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Groen Groeien 3.0
Hallo tuinaannemers,

Na een zorgeloze zomer kunnen we goed uitgerust opnieuw de draad oppikken. Groen Groeien heef t intussen niet stil 
gezeten.

Op de algemene vergadering, waar alle bestuursleden van Vlaanderen aanwezig waren, werd nagedacht over de toekomst. 
De huidige werking, die steeds op vrijwilligers steunde, bereikte haar maximale capaciteit. Daarom gaan we vanaf dit najaar 
weer een stapje hoger. De dagelijkse opvolging zal binnenkort in een professioneel kader gegoten worden. Aangepaste 
sof tware zal ervoor zorgen dat alles mooi op te volgen is en een nieuwe site is in de maak. Kortom, Groen Groeien 3.0 staat in 
de steigers.

Het gebruik van fyto-producten was een hot topic in de pers. Sommige bronnen voorspelden een totaal verbod, ook voor 
de tuinaannemers. Groen Groeien was er als de kippen bij en ging in overleg met de bevoegde minister. Je kan het positieve 
resultaat hiervan in dit magazine lezen. Ook inzake de btw-verlaging van 21 naar 6% voor het gebruik van planten in de 
tuinaanleg blijven we op dezelfde nagel kloppen. Dit wetsvoorstel is superbelangrijk voor de concurrentiekracht van onze 
tuinaanlegsector.

Intussen zijn we volop bezig met uitwerken van de nicheplatformen. Deze worden binnenkort aan de leden voorgesteld 
samen met de nieuwe website.

Binnenkort gaan we weer van start met enkele interessante vergaderingen en studiedagen, onze werkgroep heef t 
andermaal een mooie programma uitgewerkt. Wij hopen jullie allen te mogen ontmoeten op onze activiteiten.

Groen Groeien blijf t groeien, dankzij jullie, voor en door tuinaannemers.

Tot binnenkort,

Marc Galle
Voorzitter Groen Groeien
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Jcb presenteert nieuwe range  
minigraafmachines

Voor meer informatie, contacteer: Fiona Dewaele - Jcb benelux Press Office - T: + 32 471 855 464 - E: Fiona.dewaele@jcb.com

Jcb bouwt de succesvolle introductie van haar nieuwe genera-

tie minigraafmachines verder uit. Eerder werden de midigraaf-

machines van 6, 8, 9 en 10 ton aan een make-over onderwor-

pen en werden daarna nog 4 modellen met bedrijfsgewicht 

tussen 4.8 en 5.7 ton gelanceerd. begin 2018, zal vervolgens 

ook de productie van de minigraafmachines tussen 1.6 en 1.8 

ton volgen.

Deze reeks omvat de 16c-1 met conventionele tailswing en 

Jcb’s eerste zero tailswing model van 1.7 ton, met name de 

18Z-1. Ter afsluiting komt ook de 19c-1 met conventionele tail-

swing op de markt.

Hun belangrijkste kenmerken zijn:

• 100% stalen carrosserie voor maximale impactbescherming

• Geoptimaliseerd ontwerp ter bescherming van de hydrauli-

sche componenten

• 10 bevestigingspunten om machinetransport te vergemak-

kelijken zonder beschadigen van de rupsen

• Smeerintervallen van 500 uur

• Wegklapbaar contragewicht voor gemakkelijke toegang tot 

servicepunten

• Afzonderlijke klep voor service nazicht van dagelijkse con-

trolepunten 

Robuust ontwerp 

Deze 3 machines delen Jcb DNA met een verhoogde duur-

zaamheid door een robuust ontwerp en onderhoudsgemak 

voor het maximaliseren van productiviteit en kostenverlaging 

voor de eigenaar. De ingenieurs van Jcb zijn voor het ontwerp 

terug naar de tekentafel getrokken met het oog op het ont-

zorgen van de eigenaar door het verlagen van de total cost of 

ownership en verhoogd gebruiks- en onderhoudsgemak. 

bovendien werden de frames van deze machines voorzien van 

stevige bevestigingspunten om regelmatig transport zo een-

voudig mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat kettingen 

en banden niet over de rupsen worden aangetrokken om on-

nodige beschadigingen te vermijden. 

De 16c-1, 18Z-1 en 19c-1 worden aangedreven door een 12,2 kW 

(16,3 pk) Perkins-dieselmotor die voldoet aan de emissienormen. 

Onderhoudsgemak was een van de belangrijkste zaken die in over-

weging werden genomen bij het ontwerp van deze machines. Van-

daar dat zij achteraan zijn voorzien van een wegklapbaar contra-

gewicht om eenvoudig toegang te verlenen tot motor en batterij, 

alsook een afzonderlijke klep voor dagelijkse servicecontrolepunten.

Deze compacte graafmachines zullen behoren tot de veiligste 

in de markt, dankzij verbeterde stabiliteit en verhoogde all-

round zicht met vlakke ramen.

BRANDED CONTENT

We’ve taken minis to the max.

www.jcb.com

JCB ontwikkelde een reeks minigraafmachines tot 10 ton rond 
5 hoofdeigenschappen: productiviteit, onderhoudsgemak, veiligheid, 
comfort en een lage ‘total cost of ownership’.

Compacte machines, boordevol kwaliteiten.

Contacteer ons op +32 89 69 50 50 of vraag uw lokale JCB-dealer 
om meer informatie.
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De juiste plaats
De vereisten om waterlelies te verzorgen zijn: 
water, zon, voeding en voldoende ruimte 
zodat ze hun bladeren kunnen uitspreiden. De 
vijverplaats moet voldoende zonnig zijn. Hoe-
wel beschaduwde oeverzones zeker kunnen 
bijdragen tot de schoonheid van een water-
partij moeten zij beperkt worden in het geval 
van een echte waterlelievijver. Het aantal 
waterleliebloemen is immers recht evenredig 
met de hoeveelheid warme zonneschijn die de 
vijver ontvangt. Zelfs de schaduw veroorzaakt 
door hoge oeverplanten heeft een invloed 
op de vorming van waterleliebloemen. Zeker 
de oevers langs de zuidzijde moeten vrij zijn 
om de vijver zoveel mogelijk zoninstraling te 
gunnen. Reserveer voor de waterlelies altijd 
de meest zonnige kant van de waterpartij. Ze 
zullen u belonen met een weelde aan mooie 
bloemen. Zeker de meeste gele variëteiten 
vragen veel zon en warmte. Een beperkt 
aantal soorten is minder veeleisend zoals 
‘Atropurpurea’, ‘Attraction’, ‘Froebeli’, ‘James 
Brydon’, ‘Comanche’, ‘Paul Hariot’ en ‘Lucida’, 
maar zelfs deze zijn gebaat bij 5 uur uit de 
schaduw om voorspoedig te bloeien. 

Een plaatsing vlakbij een straat of weg is 
te mijden: stof, olie en afval kunnen er het 
water verontreinigen. Een ligging niet ver 
van woning en terras geniet de voorkeur en 
laat de eigenaars toe maximaal te genie-
ten van de waterpartij. De ideale plaats is 
beschermd tegen de wind, zeker langs de 
noordzijde en de noordoostzijde en best 
ook langs de noordwestzijde. Dan is het mi-
croklimaat er beter en het is er iets warmer. 

Let er op dat er geen water van de tuin in 
de vijver kan vloeien. Regenwater dat via 
de tuin in de vijver vloeit, brengt vervui-
ling en meststof fen mee wat ongewenst is. 
De boord van de vijver moet daarom iets 
boven het maaiveld uitsteken. Dan kan er 
bij hevige regenval geen water naar de vijver 
toe vloeien. 

Allerlei vijvervormen
De keuze is meestal persoonlijk. Alle mo-
gelijk vijvervormen kunnen: rond, vierkant, 
rechthoekig, glooiend, onregelmatig, vrije 
vorm… In het geval van een langwerpige 
waterlelievijver ligt de langste zijde best 
oost west, dan kunnen de lage zonnestralen 
van morgen- en avondzon het water verwar-
men. Een onregelmatige vijvervorm wordt 
vaak gekozen wanneer men een natuurlijk 
ef fect wil. Ook in formele, duidelijk van 
hun omgeving afgebakende bekkens staan 
waterlelies mooi. De ronde bladeren en 
bloemen staan er in contrast met de rechte 
lijnen van de vijverboorden. 

De grootte van de vijver is meestal in functie 
van de beschikbare plaats. Maak de water-
partij in ieder geval zo groot mogelijk want 
niemand klaagt ooit over een te grote vijver, 
terwijl er wel geprotesteerd wordt wanneer 
de vijverplas achteraf te klein blijkt te zijn. 

De ideale waterlelievijver zal voorzien zijn 
van vrij ondiepe zones waarin het water vlug 
opwarmt in de lente zodat de bloemknop-
pen zich naar het oppervlak haasten. In die-
pere zones blijf t het water koud en het zal 
langer duren voor de planten gaan bloeien. 
De waterlelievijver wordt best voorzien van 
ondiepe zones (-25 cm tot -40 cm), een zeer 
groot oppervlak aan middeldiepe stukken 
(-50 cm tot -60 cm) en een diepwaterzone 
(-80 tot -90 cm) zodat er voor elke waterle-
lievariëteit een geschikte plaats te vinden is. 
De verschillende dieptezones zijn ook van 
belang voor andere vijverplanten en voor 
het dierenleven. Het voornaamste voor een 
evenwichtige biotoop is een goede verhou-
ding tussen planten, dieren en water.

Ideaal is water dat in de zon ligt te broeien. 
Plaats waterlelies zo ver mogelijk van water-
vallen en zeker van fonteinen. Daar houden 
zij helemaal niet van. De waterdruppeltjes 
die boven op de leliebladeren vallen, kunnen 
fungeren als brandglazen en er worden 
lelijke gaten in de bladeren gebrand. 
Sommige rassen zoals ‘René Gérard’ en 
‘Carolinea Nivea’ zijn hier zeer gevoelig voor. 
Een reeks kleine vijvers kan zo verbonden 
worden dat het water traag van de ene naar 
de andere stroomt. Waterlelies ondervinden 
geen hinder van zachte waterbewegingen. 
Een verhoogde vijver is een goed idee wan-
neer men echt wil genieten van het heerlijke 
parfum van de geurende rassen (vooral N. 
odorata en de afgeleiden ervan zoals N. He-
len Fowler). Wellicht een mogelijkheid voor 
de patio of stadstuin. Zorg er wel voor dat 
de wanden van dergelijke verhoogde vijvers 
degelijk gebouwd worden.

Een deel van het watervlak zichtbaar
Er moet op gelet worden dat de vijver niet 
overbevolkt wordt met waterlelies. Water-
lelies kunnen geklasseerd worden volgens 
het oppervlak dat ze innemen. De zeer grote 
variëteiten nemen 3 tot 4 vierkante meter 
in beslag, de grote variëteiten benemen 
ongeveer 2 m2. De mediumvariëteiten vra-
gen 1 tot 1,5 m2 per plant. Kleine variëteiten 
nemen genoegen met ongeveer 0,75 m2 ter-
wijl de echte dwergrassen met nog minder 
toekomen, namelijk ongeveer 0,3 m2. Dit 
geef t u een idee hoeveel planten u maxi-
maal kwijt raakt in een vijver met een zeker 
oppervlak. Wanneer gans het oppervlak 

bedekt is met bladeren hebben waterlelies 
nogal eens te kampen met plagen. Het is 
beter en mooier wanneer 1/3 tot ½ van het 
wateroppervlak vrij blijf t van waterleliebla-
deren. Er is dan ook mogelijkheid de vijver 
van wat oeverplanten en zuurstofplanten te 
voorzien. Dit is gunstig voor het biologische 
evenwicht en draagt bij tot de schoonheid 
van de waterpartij. De gedeeltelijk vrije 
waterspiegel zorgt voor rust en ruimtelijk 
ef fect. 

Een praktisch voorbeeld 
Een waterlelievijver van 6 x 4 meter heef t 
een totaal oppervlak van 24 m2 waarvan we 
maximaal 2/3 laten begroeien met waterleliebla-
deren. Dat geef t dus 16 m2 voor de waterlelies. 
Men kan hier dus 4 tot 5 zeer grote waterlelies 
in kwijt of 10 tot 15 mediumvariëteiten. Indien 
we kleine rassen gebruiken kunnen we er zonder 
problemen een twintigtal in kwijt. Wanneer we 
de vijver voorzien van verschillende dieptezones 
dan kunnen we combineren, bijvoorbeeld 1 heel 
grote, 1 grote, 4 medium en 5 kleine variëteiten. 
Zorg er in dat geval voor dat de grote variëteiten 
ver genoeg van de kleinere staan zodat ze deze 
laatste niet met hun bladeren kunnen overwoe-
keren.

Waterlelies planten
In echt grote vijvers kunnen waterlelies 
met vrije wortel geplant worden. Sommige 
vijveraanleggers voorzien hiervoor een 
vijverbodem met een soort ondiepe kuilen. 
Het voordeel hiervan is dat het leemmengsel 
tot deze zone beperkt blijf t. Het nadeel is 
dat er veel vouwen in de folie zullen liggen en 
dat het geheel nogal hobbelig en onregelma-
tig wordt. Men kan de zone ook op andere 
manieren begrenzen. Een systeem dat in 
sommige oudere vijverboeken aangeraden 
wordt en dat in de praktijk nog steeds goed 
voldoet, is een cirkelvormige zone af bakenen 
met behoorlijke keien. Om deze begrenzende 
kring tijdelijk “dicht” te maken gebruikt men 
jute (zakkenstof) langs de binnenkant van de 
ring. De waterleliewortelstok wordt in de ring 
geplaatst en men vult het geheel bij met het 
leemmengsel en daarboven eventueel zand 
of fijne kiezel. Het is ook mogelijk de water-
lelie – met uitzondering van de groeischeut 
- in een stuk jute of in een jute zak samen 
met het leemmengsel in te pakken en het 
geheel te verzwaren met een paar keien. Het 
voordeel van deze keien is dat de wortels er 
gaan onderdoor groeien en dat het gewicht 
van de stenen het drijven van de wortelstok 
verhindert. Oude wortelstokken van water-
lelies worden immers hol en licht. Daardoor 
komt het dat grote planten, die al jaren in een 
vijver staan, opeens kunnen gaan drijven. De 
jute rot uiteraard geleidelijk weg maar dat 

een vijver speciaal voor 

waterlelies 
Eigenlijk is de aanleg van een waterlelievijver eenvoudig en niet duur. Technisch is een waterlelievijver (in te-
genstelling tot een vissenvijver) niet ingewikkeld. Het belangrijkste is een degelijke waterdichting en een mooie 
randafwerking. Een waterlelievijver vraagt eigenlijk weinig inspanning vanwege de eigenaar. Een waterlelievij-
ver vraagt op termijn niet meer onderhoud dan hetzelfde oppervlak aan siertuin, zelfs minder. De investering in 
tijd en middelen bij de aanleg wordt ruim gecompenseerd door de pracht van een dergelijke waterpartij.

Er bestaat heel wat literatuur over koi-vijvers en wanneer we informatie zoeken over de aanleg van kikkerpoelen 
dan vinden we die mits wat zoeken ook zonder problemen. Over hoe de ideale waterlelievijver aangelegd moet 
worden is er echter veel minder te vinden. Specifiek over waterlelies zijn er in een eeuw wereldwijd slechts een 
dozijn boeken geschreven. Daarom wat meer uitleg.
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is de bedoeling. Een groot wortelkluwen houdt 
ondertussen alles samen en de groeipunten kun-
nen zich onbelemmerd in alle richtingen bewe-
gen. Na verloop van tijd zal men met dit systeem 
zeer grote kolonies bekomen. Het voordeel van 
deze manier is dat men gedurende vele jaren 
eigenlijk nauwelijks moet ingrijpen. Het is wel 
nuttig de planten nu en dan van extra voeding te 
voorzien door traag afgevende pastilles nabij de 
wortels in de smurrie te duwen. Het nadeel is dat 
men op deze manier maar een beperkt aantal 
soorten kan verzorgen in één vijver en dat men 
de planten niet zomaar kan verplaatsen (bijvoor-
beeld omdat de kleuren niet goed samengaan of 
omdat de diepte niet ideaal blijkt te zijn voor een 
bepaalde soort).

Meestal in manden
In de praktijk van de kleinere en middelgrote 
vijver zal men meestal gebruik maken van 
manden. Hoewel waterlelies – in tegenstelling 
tot andere vijverplanten – ook in gesloten kui-
pen (bijvoorbeeld plastic kuipen voor palmen) 
kunnen groeien blijken ze het toch veel beter 
te doen wanneer er contact is met het water via 
gaatjes in het recipiënt. Men zal daarom best 
een aantal gaatjes boren in de kuipen of men 
gebruikt speciale vijvermanden. Hoe groter de 
mand, hoe beter in principe maar hoe zwaarder 
en hoe moeilijker te hanteren. Het is beter de 
zaak van de praktische kant te bekijken.

De grootste variëteiten vragen behoorlijke 
manden van 40 cm in doormeter. Middelgrote 
variëteiten hebben voldoende met manden van 
ongeveer 30 cm. Kleine soorten en dwergsoor-
ten kunnen in mandjes van 24 cm. Geef steeds 
de voorkeur aan degelijke manden want door 

de leem of klei zijn gevulde manden zwaar en er 
is risico voor doorscheuren. Alvorens het leem-
mengsel in de korf te gieten wordt er eerst ofwel 
een stuk jute ofwel een stuk dunne plastic met 
microperforaties ingelegd. Opgelet: vijversub-
straat, lava of kiezel voldoen niet als plantsub-
straat voor waterlelies (maar wel als afdekkende 
toplaag uiteraard). Een goede keuze als toplaag 
is zeker clinoptiloliet. De wortelstokken worden 
ietwat schuin, bijna horizontaal geplant. Alleen 
de groeitop steekt wat uit de bodem. Waterlelie-
variëteiten met het “odorata-rhizoom” vragen 
in verhouding grotere manden dan variëteiten 
met het compactere “marliac-hizoom” en de 
eerste zullen ook vaker moeten verplant worden 
dan de laatste. Let op bij het te water laten van 
de manden, zeker het ogenblik dat het water 
de bovenrand van de mand bereikt is kritiek. 
Werk voorzichtig en traag om de bodem niet uit 
de mand te spoelen. Een veel gemaakte fout is 
de jonge waterlelies ineens te diep te plaatsen. 
Doe dat liever gradueel en gebruik voorlopig 
bijvoorbeeld enkele stenen onder de mand, die 
later kunnen weggenomen worden.

Oeverplanten verhogen de esthetische en 
biologische waarde
Meestal zullen we ook ander vijverplanten 
toepassen in de waterlelievijver, zeker om 
biologische redenen. We kiezen best voor oe-
verplanten die mooi zijn en gemakkelijk te on-
derhouden. We passen ze liefst toe in groepen 
van dezelfde soort of variëteit met daartussen 
open ruimtes. Erg goed te combineren in een 
waterlelievijver zijn zeker de volgende soorten:
Snoekkruid en groot snoekkruid (mooi 
glanzend, schuin gehouden blad en blauwe 
bloemen in volle zomer), goudknots (vooral 

mooi in de vroege lente met bloemen als uit 
het water stekende kaarsen), Iris laevigata 
(een echte wateriris, prima winterhard en niet 
te snel voortgroeiend), pijlkruid (pijlvormig 
blad uit het water oprijzend), dwerglisdodde 
(een verticaal, fijn element met sigaarvormige 
bloeiwijze), salamanderstaart (met afhangend 
witte, staartvormige bloeiwijzen), Thalia deal-
bata (een tropische, hoge, schuine oprijzende 
plant die winterhard is mits geplaatst op -50 
cm) en Canadese rijst (zorgt voor verticale 
structuur en felgeel herfstblad).
Hoewel zuurstofplanten zeker bijdragen tot 
het evenwicht in de vijver kunnen ze vervelend 
worden in een waterlelievijver. Soorten die 
makkelijk onder controle te houden zijn (omdat 
ze geen wortels hebben) zijn gedoornd hoorn-
blad en blaasjeskruid.

Vissen in de waterlelievijver
Waterlelies groeien het best in een bodem die 
klei of leem bevat. Vissen die de bodem op-
woelen horen niet thuis in een waterlelievijver. 
Kois zijn zeker te mijden, goudvissen zijn ook 
niet ideaal. Zeelt is een bodemvis die al eens 
aanbevolen wordt maar ook deze vis hoort niet 
thuis in de waterlelievijver. In een waterlelie-
vijver komen in het beste geval enkel en alleen 
niet woelende oppervlaktevissen. We denken 
dan in eerste instantie aan goudrietvoorns en 
goudwindes. Beide zijn scholenvissen en moe-
ten dus met minstens zeven exemplaren samen 
gehouden worden.t

Tekst en beelden: Guido Lurquin

Your partner in gates & fences

DISTRI 
FENCE

Gamma/Gamme

Gevelplanken/Bardages

Post & Rail 

Tuinschermen / Panneaux de jardin

 Poorten / Portails

Robinia palen / Poteaux en robinier

Kwaliteit en Service

Distrifence is een productie en distributie bedrijf dat zich 

uitsluitend richt tot professionelen. Omdat kwaliteit voor u 

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

tot de levering van afgewerkte producten. We verbinden ons 

ertoe de standaard artikelen steeds op voorraad te houden en 

u zo de beste service te garanderen. 

Qualité et service

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

uniquement vers une clientèle professionnelle. Distrifence garantit 

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

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

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

permet d’utiliser vos moyens fi nanciers à d’autres fi ns.

Catalogus aanvragen

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

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

Obtenir un catalogue

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

par email : info@distrifence.com et nous vous contactons de suite.
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Doorzaaien, wat betekent dit voor 
de tuinaannemer ?

Eliet Europe NV - www.eliet.eu - info@eliet.eu - 056 77 70 88

In de bouwsector zet de trend zich al een aantal jaar door dat 
renovatie het overneemt op nieuwbouw. Heel wat huizen die 
door de generatie “baby boomers” werden gebouwd komen 
nu te koop omdat hun eigenaars een laatste toevlucht neemt 
tot seniorenappartementen of service flats. Deze beweging in de 
huizenmarkt laat zich ook voelen in de sector van tuinaanleg. 
Tuinen van voor de jaren 90, zijn verouderd op vlak van architectuur, 
maar ook hun beplanting is vaak ontwikkeld buiten proportie 
en moet grondig worden aangepakt. Meestal zal hiervoor de 
expertise van de tuinaannemer worden aangesproken.

Net na de jaren 2000 kende de tuinbeleving een eerste 
echte hype. De tuin werd een leefruimte, en als het ware het 
verlengde van de woonkamer. Heel wat tuinen werden in deze 
periode aangelegd of heraangelegd met bijzondere aandacht 
voor detail in de architectuur. Anno 2017, hebben ook deze 
tuinen reeds hun “vormsel” achter de rug. De noodzaak om in 
zo’n tuin gericht in te grijpen en zo de waarde van de initiële 
investering te behouden biedt tuinaannemers heel wat kansen. 

Een tuin met wat ouderdom wordt vaak mooier omdat planten, 
hagen, struiken of bomen dan pas het volume krijgen zoals 
de tuinarchitect het in zijn ontwerp had voorzien. Echter met 
gazon is dit anders. Een gazon is op zijn best als het een mooie 
homogene dichte grasbegroeiing heeft en hierdoor een egale 
intens groene kleur krijgt. Dit is heel vaak het geval in de eerste 
jaren na aanleg, maar daarna treedt het verval in. Dit heeft te 
maken met de onvermijdelijke invasie van onkruid en éénjarige 
straatgrassen, maar vooral met extremen in het klimaat. 
Door droogte of overvloed aan vocht worden grasplantjes 
op de proef gesteld. Bepaalde cultivars zijn resistenter aan 

deze weersinvloeden dan anderen. Heel snel zullen de minst 
resistente grassen verdwijnen en nemen de sterkste grassen 
het over. Deze stoelen breed uit om de vrij gekomen ruimte 
in te vullen. Echter creëren hierdoor de ideale kribbe voor 
onkruidzaden. De neerwaartse spiraal van deze aftakeling 
wordt hierdoor versneld. Dit verval van een siergazon wordt 
de laatste jaren versneld omdat de opwarming van de aarde 
ook bij ons voor steeds meer extremere weersomstandigheden 
zorgt. Het verschijnsel van massale grassterfte door de droogte 
dit voorjaar mogen we met zekerheid in de komende jaren 
opnieuw verwachten. Gazonrenovatie zal voor tuinaannemers 
steeds belangrijker worden. 

Bij deze renovatie is doorzaaien dé belangrijkste behandeling. 
Doorzaaien zal nieuw graszaad met een dosis van ongeveer 
30gr/m2 in de grond van het oude gazon inbrengen. De speciale 
doorzaaimengsels zijn ontwikkeld op basis van snelkiemende 
grassen.

Door het doorzaaien wordt de bestaande vegetatie weer 
aangedikt met groeikrachtig jong gras. De dichtheid waarmee 
de plantjes naast elkaar staan verhoogt met 100% waardoor de 
levensvatbaarheid voor ingewaaid onkruidzaad verdwijnt. 

Doorzaaien is een éénvoudige en goedkope ingreep met 
een zichtbaar resultaat binnen de twee weken. Om de 
schoonheid van een siergazon in stand te houden is het aan 
te bevelen tweejaarlijks een doorzaai-behandeling te geven. 
Tuinaannemers doen er goed aan hun ervaring in doorzaaien op 
te bouwen want dit zal vrij snel ontwikkelen tot een essentieel 
onderdeel van hun core-business.

BRANDED CONTENT

EFFICIËNTE 
GAZONRENOVATIE
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GEEF EEN GAZON DE VERJONGINGSKUUR DIE HET VERDIENT

ELIET DZC 600 
WINNAAR VAN TWEE INNOVATIEPRIJZEN

IN SAMENWERKING MET

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

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

2160002668_1_ADV_6559.indd   1-2 24/08/17   09:54
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Vuurwants
is een onschadelijk insect
Regelmatig komt er op de waarschuwings-
dienst de vraag rond een insect, in fel rode en 
zwarte kleuren, dat ineens in groten getale 
opduikt. Het gaat hier over vuurwantsen (Pyr-
rhocoris apterus), die, zoals de naam al doet 
vermoeden, behoren tot de grotere groep 
van de wantsen. Eigenlijk gaat het hier over 
onschuldige, onschadelijke insecten die niet 
hoeven bestreden te worden.

Wantsen versus kevers
Wantsen worden vaak verward met kevers, 
maar zijn meestal goed te herkennen aan een 
driehoekig schildje, net achter het halsschild. 
Wantsen hebben stekend/zuigende mond-
delen, waarmee ze planten en dieren steken. 
Hierin verschillen ze ook van de kevers, die 
bijtende monddelen hebben. Wantsen zijn in 
het bezit van stinkklieren en zijn vaak bijzon-
der fraai gekleurd. Ze hebben, in tegenstel-
ling tot de kevers, geen echt larvaal stadium, 
maar een nimfenstadium en ze verpoppen 
ook niet. Slechts een gering aantal soorten is 
schadelijk binnen boomkwekerij en groen-
voorziening en er zijn ook nuttige wantsen, 
meer bepaald de roofwantsen. 

Vuurwants
De vuurwants heef t een kenmerkend 

uitzicht waaraan hij zijn naam te danken 
heef t. De bovenzijde van dit insect is knal-
rood met op de rug een zwarte, zandlo-
pervormige vlek, met aan weerszijden een 
zwarte, ronde vlek. Je ziet er zowaar een 
masker in. Deze wants heef t een zwarte 
kop en een bijna vierkante, zwarte vlek op 
het borststuk. Aangezien deze soort eerder 
korte vleugels heef t, kan ze niet vliegen. Het 
langwerpige lichaam is ongeveer 9 tot 11 mil-
limeter lang, de kleur wordt beïnvloed door 
de omgevingstemperatuur.

De vrouwelijke vuurwants scheidt een speci-
fieke geurstof af om het mannetje te lokken. 
De paring kan tot 30 uur duren! Tijdens de 
zomer worden er per vrouwtje een 50-tal 
eitjes afgelegd. Uit de eitjes ontluiken vleu-
gelloze nimfen. De imago’s en nimfen van 
de tweede generatie overwinteren collectief 
in spleten, onder stenen, tussen afgeval-
len bladeren, onder de grond. Tijdens de 
eerste warme dagen in het vroege voorjaar 
verschijnen de volwassen exemplaren.

Hinder
Adulten komen vaak massaal uit, wat soms 
aanleiding geef t tot onrust en visuele hinder. 
Vuurwantsen bevinden zich meestal op de 

grond onder verschillende soorten planten, 
bij voorkeur onder linde (Tilia), Acacia (Robinia) 
en kaasjeskruid (Malva). Ze voeden zich dan 
ook met zaden en afgevallen bladeren die 
ze leegzuigen. Ook lusten ze het zoete sap in 
de bast waardoor ze ook op de stam terug te 
vinden zijn. Daarnaast eten ze dode insecten 
(waaronder soortgenoten) en vallen ze ook 
levende insecten aan. Ze zoeken vaak plekjes 
in de zon, zoals boomstammen en muren, om 
zich op te warmen. Vuurwantsen geven bin-
nenshuis geen aanleiding tot plagen.

Preventie en bestrijding 
Op plaatsen waar in het verleden vuurwant-
sen werden aangetrof fen, kunnen extra 
schuilplaatsen (zoals dichte gewassen) 
verwijderd worden. Het bestrijden wordt 
niet aangeraden aangezien de vuurwants 
niet schadelijk is voor plant en mens.

Tekst en beelden: Liesbet Van Remoortere 

(Proefcentrum voor Sierteelt – Waarnemings- 

en Waarschuwingssysteem)

Op de rug van de felrode vuurwants kan je in de zwarte patronen een masker zien.

Massaal voorkomen van volwassen vuurwantsen aan de voet van een boom. 

PRAKTIJKONDERZOEK

‘De vuurwants 
is niet schadelijk 
voor plant en 
mens’
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SYNDICALE BLIK OP … 

...BTW-tarief
verkoop
van plantgoed door tuinaannemers
Al jaren vraagt Groen Groeien om het btw-
tarief bij de verkoop van plantgoed door 
tuinaannemers te verlagen van 21 naar 6%. 
De situatie tot op vandaag is dat wanneer 
een tuinaannemer plantgoed aankoopt, hij 
daarop 6% btw betaalt, maar hij moet wel 
21% btw aan zijn klant aanrekenen. Als die 
klant de planten zelf gaat kopen, betaalt hij 
slechts 6%. Een wetsvoorstel werd begin dit 
jaar ingediend om deze scheve situatie te cor-
rigeren. Dit voorstel is superbelangrijk voor 
de concurrentiekracht van onze tuinaanleg-
sector. Groen Groeien rekent erop dat de poli-
tiek haar verantwoordelijkheid opneemt. 

Huidige situatie
De verkoop en de levering van levende (sier)
bomen, -heesters, -struiken en andere le-
vende (sier)planten zijn onderworpen aan het 
verlaagde btw-tarief van 6 %. Het aanleggen 
van tuinen en het onderhoud ervan is een 
dienst, in het bijzonder een werk in onroe-
rende staat, onderworpen aan het algemene 
BTW-tarief van 21 %. Daardoor worden de 
daarbij gebruikte materialen en planten als 
bijkomstigheid bij die dienst aan hetzelfde 
BTW-tarief onderworpen. 

Scheve situatie
Hierdoor ontstaat een belangrijk onder-
scheid dat de eerlijke concurrentie verstoort. 
Als de tuineigenaar bloemen en planten 
rechtstreeks koopt bij een sierteler betaalt hij 
6 % BTW. Koopt hij de planten echter aan bij 
een tuinaannemer die meteen ook zorgt voor 
de bemesting, de beplanting en de aanleg, 
betaalt hij niet alleen op de werkuren en het 
concept 21 % BTW, maar ook op de planten 
die bij de tuinaanleg of het -onderhoud 

worden geleverd. Nochtans moet de tuinaan-
nemer, die de planten in eerste instantie zelf 
aankoopt bij een sierteler, op deze aankoop 
maar 6 % BTW betalen.

Stimulans voor de werkgelegenheid
Maar niet enkel om oneerlijke concurrentie 
te vermijden zou een verlaging van het tarief 
van 21% naar 6% positief zijn. De toepas-
sing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % 
zou tevens een stimulans betekenen voor 
de werkgelegenheid en de tewerkstelling in 
de sector van de tuinaanleg en -onderhoud. 
In de sector zijn er afgerond 15.000 mensen 
actief. In grote lijnen zijn er 7.800 bedrijven/
zaakvoerders waarvan 2/3 eenmanszaken en 
1/3 met personeel. Zij stellen iets meer dan 
8.000 werknemers tewerk. De aanleg en het 
onderhoud van parken, tuinen en plant-
soenen is daarbij een vrij arbeidsintensieve 
aangelegenheid waar ook laaggeschoolde 
werknemers een job vinden.

“Groen Groeien blijft 
bij de politiek aan-
dringen en rekent er 
op dat iedereen zijn 
verantwoordelijk-
heid opneemt.”
Wetsvoorstel btw-verlaging
Sinds meer dan 10 jaar legt CD&V-volksver-

tegenwoordiger Nathalie Muylle (CD&V) 
hiervoor voorstellen op tafel. Met gepast 
lobbywerk en goede contacten met de po-
litici zijn we erin geslaagd om dit dossier op 
de agenda te houden. Begin dit jaar diende 
N-VA een wetsvoorstel in met hetzelfde 
voorstel tot btw-verlaging. Volksvertegen-
woordiger Rita Gantois (N-VA) kreeg hierbij 
ook de steun van MR en Open Vld. De vier 
meerderheidspartijen zitten dus op dezelfde 
lijn. Dit voorstel corrigeert een scheve situatie 
en zal ongetwijfeld een zeer positief gevolg 
hebben voor de groenvoorzieningssector.

Politiek
Minder blij waren we eind juni met het 
bericht dat dit voorstel niet door de com-
missie Financiën van het parlement mocht 
worden goedgekeurd omdat het budgettaire 
gevolgen heef t. Dit terwijl het voorstel de 
steun heef t van alle meerderheidspartijen ... 
en ondanks gunstig advies van het Rekenhof 
en de steun van de minister van Financiën. 
Het is bijzonder jammer dat de aanpassing 
van het btw-tarief voor tuinaanleg (waarover 
nochtans politieke eensgezindheid bestaat) 
niet in het zogenaamde zomerakkoord van 
de federale regering werd meegenomen. We 
blijven bij de politiek aandringen. We reke-
nen er dan ook op dat iedereen zijn verant-
woordelijkheid neemt zodat dit voorstel op 
de agenda blijf t en alsnog kan goedgekeurd 
worden. 

Voor vragen of meer informatie, neem contact 

op met consulent Jan Vancayzeele  

(jan.vancayzeele@avbs.be).



RUBRIEK

GROENGROEIEN magazine

19  -  SEPTEMBER 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groen
 Groeien

Om écht 
groot te 
worden
hebben 

wij ook U 
nodig.
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Uw gazon overleefde deze zomer niet of 
nauwelijks? Floranid® Twin Club en Karisol® 
helpen het terug op gang!

Jo Verschueren - Jo.Verschueren@compo-expert.com - 0497/58.89.31

De hete, maar vooral droge zomer van 2017 heeft verschroeiend 
huis gehouden op onze gazons! Het gras stond/staat er in de 
meeste tuintjes maar fletsgroen tot compleet dorbruin bij, 
bespikkeld met de gele bloemen van biggenkruid of melkdistels 
en met hier en daar de paarse van de reigersbekken of een klad 
klavers. We hadden ons het gazon in de voorafgaande lente 
wel anders voorgesteld … Hoogtijd dus om er iets aan te doen! 
En de maand september leent zich hier gelukkig uitstekend toe.

Is uw grasveld nog in een redelijke staat uit de hitte en de 
droogte gekomen, dan is het zeker aangeraden om alsnog 
een najaarbemesting toe te dienen. Een goede raad: opteer 
hiervoor zeker voor een meststof die een hoog kaliumgehalte 
heeft én een traag werkend stikstofaandeel! Waarom? Wel, 
we weten dat gronden na een langdurige zomerse droogte 
een felle heropleving kunnen kennen bij hernieuwde regenval 
omdat de mineralisatie terug op gang komt. Het laatste wat we 
dan willen en moeten geven zijn hoge stikstofhoeveelheden. 
Integendeel. Dankzij de hernomen mineralisatie komen relatief 
grote hoeveelheden stikstof op korte termijn ter beschikking, 
wat leidt tot een overdadige, maar weinig stevige grasgroei. Een 
extra gift van kalium versterkt de grashalmen en de langzame 
fractie stikstof levert pas aan wanneer de stikstofpiek vanuit 
de mineralisatie afneemt. Een bijzonder geschikt product om 
zo een doordachte bemesting te geven, is Floranid® Twin Club. 
Dankzij zijn formule van 10-5-20-4 beantwoordt het volledig 

aan deze eisen. Bovendien is 60 % van de aanwezige stikstof 
onder langzaam werkende vorm aanwezig én het product 
bevat nog eens 4 % magnesium. Enkel zo gaat het gras dan 
gewapend zijn tegen de snel aankomende, ongunstige herfst- 
en winteromstandigheden! Reken op een gift van 3 – 5 kg/are.

Heeft uw grasveld de zomer echter niet overleefd en moet 
er herbegonnen worden? Tja, dan is september/oktober de 
ideale periode om dat te doen. En andermaal een tip van uw 
COMPO EXPERT? Werk voor het zaaien of het leggen van 
graszoden de bodemverbeteraar Karisol® in. Karisol® is een 
hoogwaardige bodemverbeteraar, zeer rijk aan organische 
stof (minimum 73 %) en een uitstekende aanbrenger van 
humus! En dat uw gazon humus nodig heeft, kan blijken uit 
haar zomerse verdroging. Humus heeft immers de eigenschap 
bijzonder veel vocht te kunnen opslaan, om het dan langzaam 
vrij te geven aan de grassen. Een lage humusinhoud leidt 
tot een snellere verdroging. Frees bij het klaarleggen van de 
bodem een flinke hoeveelheid Karisol® in. Reken toch op een 
minimale hoeveelheid van 20 - 25 liter per are. En hoe lager 
het humusgehalte, hoe hoger de dosis Karisol® mag zijn. En 
nog een COMPO EXPERT-tip: geef bij het zaaien ook nog 
eens Floranid® Twin Club, 3 kg/are. De graszaden zullen beter 
opkomen en uitgroeien, met minder open plekken!

Wil je meer info?? Contacteer dan gerust uw COMPO EXPERT.

BRANDED CONTENT
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Kleinfruit
in de tuinaanleg
Na de vorige artikels over geur past proeven 
in de beleving van de tuin, speeltuin en park.

Heel wat tuinbezitters en gebruikers verlan-
gen naar wat smaak in de tuin. Het kunnen 
plukken van de zelfgekweekte bessen en 
vruchten is een heerlijk gevoel. Het be-
zoekje in de tuin wordt zo beloond met een 
lekker hapje, bijzonder leuk voor kinderen. 
Eigenlijk houdt iedereen er wel van. Van 
juni tot diep in de herfst is er wel ergens een 
besje dat kan geplukt worden. Komt nog 
bij dat ze gezond zijn, alle tuinbessen zijn 
hapklare pakjes vitamine C.

Kleinfruit en kleine fruitsoorten vragen niet 
veel plaats, meestal is er wel een plekje in de 
zon, voor een fruithaagje, enkele struiken 
tussen de sierplanten, enz… Zelfs op een 
terras is er plaats voor kleinfruit in grotere 
potten of in plantenbakken. De keuze voor 
kleinfruit is ook interessant voor de biodiver-
siteit, het lokt makkelijk bestuivers, vlinders 
en vogels. Makkelijk is dat bijna alle soorten 
zichzelf uitstekend bestuiven. Het kan dus 
met maar één plant, prettig voor de kleine 
tuin.
 
Bij de verschillende soorten kleinfruit, zijn 
cultivars weergegeven als voorbeeld (tussen 
de enkele haakjes). Bij de boomkwekers zijn 
deze soorten of gelijkaardige goede vervan-
gers te bekomen. Planten kan in het najaar 

of in het voorjaar. Planten in pot kunnen ook 
tijdens het groeiseizoen geplaatst worden.

Rode bes (Ribes rubrum)
Een vaste waarde voor de tuin is de rode 
trosbes. Enkele struiken zijn al voldoende 
voor een goede opbrengst. Planten als struik 
met later tot 9 verspreide takken opkweken 
of als haagje aan draad. Al van eind juni 
kleuren de bessen mooi rood met zwaar 
beladen trosjes. Een klassieker is; ‘Jonkheer 
van Tets’ dit is een vroege cultivar, ‘Rovada’ is 
laat. Daarnaast zijn er nog de witte en de roze 
variant, ook wel champagnebes genoemd. 
De zwarte bes (Ribes nigrum) groeit wat 
breder en volumineuzer. Bladeren en bessen 
hebben een cassisgeur. Cassis ‘Titania’ (best 
witziekteresistent). De Japanse wijnbes 
(Rubus phoenicolasius) is een aantrekkelijke 
plant met een mooi heldergroen blad aan 
de onderzijde zilverkleurig, rode stengels en 
smakelijke vruchten.

Framboos (Rubus idaeus)
Frambozen groeien op elke gewone tuin-
grond, in de winter niet te nat, bij droogte 
extra water geven. Plant 4 scheuten per me-
ter, als haagje en aan twee draden, dit zorgt 
voor de nodige steun van de lange scheuten. 
De vruchten zijn super heerlijk en makkelijk 
aan de toppen van de scheuten te plukken. 
De boomkwekers onderscheiden zomer- en 
herfstframbozen. De zomerframbozen 

dragen op scheuten van het vorige jaar. Na 
de oogst deze scheuten terugsnoeien tot bij 
de grond, de nieuwe scheuten uitdunnen en 
volgend jaar laten dragen. Bij herfstfram-
bozen in februari alle scheuten tot tegen de 
grond wegsnijden. De nieuwe scheuten dra-
gen nog hetzelfde jaar. Er is keuze uit heel 
wat cultivars, bv. zomer ‘Tulameen’ en herfst 
‘Autumn Bliss’. Door de twee soorten te 
combineren kan de tuineigenaar frambozen 
plukken van juni tot diep in de herfst.

Kruisbes/Stekelbes (Ribes uva-crispa)
De stekelbes ook kruisbes genoemd, heef t 
scherpe stekels. De plant is oorspronkelijk bij 
ons inheems en al enkele honderden jaren 
veredeld op grootte en smaak. Door aantas-
tingen van Amerikaanse meeldauw, moest 
men op zoek naar nieuwe resistente rassen. 
Voorbeelden zijn groen ‘Invicta’ en rood ‘Hin-
nonmacki Rot’. Stekelbessen worden ook op 
stam aangeboden, ze zijn dan veredeld op 1 
m hoogte. Bij het planten een stevige steun-
stok bijplaatsen. Op stam zijn ze makkelijker 
te plukken en door de betere verluchting min-
der gevoelig voor ziekten. De levensduur van 
planten op stam is meestal lager. De Jostabes 
is een kruising tussen o.a. de stekelbes en 
de zwarte bes. De struik wordt tot 2,5 m 
hoog, is breed, zonder stekels, gezond en rijk 
dragend. De smaak doet denken aan cassis, 
maar de Jostabes is duidelijk groter, licht zuur 
met fijn aroma, goed voor sap en gelei.

Braam (Rubus fruticosus)
Onze wilde bramen hebben stekels (vergroei-
ing van de opperhuid), een groot probleem 
voor de tuin. Sinds het aanbod van de 
zogenaamde doornloze (lees zonder stekels) 
cultivars heef t de braambes terug zijn plaats 
in de tuin. Aan draad planten, de tweejarige 
scheuten dragen vrucht en worden daarna 
teruggesnoeid tot bij de grond. Uitgezaaide 
planten uit pitten verwijderen, deze kunnen 
stekeldragende plantjes voortbrengen. Bij 
bramen ligt de keuze voor de stekelloze versie 
voor de hand, enkele cultivars; ‘Loch Ness’ en 
‘Triple Crown’. ‘Loch Ness’ heef t geen stekels 
en is zeer productief met decoratief blad dat 
lang op de plant blijf t. Middelgrote, zoete 
bessen aan grote trossen, stomp kegelvormig 
ca. eind augustus tot midden oktober. Staat 
mooi en rijpt goed in de volle zon.

Amerikaanse blauwbes (Vaccinum 
corymbosum) 
Iedereen wil wel enkele stuiken van blauw-
bessen in de tuin. De vruchten zijn bijzonder 
lekker en super gezond. De Amerikaanse 
blauwbes heef t een hoog aandeel vitamine 
A en B, mineralen en sporenelementen. Ze 
bevat ook veel antioxidantia, waardoor ze 
het menselijk immuunsysteem aanscherpt. 
Blauwbes is een heideplant en staat dus 
best op een luchtige humusrijke zandgrond, 
met een pH-waarde tussen 4 en 5. In de tuin 
kan men dit oplossen door een deel grond 
te vervangen door turf en/of naaldgrond. 
Je kan ook een bodemverbeteraar voor 
Rododendron gebruiken. Een zonnige 
standplaats en een vochtige voet gewenst. 
De planten groeien tot 1,5 m hoog. Geef 
ze voldoende plaats. De bessen zijn zeer 
gegeerd door vogels (merels). Afdekken met 
een net is een must. Er is keuze uit wel 30 
soorten, hieruit 2 voorbeelden ‘Goldtraube’ 
en ‘Blue Crop’. Op terras doet de blauwbes 
het ook goed, zorg voor grote potten een 
zure grond (Rododendron potgrond) en 
voldoende water.

Appelbes (Aronia prunifolia) 
Bij ons minder gekend, in Oost-Europa en 
Scandinavië aangeplant als fruitgewas. 
Wordt meestal niet aangetast door ziekten 
en plagen, dus aantrekkelijk voor de tuin. 
De appelbes is een lage heester, breed 
uitgroeiend tot 1,5 m hoogte, verdraagt heel 
goed vorst. Opvallende bloei in de maand 
mei, geurende witte bloemen in tuilen, 
gevolgd door donkerrode bessen. Planten in 
licht zure grond. Aanbevolen cultivars zijn: 
‘Viking’ en/of ‘Nero’ (beide met grote vruch-
ten). Niet voor directe consumptie, van de 
bessen kan sap worden gemaakt, gedroogd 
(als rozijnen) of verwerkt tot jam.

Krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
Is er meer plaats dan passen zeker één of 
enkele krentenboompjes. Ideaal als kleine 
boom of brede struik aan de rand van het 
bos of in een bloem en bessenhaag met bv. 
lijsterbes, spork, … De bloei is in de maand 
mei, eind juni zijn de vruchtjes al rijp, de 
donkerste vruchten zijn het lekkerst. Opval-
lend is de mooie gele herfstverkleuring van 
de bladeren. De cultivar Prince William is 
grootvruchtig, zeer rijk bloeiend en vrucht-
dragend, van in jonge leef tijd, wordt tot 2 
m hoog, de jonge bladeren zijn behaard. 
Opgaande groei, zeker de eerste jaren. Sap-

pige bessen met aroma van blauwbessen en 
niet ziektegevoelig.

Moerbei (Moris nigra)
Oude moerbeien kan men zien in parken, 
ommuurde tuinen in de stad, bij oude ab-
dijen en in kasteeltuinen. Ze groeien tot een 
brede struik, soms wat scheefgroeiend, ca. 
5 m breed en hoog. Door de opwarming van 
de aarde en de komst van gestekte cultivars 
is hij toepasbaar in elke grote tuin. Op een 
tegen wind beschutte en niet te natte stand-
plaats is de moerbei jaarlijks overladen met 
goed verscholen, honingzoete grote bessen. 
Enkel de zwarte vruchten zijn lekker, en 
spatten uit mekaar bij het plukken en in de 
mond, ze kleuren de lippen en de kleding 
van de plukkers purper. Eens geproefd is het 
moeilijk er af te blijven. Snoeien is meestal 
niet nodig. Plant geen zwarte moerbeiboom 
nabij een terras! Vogels eten ‘moerbezen’ 
liever dan kersen!

Auteur: Lucien Verschoren, voorzitter  

vakgroep boomtelers AVBS 

Foto’s: Calleplant, Houtmeyers en Guy de Kinder 

Literatuur: Gemakkelijk Fruit, auteur Guy De Kinder 

Bijkomende info bij diverse boomkwekers

Rode bes (Ribes rubrum)
foto: Calle-Plant

Framboos (Rubus idaeus)
foto: Houtmeyers

Stekelbes (Ribes uva-crispa ‘Hinnonmacki Rot’) 
foto: Calle-Plant

Braambes (Rubus fruticosus)
foto: Houtmeyers

Amerikaanse blauwbes
(Vaccinum corymbosum ‘Elliott’)

foto: Guy de Kinder

Krentenboompje (Amelanchier lamarckii) 
foto: Guy de Kinder

Moerbei (Morus nigra)
foto: Guy de Kinder

Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius)
foto: Guy de Kinder
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ARBEIDSVEILIGHEID 

Binnenkort risicobeoordelingstool beschikbaar

voor tuinaannemers
‘OiRA Parken en Tuinen’ is een digitale tool 
die momenteel volop in ontwikkeling is en 
waarmee tuinaannemers in de toekomst 
een risicoanalyse arbeidsveiligheid voor hun 
bedrijf kunnen opstellen. De eerste OiRA-tool 
in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kap-
persbranche. Vervolgens werd in 2014 ‘OiRA 
Hout’ gelanceerd en in 2015 ‘OiRA bouw’. Na 
de horeca worden ook OiRA’s voorzien voor de 
schoonmaaksector, de bakkers, de tuinaanleg 
en de podiumkunsten.

Wat is OiRA? 
OiRA staat voor “Online interactive Risk 
Assessment”. Het is een gratis sof tware-
programma dat werd ontwikkeld door het 
Europees Agentschap voor de veiligheid 
en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) 
om bedrijven, en in het bijzonder kmo’s de 
mogelijkheid te geven om op een eenvoudige 
en efficiënte manier de risico’s inzake welzijn 
op het werk te analyseren. OiRA kan dus 
helpen bij het nemen van beslissingen rond 
preventieve acties en het opstellen van een 
“op maat gemaakt” actieplan.

Europa stimuleert arbeidsveiligheid 
voor KMO’s
Het Europees Agentschap voor de veiligheid 
en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) 

stimuleert beroepsverenigingen om hun ei-
gen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun 
sector en de behoef ten van hun land. Zo wil 
het Agentschap de risicoanalyse promoten 
bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. 
Kmo’s hebben doorgaans immers beperktere 
middelen voor risicopreventie. Met deze 
gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats 
veiliger maken. Naast de Belgische tools 
werden de voorbije jaren overal in Europa al 
heel wat OiRA’s ontwikkeld, telkens in nauwe 
samenwerking met de betref fende sectoren. 

Verantwoordelijkheid steeds meer bij 
werkgever
De nieuwe tendens in de wetgeving toont, 
onder invloed van de Europese richtlijnen, 
duidelijk aan dat we ook in de toekomst 
zullen blijven evolueren naar een doelstel-
lingenreglementering. Dit houdt in dat de 
verantwoordelijkheid voor het bepalen van 
concrete preventiemaatregelen meer en 
meer bij de werkgever wordt gelegd. Op zich 
is dit een tweesnijdend zwaard. Enerzijds 
krijgt men als werkgever meer vrijheid, maar 
anderzijds heef t men ook minder houvast. 
Het uitvoeren van risicoanalyses lijkt het 
toverwoord. Nog steeds blijkt dat, zeker voor 
kleine ondernemingen, geen sinecure te zijn. 

OiRA voor de tuinaanleg 
Sinds begin dit jaar ontwikkelt de tuinaan-
legsector in België en dit samen met Prevent 
Agri en het Europees Agentschap voor veilig-
heid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 
en de FOD WASO een instrument dat begin 
volgend jaar ter beschikking zal zijn voor alle 
tuinaanlegbedrijven. Dit instrument noemt 

‘OiRA Parken Tuinen’ en het laat bedrijven toe 
om op een correcte manier een risicoanalyse 
uit te voeren. Voor elk type van activiteit zijn 
in OIRA adviezen, aanvullende informatie, 
referenties naar de reglementering en voor-
stellen voor oplossingen beschikbaar. 
Na het doorlopen van de activiteiten van het 
bedrijf en de hieraan verbonden risico’s, stelt 
OIRA een document op met concrete actie-
punten die je als werkgever kunt aanwenden 
als preventiemaatregelen om de risico’s bin-
nen je bedrijf uit te schakelen of te reduceren. 
Dit hulpmiddel zal in de toekomst gratis 
online beschikbaar zijn. Aan de hand van 
een handleiding zal je stap voor stap kunnen 
leren hoe deze tool werkt. 

Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele 

Voor vragen of meer informatie, contacteer 

AVBS-consulent Jan Vancayzeele via  

jan.vancayzeele@avbs.be 

“De tool stelt 
een document 
op met concrete 
actiepunten om 
de risico’s binnen 
je bedrijf uit te 
schakelen of te 
verminderen.”

“Dankzij 
OiRA kunnen 
tuinaannemers op 
een eenvoudige 
manier de meest 
voorkomende 
risico’s op 
hun werven 
detecteren.”
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KLANTEN AAN HET WOORD

Waarom koos u voor een leefveranda?  

Geert: Om te veel redenen om op te noemen, dus ik zal er een paar 

uitkiezen. We organiseren bijvoorbeeld graag eens een feestje. En nu 

we toch een dagje ouder worden, doen we dat het liefst binnen. Zo 

zijn we ook iets meer beschut tegen regen en wind.   

Het glas van de leefveranda geeft de warmte van de zon trouwens 

vlot door aan de woonkamer. Zo hoeven we de centrale verwarming 

in het tussenseizoen vaak niet eens aan te zetten. Dat is goed voor 

het milieu en de portemonnee. Op warme zomerdagen komen de 

zonneschermen dan weer goed van pas om de zon wat buiten te 

houden.  

Een andere reden waarom we een leefveranda lieten plaatsen zijn 

onze kleinkinderen. Het zijn zodanige speelvogels dat onze woon-

kamer alleen eigenlijk al te klein was. Nu spelen ze vaak in de leef-

veranda omdat er veel meer bewegingsruimte en licht is. Het is hun 

favoriete speelplek geworden! 

Geert en Martine uit Krombeke besloten om hun woning aan-

zienlijk uit te breiden met een leefveranda van 38 m². Ze genieten 

er van de zon, het licht en de gezellige babbels met vrienden 

en familie. Ook hun jonge kleinkinderen hebben het er helemaal 

naar hun zin! 

Project in Krombeke
   GEERT & MARTINE

Hoe kwam u bij Willems veranda’s terecht? 

Geert: Via Google kwam ik terecht op verandaswillems.be. Daar vond ik 

meteen wat ik zocht. En als ik een idee in mijn hoofd heb, stap ik daar 

niet gauw vanaf. Mijn vrouw (Martine) vroeg me nog of het niet beter 

was om nog andere opties te overwegen, maar mijn besluit stond al 

vast: we zouden voor de leefveranda van Willems veranda’s kiezen. Ik 

was meteen overtuigd door het strakke design en de stijlvolle glazen 

lichtstraat in het dak. Op de website vroegen we het bezoek van een 

Willems veranda’s-adviseur aan om de mogelijkheden te komen bekij-

ken. Niet veel later ondertekenden we onze offerte in de toonzaal in 

Ardooie. Alles verliep zeer vlot.  

Bent u tevreden over 

uw leefveranda? 

Geert: Zeker. Sommigen 

denken dat een veranda 

enkel nuttig is in de zomer-

periode, maar wij weten 

intussen wel beter. We 

hadden wel niet gedacht 

dat we er zó vaak zouden 

zitten als nu. Telkens wan-

neer de zon ’s ochtends al 

schijnt, dekken we de ont-

bijttafel in de leefveranda. 

Het is echt zalig om daar 

de dag te beginnen met 

een lekkere kop koffi e. Ook 

op functioneel en esthetisch vlak zijn we zeer tevreden. De deuren, 

schuiframen, verlichting, …  alles werkt perfect en de leefveranda ziet 

er helemaal uit zoals we vooraf voor ogen hadden.

Is uw leefveranda onderhoudsvriendelijk? 

Geert: De vloer al zeker wel! Over de rest kan ik niet oordelen, want 

mijn vrouw ontfermt zich daarover. 

Zalig om 
de dag te 
beginnen

www.willemsverandas.be

groepsaankoop
leefveranda •  tuinkamer • 

pergola • woonuitbreiding

Deze groepsaankoop 
wordt georganiseerd door specialist in woonuitbreidingen

samen duurzaam investeren

Willems nv - Lievensveld 7 - 9600 Ronse

Doe mee
en geniet van 

megakortingen
van 300 tot 
1.000 euro

Doe mee
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Mogelijkheden van digestaat voor

tuinaanleg en groen-
voorziening
Vlaco vierde op 13 juni zijn 25-jarig bestaan 
met een symposium in Mechelen. Het gebruik 
van compost wordt dit jaar extra gepromoot 
naar aanleiding van 20 jaar compostproef in 
Boutersem. De resultaten van het project ‘Di-
gestaat op Maat (DIMA)’ kwamen uitgebreid 
aan bod. Hierover brengen we de belangrijk-
ste resultaten en bevindingen.

Groene (r)evolutie
Vlaco-coördinator Kristel Vandenbroek 
stelde bij de opening van het symposium dat 
we in Vlaanderen kiezen voor een duurzaam 
kringloopmodel waarbij gescheiden inzame-

ling, compostering, vergisting en gebruik 
van compost en digestaat centraal staan. In 
25 jaar is de compostafzet toegenomen tot 
meer dan 420.000 ton waarvan 325.000 ton 
groencompost. In 2016 werden er 1.342.000 
ton digestaatproducten afgezet, een verdub-
beling ten opzichte van 2012. Door de produc-
tie en het gebruik van deze eindproducten 
wordt er in Vlaanderen een CO2-besparing 
gerealiseerd tussen 880.000 en 1.135.000 ton 
CO2-equivalenten. Dat komt overeen met de 
uitstoot van 660.000 auto’s per jaar. Boven-
dien zet een Vlaamse biogasinstallatie jaar-
lijks gemiddeld 45.000 organisch-biologische 

afvalstromen om tot diverse kwaliteitsvolle 
meststof fen en bodemverbeteraars maar 
produceert ook 40 GWh groene energie. Dat 
is het equivalent van de energieconsumptie 
van meer dan 1.600 gezinnen, zegt Kristel 
Vandenbroek.

Langdurige compostproef
Vlaco ondersteunt ook onderzoek waarin de 
bodemverbeterende waarde van compost 
wordt aangetoond, zoals de langdurige com-
postproef in Boutersem die er 20 jaar geleden 
kwam op initiatief van de provincie Vlaams-
Brabant. Deze veldproef is uniek in zijn soort 

omdat veldjes die niet of enkel mineraal 
werden bemest, naast veldjes liggen die al 
die tijd verschillende dosissen gf t-compost 
kregen toegediend. Na 20 jaar bevat dit 
perceel dus een enorme schat aan informatie 
over de opbouw van organische stof in de 
bodem en de positieve ef fecten hiervan op 
de bodemvruchtbaarheid. Op 19 september 
wordt er op de proefvelden in Boutersem een 
feestelijk event rond 20 jaar compostproef 
georganiseerd waarbij je alles kan te weten 
komen over de resultaten hiervan. 
 
Project DIgestaat op MAat
Het DIgestaat op Maat (DIMA)-traject opge-
start in 2015 en gecoördineerd door Vlaco en 
ILVO, liep eind april 2017 af. De doelstelling 
van het traject was het bijdragen aan een 
hogere valorisatie, namelijk door digestaat 
en digestaatgebaseerde eindproducten 
maximaal op maat te maken van specifieke 
afnemer. Projectmedewerker Christophe 
Boogaerts leidt het DIMA-project in goede 
banen en volgt de marketingstrategie en 
demoproeven met gedroogd digestaat mee 
op. Bij aanvang van het DIMA-traject liet 
Vlaco een nodenanalyse uitvoeren door 
studiebureau MAS om een gedetailleerd 
zicht te krijgen op de kennishiaten en/of 
samenwerkingsbereidheden van de huidige 
en potentiële afnemers. Heel concreet wilde 
men ook de wensen en criteria oplijsten 
waaraan digestaatproducten op maat 
moeten voldoen voor betere valorisatie op 
bestaande en nieuwe markten. Gebruik van 

digestaat in tuinaanleg en openbaar groen 
werd als kansmakers voor afzet gevolgd.

Resultaten DIgestaat op MAat
Belangrijk voor de tuinaanlegsector is dat er in 
geen enkel staal onkruidzaden zijn terug-
gevonden. Bovendien werd op geen enkel 
staal onzuiverheden (>2mm) gedetecteerd 
boven de FOD-norm van <0,5 gewichts%. De 
organische en anorganische contaminanten in 
digestaten waren steeds conform de Vlaamse 
referentienormen. De resultaten van de 
kwaliteitsopvolging van digestaat toonden 
aan dat de schommelingen in samenstelling 
van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) eerder 
beperkt zijn en bovendien gelijkaardig aan an-
dere organische meststoffen en bodemverbe-
teraars. In het DIMA-traject zijn verschillende 
digestaatmengsels samengesteld en uitgetest 
zoals pellets van gedroogd digestaat met 
bijvoorbeeld kippemest, bloedmeel, groen-
compost, gft-compost, ureum, … waardoor de 
werkzaamheid van stikstof bijvoorbeeld kan 
stijgen tot 50-60% of de bodemverbeterings-
waarde sterk kan stijgen. 
Digestaatproducten bevatten in verschil-
lende mate diverse sporenelementen: vooral 
ijzer (Fe) wordt teruggevonden en, in mindere 

mate, mangaan (Mn) en zink (Zn). Een droge 
stof gehalte (DS) van gedroogd digestaat van 
90% en een lagere EC (zoutconcentratie) zijn 
haalbaar. Door verschillen in droogproces 
zijn er vormverschillen tussen gedroogde 
digestaten van verschillende biogasinstalla-
ties. Zo kunnen gedroogde digestaten eerder 
korrelig zijn, hetzij meer stoffig, hetzij meer 
rul en vezelig. 

Promotie afzet van digestaat
Pistes die belof tevol blijken voor het gebruik 
van digestaat in de tuinaanleg en groenvoor-
ziening zijn stofvrije gestandaardiseerde 
pellets met een beperkte geur en hogere N, 
P en K-gehaltes of een hogere organische 
stofaanbreng, verpakt in zakken van bijvoor-
beeld 25 kilogram. Dit product kan toegepast 
worden in boom- en plantvakken en bij de 
aanleg van bijvoorbeeld gazons. Vlaco is 
van plan om nog dit jaar bij verschillende 
openbare groendiensten demo’s op te zetten 
en wil hierbij de meerwaarde van gedroogd 
digestaat in de praktijk aantonen.

Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele

“In 25 jaar tijd is 
de compostafzet 
toegenomen 
tot meer 
dan 420.000 
ton waarvan 
325.000 ton 
groencompost.”

Vlaco-coördinator Kristel Vandenbroek 
stelde bij de opening van het sympo-

sium dat we in Vlaanderen kiezen voor 
een duurzaam kringloopmodel.

Projectmedewerker Christophe Boog-
aerts leidt het project ‘DIgestaat op 

MAat’ en stelde tijdens het symposium 
de resultaten voor.
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...Verbod
op gebruik glyfosaat
bij particulieren
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Om-
geving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de 
Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het ge-
bruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren 
verboden is. Dit verbod is ingegaan op 19 juli 2017, de dag na 
publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad.

Aanleiding
Vlaams minister Joke Schauvliege liet in het voorjaar 
weten een verbod op glyfosaat bij particulieren te willen 
invoeren. De Amerikaanse chemiereus Monsanto zou im-
mers wetenschappelijke studies hebben beïnvloed om te 
voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kanker-
verwekkend zou worden genoemd. De minister riep het 
voorzorgsprincipe in om het gebruik aan banden te leggen. 

Groen Groeien op de bres
Naar aanleiding van deze berichten was Groen Groeien 
uitermate bezorgd over de mogelijke impact hiervan op 
de tuinaanlegsector mocht dit verbod ook gelden voor 
tuinaannemers met een fytolicentie die in feite profes-
sionele gebruikers zijn van gewasbeschermingsmid-
delen. Naast deze ontwikkelingen rond glyfosaat is het 
ook cruciaal dat tuinaannemers niet getrof fen worden 
door een mogelijke wijziging van het pesticidendecreet 
waardoor voor hen nog meer werkzame stof fen zouden 
kunnen verboden worden in particuliere tuinen. In juni 
hebben we meermaals onze bezorgdheden aan Vlaams 
minister Joke Schauvliege overgemaakt. 
“Groen Groeien was uitermate bezorgd over de impact 
van deze maatregel op de tuinaanlegsector en heef t 
meermaals haar bezorgdheden aan Vlaams minister 
Joke Schauvliege overgemaakt.”

Verbod enkel voor particulieren
Sinds 19 juli mogen particulieren geen onkruidbestrij-
dingsmiddelen meer gebruiken die glyfosaat bevatten. 
Het verbod, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse 
regering, werd gepubliceerd in het Staatsblad. Een verbod 
op de verkoop is er voorlopig nog niet, dat is een federale 
bevoegdheid. Professionele gebruikers zoals tuinaanne-
mers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. 
Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om 

producten met glyfosaat veilig toe te passen. Bij een cor-
rect gebruik en met het dragen van beschermende kledij 
en handschoenen zijn de risico’s klein.

“Groen Groeien was uiterMate 
BezorGd over iMpact van deze 
MaatreGel op de tuinaanleGsec-
tor en heeft MeerMaals haar Be-
zorGdheden aan vlaaMs Minister 
Joke schauvlieGe overGeMaakt.”

Regels verschillen in de regio’s
De Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmid-
delenindustrie (Phytofar) spreekt van een absurde situ-
atie omdat de drie regio’s in ons land telkens een andere 
regel hanteren voor het gebruik van glyfosaathoudende 
producten. Een Vlaming mag de onkruidbestrijder niet 
langer spuiten, maar kan het wel nog vragen aan een 
tuinaannemer die over een fytolicentie beschikt. In Brus-
sel geldt het gebruiksverbod voor iedereen, maar kan 
je glyfosaat nog altijd aankopen aangezien de verkoop 
geregeld wordt door de federale overheid. Nog anders 
is het geregeld in Wallonië, daar mag een particulier het 
niet meer gebruiken maar een tuinaannemer alvast nog 
wel tot 31 mei 2018.

Groen Groeien tevreden met het resultaat
Groen Groeien is bijzonder tevreden dat haar bezorgd-
heden door Vlaams minister Joke Schauvliege werden 
gehoord. Enkel professionele gebruikers met een 
fytolicentie kunnen voortaan nog glyfosaat gebruiken 
in particuliere tuinen. Maar ook tuinaannemers moeten 
geïntegreerde technieken gebruiken en dus zoveel mo-
gelijke niet-chemische alternatieven aanwenden. 

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met 

consulent Jan Vancayzeele  

(jan.vancayzeele@avbs.be).

Wat houdt het verbod in?
Op terreinen gebruikt 
door particulieren mogen 
geen glyfosaathoudende 
producten meer 
toegepast worden door 
amateurgebruikers. 
Professionele gebruikers 
zoals tuinaannemers met 
een fytolicentie mogen 
dit nog wel.

Sterk ervaren en gespecialiseerd dealernetwerk 
8 jaar ervaring in batterijen 

GRAHAM - Invoerder Belux : +32 (0)2 367 16 11

www.pellenc.com
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Groene, innovatieve technieken
in logistiek en industriebouw bij 

Nike
Op 26 april 2017 organiseerde de Vlaamse Confederatie Bouw 
(VCB) een studienamiddag met als concrete case het Nike 
gebouw in Laakdal dat onlangs de ‘Mipim Award’ voor indus-
triebouw en logistiek in de wacht wist te slepen. Niet alleen is 
het gebouw gerenommeerd om zijn grootste groene wand in 
Europa maar ook om zijn hernieuwbare energietechnieken. 
Het samengaan van biodiversiteit en industrieterreinen kwam 
uitvoerig aan bod. 

Hypermodern en ecologisch vooruitstrevend gebouw
De ‘European Logistics Campus’ van Nike is gelegen tussen de E313 
autoweg en het Albertkanaal en is verspreid over vijf gebou-
wen op het grondgebied van de gemeentes Laakdal (provincie 
Antwerpen) en Ham (provincie Limburg). Op de campus staan zes 
windmolens die een deel van de energie leveren die het bedrijf 
verbruikt. Het is één van de grootste logistieke sites van het land, 
goed voor een oppervlakte van 25 hectare en de werkplek voor 

3.000 vaste werknemers en nog eens 1.000 tijdelijke arbeids-
krachten. 

Medio 2016 werd een nieuw distributiecentrum met een ge-
bouwoppervlakte van 40.000 m² geopend waar meer dan 500 
extra medewerkers aan de slag zijn. Het complex wordt zowel 
gebruikt voor e-commerce als voor leveringen aan de klein- en de 
groothandel in 38 landen in Europa en Azië. De ‘Nike European 
Logistics Campus’ won onlangs de prijs voor ‘Beste industriële en 
logistiek complex’. De Mipim-awards worden uitgereikt tijdens 
Mipim, de internationale vastgoedbeurs voor professionals in het 
Franse Cannes.

Het nieuwe distributiecentrum wordt net als de rest van de 
site vooral bevoorraad via transport over water: 99 procent van 
de containers komen langs die weg binnen. Dat bespaart het 
omliggende wegennet zowat 14.000 vrachtwagenritten per jaar. 

Daarnaast gebruikt het complex voor 100 procent hernieuwbare 
energie die lokaal gewonnen wordt via onder meer zonnepane-
len, windenergie en geothermie. De Limburgse deputatie heef t 
ondertussen een milieuvergunning voor een bijkomend distribu-
tiecentrum van Nike in Ham goedgekeurd. Het nieuwe maga-
zijn, dat in 2019 zou open gaan, wordt een ‘afspiegeling’ van het 
huidige distributiecentrum dat we in dit artikel bespreken.

Ontwerp van het gebouw en de omgeving
Het ontwerp is gebaseerd op drie focuspunten: niet-fossiele ener-
gieconsumptie, het sluiten van energie- en resourcekringlopen en 
een omgeving waar gezondheid en biodiversiteit centraal staan. 
Dit project is het resultaat van de samenwerking tussen architec-
tenbureau ‘Jaspers-Eyers en Partners’ (Hasselt), ontwerpbureau 
‘Pauwels’ en de ingenieurs van ‘Arcadis’. Het zogenaamde ‘lowbay-
gebouw’, dat dienst doet als opslagruimte, is georiënteerd naar 
het centrale parkgedeelte en is er door middel van een groene 

gevel mee verbonden. Die gevel wordt doorgetrokken naar het 
kantoorgebouw, gelegen aan de westkant (snelweg). 

Grootste groene gevel ter wereld
Aan het nieuwe distributiecentrum groeit de grootste niet-
grondgebonden groene gevel ter wereld. Over de gevel loopt 
een groen beplantingslint dat een totale lengte heef t van 1.252 
meter of een oppervlakte van 2.228 m². Deze weert de zon, bevat 
vluchtroutes voor noodgevallen en draagt bij aan de uitstraling 
van het gebouw. Nike eiste een duurzame groene gevel met zo 
min mogelijk watergebruik. Na een uitgebreide inventarisatie 
van beschikbare systemen is er gekozen voor ‘LivePanel’ van 
‘Mobilane’. Voor de installatie en onderhoud van de groene gevel 
is Groenbedrijf Van Vlierden verantwoordelijk. De plantenwand 
voorziet in een geïntegreerd irrigatiesysteem dat permanent 
zorgt voor voldoende vocht en plantenvoeding. Deze groene 
wand bestaat uit een modulair systeem, is niet grondgebonden 
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en bevat in totaal 11.000 verwisselbare voorgekweekte plantcasset-
tes met ongeveer 90.000 planten. Elke rij met cassettes wordt in een 
aluminium gootprofiel geplaatst dat tevens dient als waterbuf fer. De 
planten in de cassettes worden automatisch van water voorzien door 
een capillair watergeefsysteem dat wordt aangestuurd door sensoren 
in de wand. Bij ontmanteling is de plantenwand volledig recycleerbaar. 
Het toegepaste gevelsysteem bevat een geselecteerd plantenassorti-
ment afhankelijk van de geveloriëntatie met onder meer Alchemilla, 
Bergenia, Campanula, Geranium en Nepeta. 
  
Biodiversiteit, sleutel op toekomst
Nike bouwde volgens de principes van LEED (Leaderschip in Energy 
& Environmental Design). De ambitie is om de biodiversiteitswaarde 
van het terrein naar de toekomst toe te maximaliseren. Er worden 
schapen ingezet om het landschap te onderhouden en bijenkorven 
op het terrein dragen bij aan de biodiversiteit door middel van de be-
stuiving van bloemen op de site en in de lokale omgeving. ‘Arcadis’ gaf 
aanbevelingen voor een natuurlijk parklandschap met habitatzones 
rond het distributiecentrum met de doelstelling om de biodiversiteit 
in de omgeving na de bouwwerken te stimuleren. Er werd een selectie 
gemaakt van 25 haalbare en meer uitdagende soorten die Nike graag 
een thuis wil geven op haar terreinen. Deze soorten zijn indicatief voor 
een goede biodiversiteit. Om de 25 soorten te selecteren werd bekeken 
welke soorten typisch zijn voor de streek en welke soorten verwacht 
kunnen worden op het terrein. Er werd een selectie gemaakt van soor-
ten uit de verschillende groepen (planten, vogels, amfibieën, insecten, 
…). waarbij gekozen werd om zowel soorten op te nemen die vrij snel te 
verwachten zijn als soorten waarvoor Nike inspanningen moet leveren 
om het leefgebied verder te ontwikkelen. 

Innovatief groen- en waterbeheer
Er werd door de ontwerpers uitgegaan van een natuurlijk parkland-
schap tussen de twee distributiecentra met gebouwgerelateerd groen 
rond het distributiecentrum en een groenbuf ferzone met wadi’s 
tussen de voorgevel en de autosnelweg. Het gebouwgerelateerd groen 
bestaat onder andere uit groen aangeklede (water)patio’s, groene ge-
vels, parkings met bomengroepen en een extensief groendak. Voor het 
extensief groendak werd een basismatrix van 5-8 cm lava-substraat 
(FLL-normering) aangelegd. Diverse Sedum spp. werden daarna inge-
zaaid. De grachten, wadi’s, buf fervijvers en ondergrondse regenwater-
opslag zorgen voor een totale buf fering van 5.680 m³. Het opgevangen 
water is bedoeld voor hergebruik voor gevelbegroening, daktuinen, 
plantbakken aan de parkeergarage en de patio’s. 
De groenzone heef t verschillende functies. Het natuurlijk parkland-
schap is in hoofdzaak een zone voor natuurontwikkeling maar is ook 
bedoeld voor recreatie en ontspanning. De groenbuf ferzone met 
wadi’s vormen een ecologisch lint dat bestaat uit een licht golvend 
komvormend grasland met een kraal van natte, half natte en drogere 
zones (wadi’s) die in elkaar overlopen. Daartussen ontwikkelt zich 
een afwisselend landschap met bloeirijk gras en ruigtevegetatie, met 
extensieve maairegimes. Het is onderdeel van het intern oppervlakkig 
watersysteem van Nike, licht afwaterend naar het centraal waterbek-
ken. Het dient ook als biologische zuivering van het hemelwater en be-
paalt ook de zichtlocatie van op de autosnelweg naar het gebouw toe.

Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele

Nike distributiecentrum 
fase 1 in cijfers:
- 321 inheemse bomen
- 9.745 inheemse struiken
- 29.125 kruiden, vaste planten 

en siergrassen
- 87 klimplanten
- 8.875 water- en oeverplanten
- 18.600 m2² groendak
- 2.228 m2² groene gevels 

(90.000 planten)
- 26.500 m2² bloemrijk grasland 

met inheemse kruiden 
(extensief beheer)
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VAN DYCK MARCEL
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Kijk je vooruit of 
steek je je kop 
in het zand?
De komende jaren verandert ook onze sector grondig. Verander je mee? 
Of denk je dat je er wel zal geraken op jouw manier? Groen Groeien zal je 
verrassen en je meenemen op een traject van professionele vooruitgang. 

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

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

Maak gebruik van de vakinformatie op onze site en verzeker je van het juiste document en advies. Met Groen 
Groeien speel je mee op vlak van digitale aanwezigheid en kan je rekenen op een groot collegiaal netwerk.
Niet onbelangrijk, ook syndicaal werkt Groen Groeien constructief aan de toekomst van de 
sector. Groen Groeien waakt over je centen en zorgt dat ze juist besteed worden. Onze aan-
wezigheid in Vlam, de cao onderhandelingen en tal van andere commissies is niet onop-
gemerkt 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 284 euro ben je tot eind 2018 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

u bent al lid van
 

groen groeien voo
r 

slechts 2 cinema

tickets per maand

Aanwezig op

23 & 24/09 
op de Werktuigendagen

van Oudenaarde 
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Onze projecten zijn gevaardigd uit cortenstaal al dan niet gecombineerd met inox... Gaande van bloembakken, 
decoratie stukken, kunstwerken, BBQ's, vuurschalen  en brievenbussen. 

Een eigen project in deze materialen? Neem dan vrijblijvend contact op met Serenti...
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ophangrails kunnen de gevelelementen 
eenvoudig opgehangen worden. In deze 
ophangrails is een geleiding voorzien voor 
de bevloeiingsslangen. De irrigatie van dit 
systeem gebeurt met klassieke druppel-
leidingen en is gestuurd aan de hand van 
sensoren voor temperatuur en vochtig-
heid. De irrigatie gebeurt met leidingwater 
aangevuld met meststof fen in functie van de 
behoef te van de planten. Er werd geen wa-
terafvoer voorzien omdat het systeem weinig 
drainwater produceert. Er werd gewerkt met 
een breed palet aan planten bestaande uit 
vaste planten, grassen en kruiden met een 
plantdichtheid van 33 stuks per m². ‘Eco-
works’ doet maandelijks een visuele controle 
van het systeem en de planten. Twee keer per 
week worden de gegevens van de sensoren 
uitgelezen om na te gaan of alles nog goed 
functioneert. Minstens twee keer per jaar 
krijgt deze gevel een onderhoudsbeurt.

Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele 

Bron: IWT-project ‘Groen Bouwen’ 

www.gevelgroen.be 

“vlaio vis-traject: Groen bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden”

De groene wand
van de europese raad is een blikvanger
In het kader van het “Vlaio VIS-traject: 
Groen bouwen: groene gevels voor duur-
zame gebouwen en steden” brachten we 
een studiebezoek aan de verticale tuin van 
de Europese Raad in de Brusselse Wet-
straat In dit artikel leggen we de focus op 
de opbouw van deze speciale niet-grondge-
bonden groene wand.

De ingang kleurt groen
Op 10 december 2016 ging het gloednieuwe 
Europagebouw open voor het publiek. Hier 
zetelt voortaan de Europese Raad. Deze 
innovatieve nieuwbouw behoudt het histo-
rische deel van het oude Résidence Palace. 
Twee nieuwe glazen wanden maken er een 
kubus van. Binnen is een lantaarnvormige 
ruimte gecreëerd, met eivormige vloeren 

van uiteenlopende afmetingen. Die lantaarn 
is vooral goed te zien als het gebouw verlicht 
is. De gevel is een patchwork van houten 
raamkozijnen die gerecupereerd zijn bij 
renovatie- of sloopwerkzaamheden in alle 
EU-lidstaten. De ingang van de nieuwe 
zetel van de Europese Raad kleurt groen. 
Ministers en presidenten worden langs een 
groene façade naar de statige entree van het 
gebouw geleid. 

Plantenmodules
‘Ecoworks’ bouwde met dit project de tweede 
grootste groengevel van het land. Deze 
groene levende muur is vier tot zes meter 
hoog en heef t een lengte van 96 meter. Met 
een totale oppervlakte van 380 m² was dit de 
meest uitdagende opdracht tot nu toe, zegt 

zaakvoerder John Kinnen. Voor deze wanden 
werden op vraag van de bouwheer modules 
van ‘Optigreen’ geplaatst. Deze zijn opge-
bouwd uit traliewerk van gecoat aluminium 
en gevuld met lavasubstraat. Plantenpot-
ten van gerecycleerd kunststof zijn in deze 
modules geïntegreerd voor het plaatsen van 
de planten. De afmetingen van deze modules 
bedraagt 1 meter bij 60 cm met een wand-
dikte van 6 cm, een relatief dun systeem. Een 
absorptie- en capillair vlies is geïntegreerd in 
de modules om het irrigatiewater te buf feren 
en gelijkmatig te verdelen. 

Losstaande groene wand
Een losstaande nieuwe metalen structuur 
werd speciaal opgebouwd voor het bevesti-
gen van de groene wand. Door de aluminium 
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Mooi gamma voor tuinaannemers op

Werktuigendagen
in oudenaarde

Op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 vindt naast de expresweg N60 in Oudenaarde de 
33ste editie van de Werktuigendagen plaats. Met bijna 200 exposanten en 70.000 bezoekers 
is dit evenement een niet te missen afspraak voor iedereen die af finiteit heef t met landbouw. 
Maar ook tuinaannemers vinden op de Werktuigendagen zeker hun gading. 

De Werktuigendagen zijn de voorbije halve eeuw uitgegroeid tot een begrip in de landbouw-
wereld. Dit heef t alles te maken met het unieke karakter van dit evenement: geen statische ten-
toonstelling, maar de land- en tuinbouw in beweging. Meer dan 300 van de modernste machines 
demonstreren en werken ter plaatse, wat ongezien is op deze schaal.

De demonstraties, die plaatsvinden op een terrein van ruim 120 hectare, zijn gegroepeerd rond 
3 sectoren: akkerbouw, tuinbouw en de groensector. Bijna alle aspecten komen aan bod: van het 
oogsten van gewassen over grondbewerking, onkruidbestrijding, inkuiltechnieken, spuitdemo’s 
tot bemesting en landschapsonderhoud. 
Maar ook naast de demo’s valt in Oudenaarde heel wat te beleven. Zo vinden de bezoekers er 
een groot aanbod aan teelten (door de deelnemende zaadfirma’s voor de gelegenheid gezaaid of 
gepland), producten en diensten. Dierenliefhebbers kunnen zaterdag terecht op de provinciale 
fokveedag voor runderen. En voor wie niet genoeg kan krijgen van machines, is er ook nog het 
oldtimergebeuren. Je kan dus zowel moderne als historische landbouwmachines live aan het 
werk zien.

Park&Tuin meer in de schijnwerpers
De deelnemende firma’s aan de Werktuigendagen focussen niet enkel op de professionele 
landbouwer. Zo is er ook een interessant gamma aan producten voor tuinaannemers te vinden. 
Verspreid over het terrein zijn er maar liefst 14 tractormerken vertegenwoordigd, die uitpakken 
met hun nieuwste modellen in alle maten. Daarnaast zijn er een tiental fabrikanten van karren 
en trailers aanwezig, alsook heel wat firma’s met kleine graafmachines, hakselaars en ander klein 
materiaal. 
Op het terrein achter het Moriaanshoofd, vlakbij de hoofdingang, richt de organisatie een 
Park&Tuin-zone in, met onder meer demonstraties van grasmaaiers en zelfs boomwerken. 
Spektakel gegarandeerd, want gedurende de ganse dag zullen 8 sporters van Timbersports er 
aan de slag gaan met bijl en kettingzaag. Onder invloed van Timbersports groeide houthakken 
de voorbije jaren uit tot echte topsport waarbij kracht, uithoudingsvermogen en de perfecte 
omgang met materiaal essentieel zijn. Afspraak op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 in 
Oudenaarde!

Praktische info
Wanneer
zaterdag 23 en zondag 24 september 2017, 
van 09.00u tot 18.00u.
Waar
angs de N60 in Heurne (Oudenaarde)
Toegangsprijs
€ 13, kinderen (-12j) gratis
Voor meer info
www.werktuigendagen.be

PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND 
MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.

KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

poWer &
precision
www.packogreen.be
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✔  Hydrostatische 
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hydraulische achterwielsturing

✔  3 onafhankelijke hydraulisch
        aangedreven klepelmaaidekken

✔  Variabele maaibreedte van 
        76 tot 212 cm
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o Bij aanleg nieuwe gazon
o Uitermate hoog 
    organische stofgehalte
o Verbetert drastisch de                 
    bodemstructuur
o Dosis 5-20 kg/are

WWW.COMPO-EXPERT.BE

Jo Verschueren
jo.verschueren@compo-expert.com
0497/58.89.31

o Niet te evenaren najaars-
    bemesting 
o Langdurig groen
o Beperkte groei
o Dosis 3-4 kg/are

Uw gazon overleefde deze zomer niet? 
Floranid® Twin Club en Karisol® helpen!
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The Cotswolds
Iedereen herinnert zich nog de voorbije 
hitte en droogte dit voorjaar. Half juni 2017, 
het was er toen gemakkelijk om en bij de 
dertig graden, tropisch warm, een hittegolf 
en vooral uitzonderlijk droog. Misschien 
wel te warm om er ef ficiënt te werken, 
ideaal dus om erop uit te trekken richting 
de Cotswolds in Zuid-Engeland. Wie dacht 
daar wat afkoeling te vinden had het mis, 
ook deze regio kreunde onder de hitte en 
de droogte. Maar goed, geen nood, het 

was er zalig en echt wel de moeite waard. 
De Cotswolds laat zich kenmerken door 
groene heuvels geflankeerd door veel 
pittoreske dorpjes, statige landhuizen, veel 
kastelen en talloze tuinen en parken.
Al meteen werden we verwend door al dat 
moois met een bezoek aan het Buscot Park. 
Dit prachtige landgoed werd in 1956 geschon-
ken aan de National Trust. De inboedel van 
het landhuis, bestaande uit een katholiek 
geïnspireerde kunstcollectie, werd overge-

dragen aan het bestuur van de Faringdon 
Collectie. De huidige Lord Faringdon woont er 
op het Buscot Park en beheert het landgoed 
namens de National Trust. Deze landschaps-
tuin laat zich vooral opmerken door de vele 
zichtassen, de vele doorzichten met eyecat-
chers en de opmerkelijke walled garden (om-
muurde tuin) met schitterende en veelzijdige 
planten borders. Leifruit, klimrozen, kiwi’s 
tegen de muur, alchemilla’s, salvia’s, augur-
ken, rode biet, astrantia’s, knautia en zoveel 

meer, dit alles is er met elkaar verweven tot 
één oogstrelend geheel. Toen ik al dit moois 
bewonderde in deze walled garden, gaven 
twee personen water met de gieter daar waar 
nodig. Toen ik hun vroeg hoeveel personeel 
instaat voor het onderhoud van deze land-
schapstuin, kreeg ik als antwoord ‘six persons 

for the walled garden’. Ah zo, hm … zes perso-
nen en hij lichtte toe : twee personen fulltime, 
twee parttime en twee op vrijwillige basis. 
Geen wonder dat deze ommuurde tuin er zo 
piekfijn bij ligt. Ook opmerkelijk in Buscot 
Park is de Italiaanse watertuin, ontworpen 
door Harold Peto bestaande uit een reeks 

kanaaltjes eindigend in een meer.
Ook in de volgende tuin Alderley Grange 
werden we meteen geboeid door deze 0,8 
hectare ommuurde tuin. We werden er 
verwelkomd door de trotse tuindame zelf, 
vergezeld door één van de tuinmannen die 
er fulltime werkt en ieder plantje tot in het 
kleinste detail kent. Alderley Grange is een 
privétuin en daar mag Mrs Acloque echt 
trots op wezen. De oorspronkelijke borders 
werden ontworpen met adviezen van Vita 
Sackville-West, bekend van Sissinghurst 
in Kent. De entree van dit landhuis wordt 
geflankeerd door de uitbundig bloeiende 
cistus ladariferus (zonneroosje, cisterroos). 
Opmerkelijk in deze tuin is de ommuurde 
tuinkamer met centraal een dubbele rij 
leilindes, verbonden met enkele bogen, 
geïnspireerd door ‘The Sissinghurst Garden’.

Net zoals Alderley Grange is de Trougham 
Court Garden evenzeer zo’n boeiende pri-
vétuin. Het landgoed vormt zo’n 22 hectare 
waarvan 2,5 hectare aangelegde tuinen rond 
de voormalige hoeve. Mrs Facer Hof fman is 
de trotse tuindame die samen met haar man 
het landgoed beheert.  
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Mrs Hof fman heef t een uitzonderlijk 
veelzijdige carrière achter zich, gaande van 
wetenschapper, hematologe, productont-
werpster tot landschapsarchitecte, tuinbou-
wer, auteur en freelance docent. In deze tuin 
wordt dan ook regelmatig verwezen naar 
wetenschappelijke principes en dit vaak door 
middel van kunstwerken, sculpturen en uiter-
aard ook door de landschapsarchitectuur op 
zich. Vanuit diverse plaatsen in de tuin, zoals 
bv. de ‘Rusty Border’ en de ‘Fibonacci’s Walk 
doorheen het bloemrijke grasland, kan men 
genieten van het prachtige landschap van de 
Cotswolds. Een toch wel bijzondere tuin.

Iford Manor – The Peto Garden is een unieke 
tuin met landhuis, gelegen op een steile 
heuvelrug aan de rivier de Frome. Dit alles 
samen geef t een idyllisch karakter aan 
dit landgoed. De tuin in Italiaanse stijl is 
ontworpen door architect en tuinliefhebber 
Harold Peto die er woonde van 1899 tot 1933. 
Hij creëerde er een bijzonder samenspel 
van trappen, terrassen, sculpturen en een 
fantastisch landelijk uitzicht. De huidige 
eigenaars restaureerden de ruim 1 hectare 
grote tuin volgens de principes van Harold 
Peto. Zo bleven een aantal van de oorspron-
kelijke planten zoals cipressen, wisteria, 
philadelphus en grotere exemplaren van 
buxus bewaard. Bovendien en toch wel op-
merkelijk kan de Turkse lelie of de Martagon 
lelie zich naar believen laten verwilderen 
samen met blauwe ooievaarsbek in het 
lange gras langs de bosrijke heuvel.

Voor wie verzot is op rozen, is Mottisfont 
Abbey echt een aanrader. Dit landgoed 
telt maar liefst 665 hectare en mag terecht 
pronken met het prachtige landhuis, de 
ommuurde rozentuinen en de rivier met 
glashelder water waar je de forellen en zalm 
kunt gadeslaan van wel heel dichtbij. De 
rozentuin werd er oorspronkelijk ontworpen 
door rozendeskundige Graham Stuart Tho-
mas – schrijver en adviseur van de National 
Trust – en door David Austin. Ook werden 
de rozen gecombineerd met een mix van 

talloze vaste planten die het hele seizoen 
door bloeien.

Naast al deze prachtige en overweldigende 
tuinen en landhuizen werd ook nog de 
historische stad Bath bezocht, bekend om 
zijn Romeinse baden, The Circus en The Royal 
Crescent. Bath is gelegen in het graafschap 
Somerset langs de rivier Avon en telt ongeveer 
80 000 inwoners. Voor wie houdt van architec-
tuur, cultuur en geschiedenis, is een bezoek 
aan Bath zeker aan te bevelen. Bovendien 
staat Bath sinds 1987 op de Werelderfgoedlijst.

De Cotswolds behelst een onuitputtelijke 
bron aan moois met talloze landhuizen, tui-
nen en parken zoals bv. The Kif tgate’s Court 
Gardens, Abbotswood, Batsford Arboretum, 
Cornwell Manor, Bourton House Garden, 
Daen Manor, Sudeley Castle and Gardens, 
Snowhill Manor and Garden, enz.

Deze prachtige en unieke tuinreis werd tot 
in de puntjes voorbereid en verzorgd door 
Omnia Travel, samen met Paul Janssen onze 
reisgids. Bij deze richt ik dan ook mijn uit-
drukkelijke dank aan Paul Janssen en Omnia 
Travel. Ook van harte dank aan Patrick en 
Erna voor de vele prachtige foto’s.

Tekst : Dirk Ingelaere 

Foto’s : Patrick Vercammen 

Bronvermelding : brochure Omnia Travel en 

brochure Zuid-Engeland en de Cotswolds 

door Omnia Travel, Landelijke Gilden en Paul 

Janssen.

Nijverheidsstraat 34
8760  Meulebeke
T. (32) 51/709 704 

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

TW230VTR

TW230DHB

TW160PH

TW150PTO

Dé referentie bij de professionele boomverzorgers
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We zijn altijd dichtbij :
Productielocaties te Deinze, 

Maaseik en nu ook te
Sint Gillis Waas !  

Boomplantsubstraten
Grastegelmengsel

Grindgazon
Bodemverbeteraars

Boomschors
Lava

ontvangst groenafval

los gestort, kraanwagen
geblazen met Express Blower 

B O D E M B E D E N K E R S
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Sinds 25 november 2015 dient elke profes-
sionele gebruiker, verdeler en voorlichter 
van gewasbeschermingsmiddelen over een 
fytolicentie te beschikken. Om producten 
te kopen, toe te passen, te verkopen, op te 
slaan of er voorlichting over te geven, heb 
je dus een fytolicentie nodig. Wij vatten 
voor je enkele aandachtspunten samen.

Heb je nog geen fytolicentie?
Indien je nog geen fytolicentie hebt, kan een aanvraag 
uitsluitend gebeuren op basis van een geldig diploma/
getuigschrif t. Indien je niet beschikt over een geldig 
diploma/getuigschrif t dien je een opleiding te volgen en 
te slagen voor een examen. Opleidingen kan men volgen 
via het reguliere onderwijs of in naschools onderwijs 
via één van de erkende vormingscentra. Het aantal uren 
opleiding dat men dient te volgen, is afhankelijk van het 
type fytolicentie (P1: 16 uur; P2: 60 uur; P3: 120 uur). 

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met 

consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be).

AGROCAMPuS ORGANISEERT DIT NAJAAR OP 5 VERSCHILLENDE LOCATIES P1 EN P2 CuRSuSSEN

P1 DAGCuRSuS 2 dagen / 16 uur 
Meerle 25-27 september Proefcentrum, Voort 71, 2328 Meerle

Herent 2-9 oktober Provinciaal Agrarisch Centrum, Blauwe Stap 25, 3020 Herent

Sint-Truiden 23-25 oktober PCFruit, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden

Destelbergen 2-4 oktober Proefcentrum voor Sierteelt, Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen

Roeselare 6-13 november Boerenbond, Roeselare

P2 DAGCuRSuS 9 dagen / 60 uur
Meerle 23 oktober (ma/wo) Proefcentrum, Voort 71, 2328 Meerle

Leuven 3 oktober (di/do) Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven

Sint-Truiden 23 oktober (ma/wo) PCFruit, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden

Destelbergen 2 oktober (ma/wo) Proefcentrum voor Sierteelt, Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen

Roeselare 6 november (ma/wo) Boerenbond, Roeselare

Hoe lang is je fytolicentie geldig en hoe 
kan je deze geldigheidsduur controleren?
De geldigheidsduur van de licentie loopt 
hoe dan ook pas vanaf 25 november 2015. De 
standaard geldigheidsduur van een fytoli-
centie is 6 jaar, maar voor de aanvragen op 
basis van de overgangsmaatregelen gelden 
er afwijkende geldigheidsduren. Vroeg je 
je fytolicentie aan tijdens de eerste fase 
van de overgangsmaatregelen (01/09/2013 
tot 31/08/2014), dan is de geldigheidsduur 7 
jaar (tot 25/11/2022). Vroeg je deze aan in de 
tussenfase (01/09/2014 tot 28/02/2015), dan 
is de geldigheidsduur 6 jaar (tot 25/11/2021). 
Vroeg je deze aan in de laatste fase van 
de overgangs-maatregelen (01/03/2015 
t.e.m. 24/11/2015) dan bedraagt de geldig-
heidsduur 5 jaar (tot 25/11/2020). Je kan je 
geldigheidsduur steeds controleren via je 
online dossier 
op www.fytolicentie.be. 

Gedetailleerde informatie en inschrijven via : https://www.agrocampus.be/heb-jij-al-een-fytolicentie 
Voor meer info: 016 28 61 10 of info@agrocampus.be 

fytolicentie
In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de 3 types fytolicentie voor tuinaannemers

Type Voor wie geldt het type licentie 
P1 Assistent professioneel gebruik 

P2 Professioneel gebruik 

P3 Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel 
gebruik 

Hoe je fytolicentie verlengen?
Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldig-
heidsduur van zijn licentie een aantal vormingsacti-
viteiten bijwonen. Het minimaal aantal verplicht te 
volgen vormingsactiviteiten is afhankelijk van het 
type fytolicentie. In de onderstaande tabel vind je 
een overzicht van het minimaal aantal verplicht te 
volgen vormingsactiviteiten per type fytolicentie

Diverse vormingsactiviteiten, die in aanmerking 
komen voor het behoud van uw fytolicentie, zullen 
onder andere door Groen Groeien worden georga-
niseerd. Bij activiteiten, studiedagen of cursussen 
die in aanmerking komen voor het behoud van je 
fytolicentie zal steeds een vermelding staan op de 
uitnodiging. Je aanwezigheid op een activiteit of 
opleiding kan digitaal geregistreerd worden. Neem 
steeds je identiteitskaart mee naar een opleiding 
voor de nodige registratie. Hoeveel opleidingen je 
nog dient te volgen binnen de geldigheidsduur van 
je licentie kan je steeds controleren via je online dos-
sier op www.fytolicentie.be.

Type fytolicentie 
Minimum aantal 
te volgen vormings-
activiteiten 

P1 3 

P2 4 

P3 6 



Groen Groeien 
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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 

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

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

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

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

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
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VERANDER VAN BOT
als je bij ons langskomt!

WORK CENTER
LODELINSART
Rue des Aulniats 1
6042 Lodelinsart

WORK CENTER
MACHELEN
Woluwelaan 11
1830 Machelen

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

WORK CENTER
DEURNE
Krijgsbaan 1a
2100 Deurne

WORK CENTER
EKE
Savaanstraat 1
9810 Eke

WORK CENTER
ALLEUR
Avenue du progrès
Parc Industriel 
4432 Alleur

WAAR 
VIND JE 

ONS?

of permanent bereikbaar op www.makroshop.be

IN HET
WORK CENTER

VINDT DE 
TUINMAN 

ALLES WAT 
HIJ ZOEKT.

een UITGEBREID 
professioneel assortiment 
tuinmaterialen.

KEIHARDE 
garanties.

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

    WE DURVEN

  UW FACTUUR

 VERGELIJKEN!
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