeur. De bloeiende
hangbegonia (Begonia ‘Cascade Odorosa’)
wil iedereen wel in de tuin of op het terras of
balkon. Deze prachtig bloeiende hangbegonia’s, zijn niet alleen mooi van kleur, maar
ruiken ook heerlijk. De chocoladebloem
(Cosmos atrosanguineus ) heeft donkerrode
bloemen die heerlijk geuren naar chocolade.
De chocoladebloem heeft dikke, knolachtige wortels die graag in goed doorlatende
grond groeien. Iedereen kent wel de geur
van meiklokjes (Convallaria majalis), ook
Salomonszegel (Polygonatum multiflorum) en
de keizerskroon (Fritillaria imperialis) geuren
sterk. Deze laatste wordt gebruikt om mollen op afstand te houden. Daslook (Allium
ursinum), geurt sterk naar look, ideaal voor
verwildering onder loofbomen, verdraagt
goed de schaduw. Bij een éénjarigen is de
reukerwt (Lathyrus odoratus) een aanrader,
als klimplant komen de geurbloemen op de
gepaste hoogte. Als eenjarige hangplant
voor bloembakken en bloemtorens is Petunia
soms ook Surfinia genoemd interessant, de
geurende bloemen trekken massaal bijen
aan, tot diep in de nazomer.

GEUREND KRUIDENTUINTJE
Kruiden in een verhoogde bak gekweekt of
dicht bij de keuken brengen de geur dichterbij (lavendel en tijm zijn vermeld onder de geurende vaste planten). Hieronder enkele andere
voorbeelden: Citroenverbena of Ijzerhard
(Aloysia citriodora) is een vaste struik bij ons
niet winterhard, de bladeren hebben een typische citroengeur, net zoals drop (Agastache)
en munt heel goed te gebruiken in de thee.
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) heeft
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een typische geur en goed te gebruiken in
de keuken. Munt is er in vele variaties, bv.
pepermunt Mentha x piperita heeft een frisse
geur. Marjolein (Origanum vulgare) is een
sterke vasteplant met aromatische bladeren.
Citroenmelisse, (Melissa officinalis) de naam
komt van het Oudgriekse woord Melisse,
dat ‘honingbij’ betekent. Deze naam is zeer
toepasselijk omdat citroenmelisse veel bijen
aantrekt. Hysop (Hyssop) vraagt volle zon en
kalkrijke droge grond. Bij basilicum (Ocimum)
heeft het verse gekneusde blad een frisse
geur en smaak.
GEURENDE TERRASPLANTEN
Geurende planten plaatst men het best zo
dicht mogelijk bij het terras of een zithoek,
zodat men optimaal kan genieten van de
geur. Ook in potten op of rond het terras
kan een scala aan geurende planten gezet
worden. De nummer één is hier zeker de Lavendel, waaronder ook de vlinderlavendel.
Daarnaast is ook de geurgeraniums waaronder de rozengeranium (Geranium graveolens)
verkrijgbaar in allerlei geuren. De bladeren
ruiken naar rozen en citroen. Lavendel en
rozengeranium staan erom bekend de
muggen op afstand te houden. Engelentrompet (Brugmansia) ruikt dan weer heerlijk
tijdens warme zomeravonden, wanneer de
bloemen opengaan om nachtvlinders aan
te trekken.

Tekst en foto’s : Lucien Verschoren, voorzitter
Verbond van Boomtelers AVBS
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AGENDA
Open Tuinen 24 en 25 juni 2017

Meer dan 200 tuinen zetten dit jaar hun deuren open voor het grote publiek.
Leden krijgen 50% korting op de eventueel gevraagde toegangsprijs (geldig voor de houder en op vertoon van de lidkaart 2017).
Meer info op: www.landelijkegilden.be

Florall 22 augustus 2017 van 9u00 tot 19u00
Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten
Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem
Meer info op: www.florall.be

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

Internationale Werktuigendagen 23 en 24 september 2017 van 9u00 tot 18u00

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

Dag van de Openbare Ruimte 27-28 september van 10u00 tot 17u00
Beurs voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.
Locatie: Jaarbeurshallen 2, 3 en 4, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht, Nederland
De toegang is gratis, registratie is verplicht via www.openbareruimte.nl

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

Groot Groen Plus 4-6 oktober 2017

Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij. Op 4 oktober 2017 van 11 tot 21 u en op 5 en 6 oktober 2017 van 9 tot 18 u.
Locatie: Zundert, Nederland.
Meer info op: www.grootgroenplus.nl

Internationaal zwemvijvercongres 15 en 16 november 2017

‘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

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
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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
· 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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0
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

