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Droogte-
stress
Beste tuinaannemers, medewerkers in het groen,

We zitten weer volop in het plantseizoen. Door de droge maanden september en
oktober konden vele projecten in relatief droge omstandigheden voorbereid 
worden, wat ten goede komt aan de staat van de grond. De professionele 
tuinaannemers weten wel wat te doen met hun grond en de nodige zorg die daaraan 
besteed moet worden. Maar lang niet iedereen is zo geïnformeerd en opgeleid.

Droogtestress, dit jaar wel meerdere keren horen passeren, is iets waar we de 
komende jaren wel meer rekening mee moeten houden. Het afwisselende weer 
met zeer natte en zeer droge periodes gaat ons parten spelen. Het tijdstip van 
planten en de grondvoorbereiding gaat een steeds belangrijkere rol spelen, 
ook voor containerplanten. Wie de mogelijkheid heef t om bij de klant een 
beregeningsinstallatie te plaatsen, is natuurlijk wat meer in het voordeel.

U ziet, zelfs de meest fundamentele taak van een tuinaannemer is niet meer 
zo vanzelfsprekend, en wie van uw collega’s voelt alles nog natuurlijk aan? 
Voorlichting en opleiding is dan ook van groot belang. Samen met opleidingscentra, 
onderzoekscentra, overheid, leverancier en collega’s moeten we de handen in elkaar 
slaan. Groen wint steeds meer aan belang, laten we het dan ook maar goed doen en 
geen goedkoop, monotoon beleid voeren en uitvoering leveren.

Laten we een groene norm installeren waar iedereen achter staat. Een platform per 
niche waar iedereen zich in vindt en kennis gedeeld wordt. Groen Groeien is er alvast 
klaar voor. Het platform voor ‘Zwemvijverbouwers’ gaat zijn tweede werkjaar in, ook 
het platform voor ‘Dak- en Gevelgroen’ gaat in 2018 van start.

Ik kan u alleen maar aanbevelen lid te blijven of te worden van onze vereniging zodat
we samen dit verder kunnen uitbouwen. Onze boom groeit niet door aan te takken te
trekken maar de wortels water te geven. 
 U bent onze basis, de wortels die ons groen doet groeien.

Tot binnenkort en prettige eindejaarsfeesten.

Vanwege het Groen Groeien team,

Marc Galle
Voorzitter Groen Groeien

3 - december 2017 Voorwoord

NIEUW

ASPEN D
SCHONE DIESELBRANDSTOF

Beter voor mens, machine & milieu 

Bezoek onze 
stand 8105

VG17.2832_Aspen D_Adv_Agribex_A4.indd   1 18-10-17   09:282170000712_1_ADV_6560.indd   1 24/10/17   11:11



GROENGROEIEN magazine

5  -  december 2017 INHOUD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

3 Voorwoord
Droogtestress

8
Meer parkeerplaatsen en 
minder bomen of juist 
anders om? “De winkelin-
richting is een belangrijk 
commercieel gegeven 
en stuurt de klant in zijn 
aankopen. De buitenom-
geving blijkt in de praktijk 
even belangrijk te zijn”. 

30
Een waterdichting die naar boven wordt gedrukt. Het is een 
ramp. Dat zal mij toch niet overkomen... hoopt men. 

14
Drones in de 

boomverzorging

26
Onderhoud van grassen doen we in het voorjaar . 

38
The Cotswolds

20
Ook natuurlijke vijanden opgenomen in de PCS Ziekten en Plagen’ APP

44
Al 21 jaar wordt met de steun van VLAM de 
wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’ ge-
organiseerd. Een professionele vakjury van 
tuinexperten bepaalde wie de laureaten 
zijn. Op 28 oktober werden de laureaten 
voorgesteld en gehuldigd.

Inhoud

Uitgever: Elma Multimedia 
Realisatie: Elma Multimedia, Generaal de Wittelaan 17A, 2800 Mechelen, 015 55 88 88, 
www.elma.be, info@elma.be 
Redactie & fotografie: Marc Galle, Dirk Ingelaere en Jan Vancayzeele
Medewerkers: Marc Galle, Dirk Ingelaere, Peter Lauwers, Jan Vancayzeele, Yves Dehondt, 
   Jean Vanhoof, Guido Lurquin en Joris Deconinck

Advertenties: Sven Destercke (Elma Multimedia), s.destercke@elma.be
Rechten: Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding van de uitgever.

groengroeien magazine is een publicatie van Groen Groeien - AVBS

december2017

Van Dyck Marcel Belgium NV  |  Provinciebaan 71  |  BE-2235 Houtvenne  
 T +32 16 69 91 56  |  F +32 16 69 62 53  |  info@vandyck.be  |  www.vandyck.be

stand 8106

2160001841_1_ADV_6560.indd   1 24/10/17   11:16



De MEGA PROF is de krachtigste ELIET 
groenafvalversnipperaar ooit.
Na 6 jaar afwezigheid van de eerste generatie Mega Prof, pakte 
ELIET in Duitsland op de beurs Demo Park 2017 uit met zijn 
allernieuwste Mega Prof. Met het vermogen van een krachtige 
33 pk Kubota Turbo Diesel motor en een capaciteit tot dik 15 
cm, wordt deze machine het nieuwe vlaggenschip van het 
ELIET gamma. Het is een absolute allesversnipperaar, die op 
de professionele markt heel wat tuinaannemers en gemeenten 
zal bekoren.

De Mega Prof is ontworpen rond het gepatenteerde ELIET 
versnippersysteem, en geniet zo ook heel wat unieke troeven. 
De messenas snijdt het snoeiafval, volgens dit geëigend 
principe, in de vezelrichting waardoor heel wat minder energie 
nodig is. Bovendien zorgt een hakfrequentie van 50.000 
snijbewegingen per minuut ervoor dat niet alleen hout, maar 
elke type van groenafval tot fijne snippers wordt versneden. 
Een verwisselbare zeef in de maalkamer zorgt er trouwens voor 
dat de snippers worden gekalibreerd. 

De Mega Prof is uitgerust met het gepatenteerde AxeleroTM 
snipperafvoersysteem. Dit systeem combineert blazen en 
werpen voor een krachtige uitvoer zelfs met vochtig materiaal. 
De luchtstroom die het systeem genereert, reinigt permanent de 
machine waardoor verstopping van de afvoer wordt vermeden. 
De combinatie van het unieke versnipper- en afvoersysteem 
maken de Mega Prof multi-inzetbaar en dit onafhankelijk van 
het jaargetijde. 

Om de kracht van het versnippersysteem ten volle te kunnen 
benutten werd bijzonder veel aandacht besteed aan het comfort 

en de ergonomie van de invoer. Opvallend is de lage en ruime 
invoertrechter met een 46 cm brede doorlopende bodemplaat 
die uitmondt op een imposante invoerwals. Dit laat toe om 
naast breed uitgegroeide takken ook voor grote volumes aan 
divers snoeimateriaal in bulk in te voeren. Snoeiafval of takken 
hoeven niet gesorteerd of extra getrimd te worden vooraleer 
ze in de versnipperaar passen. Een gigantische tijdswinst!

Niettegenstaand zijn indrukwekkende versnippercapaciteit blijft 
de Mega Prof met slecht 750 kg een lichtgewicht. Zo volstaat 
een eenvoudig B-rijbewijs om de machine te transporteren. 
Dankzij een laag zwaartepunt, een goede gewichtsverdeling en 
stevig maar goed geveerd onderstel slaagden ELIET ingenieurs 
erin de versnipperaar een superieure wegligging te geven. 

Naast heel wat andere intelligente snufjes, is de Mega Prof 
standaard voorzien van het revolutionaire ELIET ECO EYETM 
systeem. Deze bekroonde technologie analyseert permanent 
de werking van de versnipperaar. Zodra de machine niet-
productief is wordt het toerental van de Dieselmotor spontaan 
naar leegloop gesteld. Dit zorgt op de momenten dat er niet 
wordt versnipperd, minder brandstof wordt verbruikt. Op 
jaarbasis kan zo vlot tot 200 L diesel worden bespaard. Tevens 
is de uitstoot van lawaai en uitlaatgassen minimaal, zo blijft de 
ecologische voetafdruk van de machine beperkt. 

Met de nieuwe Mega Prof profileert ELIET zich duidelijk 
opnieuw als trendsetter op vlak van design, energie-efficiëntie, 
veelzijdigheid en zorg voor de natuur.
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 Winkelstraten &

bomen   
Meer parkeerplaatsen en minder 
bomen of juist anders om? “De win-
kelinrichting is een belangrijk com-
mercieel gegeven en stuurt de klant 
in zijn aankopen. De buitenomgeving 
blijkt in de praktijk even belangrijk 
te zijn”. 

Als boomtechnisch raadgever wordt je 
vaak gevraagd om advies te geven voor het 
inrichten van een centrumstraat, vaak met 
winkels. Het is dan onze taak om zo goed 
mogelijk advies te geven voor het behouden 
of aanplanten van bomen. Straten met bo-
men worden doorgaans als aangenaam er-
varen en zorgen voor een ontspannende en 
rustgevende omgeving. Elke stad die naam 
waardig heef t wel ergens een winkelwan-
delstraat, waar de kooplustige consument 
in een aangename omgeving gestimuleerd 
wordt zijn centen te besteden. Het is dan 
vreemd om te zien dat in kleinere winkel-
straten, waar nog wel autoverkeer mogelijk 
is, winkeliers net zo veel mogelijk bomen 
kwijt willen om een paar parkeerplaatsen te 
winnen. Dat is vreemd, want het aanplanten 
van bomen in winkelstraten in kleinere ge-
meenten en voorsteden heef t net zo goed 
een positief ef fect op het koopklimaat als in 
grotere winkelcentra. 

Een groene omgeving heef t een positief 
ef fect op herstel na ziekte, het restora-
tieve ef fect van groen. Patiënten genezen 
sneller wanneer ze uit het raam een groene 
omgeving zien, dan wanneer ze op een 
stenen muur uitkijken. Dat restoratieve 

ef fect is er niet alleen bij ziekte, maar ook 
en vooral in het geval van – zelfs minieme - 
stress. Een groene omgeving zal niet alleen 
stress verminderen, ze verhoogt ook de 
concentratie. Mensen voelen zich minder 
opgejaagd en gespannen. Daar is inmiddels 
volop empirisch bewijs voor geleverd. In 
een winkelomgeving zorgt dat ervoor dat 
klanten meer ontspannen zijn. Winkelen 
en ontspannen gaan dan voor een deel sa-
menvallen, klanten gaan langer in de winkel 
blijven en meer besteden.

Kathleen Wolf, University of Washington, 
College of the environment, heef t daar heel 
wat onderzoek naar gedaan, veelal ook ge-
richt op de visuele kwaliteit, de perceptie van 
de locatie, dienstverlening en prijsperceptie 
in relatie tot de aanwezigheid van de dicht-
heid van het bomenbestand in de buurt van 
de winkels. De visuele kwaliteit van een plek 
met bomen werd duidelijk hoger ingeschat 
dan van een winkelstraat zonder bomen. Een 
grote verrassing is dat niet, want een win-
kelstraat zonder bomen is vaak een grauwe 
straat met veel beton. De perceptie van een 
plaats met veel bomen werd ook beduidend 
hoger ingeschat. Straten met bomen werden 
als aantrekkelijk beoordeeld. Straten met 
bomen werden ook als beter onderhouden 
aangezien, zelfs als er op dat vlak geen 
wezenlijk verschil was met de locaties zonder 
bomen. Maar zelfs winkels en producten 
werden als positiever beschouwd in straten 
met bomen. De kwaliteit en waarde van 
producten en de responsiviteit van de verko-
pers werden dan lager ingeschat op locaties 

zonder bomen. Nog voor de consument een 
winkel binnenkomt, zijn  de verwachtingen al 
bepaald. De winkelinrichting is een belang-
rijk commercieel gegeven en stuurt de klant 
in zijn aankopen. De buitenomgeving blijkt 
in de praktijk even belangrijk te zijn. De klant 
vormt zijn verwachtingen over de dienst-
verlening immers al terwijl hij nog op weg is 
naar de winkel. 

In een winkelomgeving met bomen heb-
ben klanten het gevoel dat ze een betere 
dienstverlening krijgen. Daardoor zijn ze 
ook vaker bereid om verder te rijden om hun  
aankopen te doen in een winkelcentrum of 
-straat die zij als prettig of aangenaam erva-
ren. Dat blijkt dan vaak een omgeving  met 
meer bomen. Bovendien zijn klanten ook 
geneigd om langer te blijven in een winkel-
omgeving met bomen. Het gevolg daarvan 
is dat de afzetregio voor een winkelcentrum 
of -straat met bomen, groter is dan van een 
winkelomgeving zonder bomen. Klanten die 
langer blijven, gaan daarenboven meestal 
ook meer spenderen. 

Een laatste element dat onderzocht is, is 
de prijsperceptie, de subjectieve waar-
dering van de prijs van een product. De 
respondenten werden gevraagd om van 
een aantal goederen en diensten de prijs 
te ramen. Daarbij gaven ze aan dat ze in 
kleinere centra tot 9 % en in grotere centra 
tot 12 % meer willen betalen voor dezelfde 
producten en diensten als in vergelijkbare 
winkelcentra zonder bomen. Dat is een 
opmerkelijk en behoorlijk verschil. 

GROENGROEIEN magazine
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In een studie werd een verschil in respons tus-
sen verkopers en klanten vastgesteld. Hoewel 
beide groepen een winkelstraat met bomen 
hoger inschatten, stonden de verkopers daar 
iets minder positief tegenover. Verkopers heb-
ben een andere en iets lagere waardering van 
bomen dan hun klanten en gaan ervan uit dat 
hun klanten die appreciatie delen. 

Uit de onderzoeken van Kathleen Wolf is ook 
naar voren gekomen dat de voordelen die 
bomen voor grote en kleine winkelcentra heb-
ben, het grootst zijn wanneer de bomen goed 
onderhouden zijn. Een rommelig bomenbe-
stand dat slecht onderhouden is, draagt veel 
minder bij tot een aangename rustgevende at-
mosfeer en zal dus minder positieve resultaten 
opleveren. Gemeenten doen er dan ook goed 
aan om te investeren in een kwalitatief goed 
bomenbestand.

Dan stelt zich de vraag van de parkeerplaatsen. 
Hoeveel bomen kunnen er opgeof ferd worden 

aan parkeerplaatsen? Een zoektocht naar par-
keerplaats is voor klanten een bron van frustra-
tie die de winkelervaring negatief beïnvloedt. 
De winkelier is dan vaak het eerste klankbord 
voor die frustratie. Het echte probleem is niet 
de afstand van de parkeerplaats tot de winkel. 
Frustraties ontstaan omdat  verwachtingen 
niet ingevuld worden. 

Wanneer er in een winkelstraat markt is, gaan 
klanten niet voor de deur kunnen parkeren. 
Hoewel er op marktdagen verder geparkeerd 
moet worden, trekken marktdagen meer 
bezoekers dan gewone winkeldagen. Hetzelfde 
zie je in autovrije winkelcentra. Daar wordt 
ook niet in de straat geparkeerd. Dat geef t aan 
dat de klant bereid is om iets verder te stap-
pen dan wat doorgaans aangenomen wordt. 
Datzelfde geldt voor de voetgangerszones in 
de binnensteden, waarom is het daar zo druk? 
De uitstraling van het retailcenter is belangrijk 
en daar is groen een heel belangrijk onderdeel 
van. Convenience (waaronder parkeergelegen-

heid) is ondergeschikt aan de uitstraling van 
een winkelbuurt. Mensen voelen zich veel meer 
ontspannen in autovrije straten, waardoor 
ze veel meer relaxt rondlopen. Winkelen is 
dan niet langer een stresserende, maar een 
ontspannende activiteit.

Op marktdagen en in autovrije straten verwacht 
de klant niet om voor de deur te parkeren. Dat 
wordt ook als vanzelfsprekend ervaren. En het 
is door die vanzelfsprekendheid dat de klant 
zijn verwachtingspatroon aanpast. Klanten die 
klagen omdat ze geen parkeerplaats konden 
vinden, geven aan dat ze aan hun verwachtings-
patroon niet voldaan is. De oplossing is niet om 
tegemoet te komen aan dat verwachtingspa-
troon, maar om die verwachtingen bij te sturen. 
Dat kan eenvoudig door van bij het binnenrijden 
van het centrum de weg te wijzen naar een 
goed bereikbare parkeerplaats. Al vanaf het 
moment dat de klant thuis vertrekt, weet hij 
dat hij zal moeten stappen. Bereikbaarheid is 
belangrijk, maar bereikbaarheid is wat anders 

dan parkeergelegenheid voor de deur. De enige 
winkels die kunnen voorzien in een voldoende 
groot aanbod aan eigen parkeerplaatsen, zijn de 
grote baanwinkels, vaak grote ketens. Dat zijn 
doorgaans niet de aangenaamste plaatsen om 
te winkelen. Weinig bomen, nauwelijks groen, 
veel asfalt of beton. Wat opvalt is dat op zulke  
locaties nooit terrasjes te vinden zijn, waar 
mensen gezellig zitten te keuvelen tussen de 
boodschappen door. 

Grote winkelcentra trekken mensen door een 
totaalbeleving in een aangename sfeer aan te 
bieden en winkels te groeperen in een of een 
paar gebouwen en toch nog zo veel mogelijk bo-
men op de parking te planten. Tussen de winkels 
worden dan gezellige patio’s gecreëerd waar 
mensen zich kunnen ontspannen. Dat lijkt te 
werken aangezien die shoppingcenters behoor-
lijk veel kooplustigen aantrekken. Shopping-
centers proberen de intimiteit van een gezellige 
winkelbuurt te imiteren in megacomplexen. 
Kleinere winkelcentra kunnen hun voordeel ha-

len uit dat voorbeeld, maar dan moeten ze goed 
nadenken over hun parkeerbeleid en doorgaand 
verkeer zo veel mogelijk weren. 

In kleine winkelcentra is de keuze voor meer 
parkeerplaatsen een valse keuze. De klant wordt 
gelokt met de illusie dat hij vlakbij parkeer-
plaats kan vinden. In de praktijk blijkt dat niet 
te kloppen. Zelfs met dwars parkeren kunnen er 
nauwelijks 3, maximaal 4 auto’s parkeren voor 
een winkel met een gevelbreedte van 10 meter, 
te weinig voor de eigen klanten. Meer, maar on-
voldoende parkeerplaatsen leidt tot frustratie. 
Nog meer parkeerplaatsen gaat ten koste van 
de omgevingskwaliteiten en verlaagt de com-
merciële waarden van de omgeving. Dan is het 
beter om een aangename winkelbuurt met veel 
bomen en kwaliteitsvol groen te creëren en een 
centrale, goed bereikbare parking te voorzien. 
Vlot openbaar vervoer is daarbij een waarde-
volle aanvulling. Maar meer parkeerplaatsen en 
minder bomen gaan ten koste van de inkomsten 
van de handelszaken. Een goed groenbeheer 

draagt bij tot de commerciële sterkte van een 
winkelcentrum en is dus een heel belangrijk uit-
gangspunt voor de inrichting van winkelstraten, 
ook in kleinere gemeenten. 

Bronnen
- Anoniem http://stressinfo.be/een-parkeerplaats-

zoeken-en-stress/ geraadpleegd op 8/08/2017
- Anoniem http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/

aandoeningen/94023-wat-veroorzaakt-stress.html   
geraadpleegd op 8/08/2017

- Bell, S. J. (1999). Image and consumer attraction to 
intraurban retail areas: an environmental psychology 
approach. Journal of Retailing and Consumer services, 
6(2), 67-78.

- Joye, Y., Willems, K., Brengman, M. & K. Wolf (2010) 
The ef fects of urban retail greenery on consumer 
experience: Reviewing the evidence from a restorative 
perspective, Urban Forestry & Urban Greening, 9 (1), 
57-64.

Tekst en foto’s: Wim Peeters
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Willaert is meer dan zomaar een 

leverancier, we zijn uw partner in de 

groenzorg. Topservice en professioneel 

advies geven zit in onze genen. Wij denken 

met u mee, zodat u uw klanten de beste  

oplossing op maat kan bieden. Hebt u 

vragen of wenst u eens een alternatief voor 

uw gebruikelijke planten, dan staan wij u bij 

met raad en daad. Voor u kent onze service 
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Met ruim 30 jaar kennis en ervaring in de groensector is Willaert 
één van de meest toonaangevende boomkwekerijen met cash & 
carry van Europa. Willaert zoekt en selecteert met de grootste 
zorg een uitgebreid gamma aan tuinplanten van de hoogste 
kwaliteit voor zowel tuinaanleg als tuincentra. Met oog voor 
markttendensen en ruimte voor vernieuwing en exclusiviteit 
bedient Willaert de volledige tuinsector op zijn wenken.

Tuinaanleg
Elke tuinaannemer, groendienst, tuin- en landschapsarchitect 
vindt bij ons een uiterst gevarieerd assortiment, van bomen en 
heesters over haag-, bos- en klimplanten tot fruitgewassen, 
bloembollen, eenjarigen, graszoden en gras- en bloemzaden… 
Via de online plantengids hebt u steeds toegang tot een 
gedetailleerd overzicht van meer dan 2000 planten. Bovendien 
kan u in de webshop of in de cataloog uw keuze maken en uw 
bestelling laten leveren waar u wenst, of u kan terecht in de 
cash & carry.

Tuincentra 
Voor uw tuincentrum bieden we een keuze uit meer dan 
5000 verschillende plantenvariëteiten en toebehoren. 
Bovendien geniet u van onze deskundige dienstverlening, 
met een uitzonderlijk ruime cash & carry, aantrekkelijke 
weekaanbiedingen en karrendagen en zorgvuldig uitgewerkte 
plantenconcepten met passend presentatiemateriaal.

Kwekerij
Voor ons plantenaanbod doen we beroep op een netwerk 

van vaste familiale kwekers. Omdat we een hoge kwaliteit 
vooropstellen, selecteren we deze professionals erg zorgvuldig. 
Alles bij elkaar goed voor een totale productie van meer dan 
90 hectare.”

Webshop
De website werd dit jaar vernieuwd en onze webshop was 
aan een update toe. De klanten kunnen aan de hand van hun 
paswoord inloggen en alle planten en toebehoren gemakkelijk 
raadplegen en online bestellen. 

Karrendagen
Noteer dit alvast in uw agenda. Onze karrendagen nemen 
plaats op woensdag 31 januari tot en met vrijdag 2 februari. Hét 
ideale moment om uw tuincentrum aan te vullen. Honderden 
karren aan interessante prijzen. 

Willaert is meer dan zomaar een leverancier, we zijn uw partner 
in de groenzorg. Topservice en professioneel advies geven zit 
in onze genen. Wij denken met u mee , zodat u uw klanten de 
beste oplossing op maat kan bieden. Hebt u vragen of wenst 
u eens een alternatief voor uw gebruikelijke planten, dan staan 
wij u bij met raad en daad. Voor u kent onze service geen 
grenzen.

Willaert zoekt gemotiveerde mensen
Werk je graag in een groene omgeving en ben je geboeid door 
planten? solliciteer nu! stuur uw cv door naar jobs@willaert.be 
of kijk op onze website voor de openstaande vacatures.
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Drones kennen al enkele jaren een 
sterke opmars in verschillende sec-
toren met eindeloze toepassingen 
zoals silo-inspecties, luchtfotografie, 
remote sensing, search & rescue… In de 
boomverzorging zijn drones nog niet 
ingeburgerd maar het potentieel lijkt 
enorm: het aanvullen van Visual Tree 
Assessments (VTA), inventarisaties, 
3D-modelling, gooien van klimlijnen…
Hierdoor kan de drone uitgroeien tot 
een belangrijke knecht van de boom-
verzorger. In dit artikel wordt ingegaan 
op de verschillende mogelijkheden van 
deze technologie. De aanleiding van 

het artikel is het onderzoek dat loopt 
aan de hogeschool VIVES in het exper-
tisecentrum Agro- & biotechnologie 
waarbij de economische haalbaarheid 
van het gebruik van drones in de boom-
verzorging wordt onderzocht. 

Sterke opmars 
Drones, ofwel UAVs (Unmanned Aerial 
Vehicles), zijn onbemande luchtvaartuigen 
die door een dronepiloot van de grond via 
een afstandsbediening bestuurd worden 
of zelfstandig een voorgeprogrammeerde 
route volgen. Hun opstijgmassa mag niet 
meer dan 150kg bedragen(1) (2). 

De opkomst van drones in onze maatschappij 
is o.a. te danken aan het steeds kleiner worden 
van de modellen, de rekenkracht van de pro-
cessor, de intelligente software en de beschik-
bare (lichte) materialen en sterker wordende 
batterijen. Door deze globale populariteit in 
andere sectoren kan de boomsector hierop 
mee liften want de prijzen van zowel drones 
als hun sensoren dalen spectaculair.

Types
Er zijn veel verschillende types drones. Op 
dit moment worden er drie hoofdtypes 
onderscheiden: Fixed-wings, multi-rotor 
drones en Helicopter UAVs (1):

Drones 
 in de boomverzorging  
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• Fixed-wings zijn drones met vaste vleu-
gels en één motor. Deze kunnen grote 
oppervlaktes bestrijken, hebben een 
groot draagvermogen en worden meer 
gebruikt voor grootschalige monito-
ringsopdrachten zoals gemeentelijke 
boominventarisaties.

• Multi-rotor drones bezitten meerdere 
rotoren waardoor ze niet alleen verticaal 
kunnen opstijgen en landen, maar ook 
kunnen hoveren (langzaam door de lucht 
zweven). Deze bieden de meeste toepas-
singen voor een zelfstandige boomver-
zorger doordat ze dicht bij de kruin of 
zelfs in de kruin kunnen vliegen. 

• Helicopter drones zijn onbemande 
helikopters met één rotor. Net als de 
multi-rotor drones zijn deze helikopters 
zeer manoeuvreerbaar maar kunnen ze 
meer kilo’s dragen dan de multi’s. 

Wetgeving KB drones
België kent sinds 2016 een strenge wetgeving 
wat toch wat beperkingen met zich mee-
brengt. We beperken ons hier enkel tot wat 
nuttig is voor een boomverzorger. Wanneer 
de drone niet hoger dan 10m vliegt en minder 
dan 1kg (met sensoren) weegt, valt de drone 
onder recreatief gebruik. Dan moet je geen 
opleiding of examen volgen. Wanneer de 
drone tot 45m hoogte vliegt en tot 5kg weegt, 
dan valt deze onder klasse 2 (semi-professi-
oneel). Dit betekent een praktijkopleiding 
volgen met examen, het registreren en verze-
keren van de drone voor een prijskaartje van 
min. 750 euro (excl. BTW).

Toepassingen
De belangrijkste vraag is ongetwijfeld wat 
een boomverzorger met een drone kan 
doen gezien het sceptisme dat rond het 
thema hangt. Misschien terecht omdat er 
momenteel in Vlaanderen nog maar weinig 
wordt geëxperimenteerd met drones. Onbe-
kend is onbemind, niet? Toch kunnen ze hun 
nut bewijzen door aanvullende informatie 
aan te leveren en handelingen uit te voeren. 
Maar onthoud goed: veelal gaat het om de 
sensor, niet om de drone.

Informatie
De belangrijkste – en simpelste – manier 
van toepassing is het waarnemen via foto-
toestellen en (GoPro-)camera’s die een VTA 
(Visual Tree Assessment) kunnen aanvullen. 
Enkele voorbeelden zijn:
• Detecteren van vruchtlichamen, inrot, 

holtes… hoog in de kroon;
• Bovenaanzicht van de kruin om eventu-

ele gaten of taksterf te te detecteren bij 
veteraanbomen;

• Beeldmateriaal nodig voor het adviseren 
van de klant;

• Het genereren van 3D beelden: wanneer 
dit op geregelde tijdstippen gebeurt, kan 
de evolutie van de kroonontwikkeling 
of –sterf te in kaart gebracht worden. Dit 
is een mogelijke geschikte kwantitatieve 
tool voor bomenef fectenanalyses.

Een andere bron van informatie is het gebruik 
van thermische infraroodsensoren die vroege 
vormen van stamsterfte, groeirespons op 
mechanische stress, waterstress… detecteren 
vooraleer dit met het naakte oog kan waar-
genomen worden. Dit noemt men soms ook 
wel FLIR (forward looking infrared) en wordt al 
meer gebruikt in de precisielandbouwsector (3). 
Heel gespecialiseerd zijn de multispectrale 
en hyperspectrale sensoren die ook verder 
dan het zichtbare licht kunnen kijken. Hun 
sterkte ligt in bv. in het bepalen van condities 
van bomen via NDVI (Normalized Dif ference 
Vegetation Index). Een toepassing hiervan is 
te vinden in California waar de grote sequoia-
bomen sterk afzien door de droogte te wijten 
aan de klimaatsverandering. Door jaarlijks 
dezelfde bomen te meten houdt men de 
vinger aan de pols. Helaas zijn deze sensoren 
tegenwoordig nog te duur (> 5000 euro) voor 
een zelfstandige boomverzorger. Toch kan 
dit rendabel zijn als gemeentelijke surveys 
nodig zijn voor risico-analyse inzake boom-
veiligheid. Door de condities van de bomen in 
kaart te brengen, weet de gemeente gericht 
welke bomen een verhoogd risico vormen en 
welke niet en kan ze bijkomende onderzoe-
ken uitvoeren bij de bomen die gedetecteerd 
worden door de drone. In principe gebeurt 
dit al 10 jaar in Brussel door het bedrijf 
EUROSENSE. 

Handelingen
Deze tak van toepassingen is nog niet zo ver 
geëvolueerd als de sensorentoepassingen 
maar het klinkt veelbelovend, zeker door de 
hypersnelle evoluties in de technologie. Hier 
wordt de drone gebruikt om fysieke taken 
uit te voeren. Enkele voorbeelden zijn:
• Het gooien van een werplijn;
• Het (lokaal) spuiten van bestrijdingsmid-

delen tegen ziektes en plagen;
• Staalname van zwammen, kleine takken 

via grijparm;
• …

Nadelen
Tegenwoordig zijn er drie grote nadelen, 
nl. de strikte wetgeving, de dure sensoren 
en de levensduur van de batterijen. Maar 
gezien de razendsnelle evolutie in drone-
technologie is er binnen vijf jaar geen reden 
meer om een drone niet aan te schaf fen 
voor dataverzameling. 
Ook weet elke boomverzorger dat hetgeen 
men ziet in de kruin, veelal het gevolg is van 

wat er zich rond de standplaats, dus op de 
grond, afspeelt. Hieraan mag men niet aan 
zondigen.Verder is het logisch dat bij sterke 
wind en veel regen het weinig zinvol is om 
de drone boven te halen.

Businessmodel
Gezond verstand in het achterhoofd houdend, 
moet de boomverzorger beslissen of een 
drone een meerwaarde kan leveren en vol-
doende productief kan zijn voor het bedrijf. Zo 
moet de (reserve)drone, besturing, sensoren, 
opleiding, verzekering, mobiele data… zichzelf 
op termijn terugbetalen. Vergeet ook niet de 
investering in tijd voor het leren vliegen erbij 
te rekenen. Het is m.a.w. belangrijk om de re-
turn on investment te bepalen en een degelijk 
businessmodel op te stellen anders blijft de 
drone een leuk speeltje.

Onderzoek VIVES
Aan de hogeschool VIVES in het exper-
tisecentrum Agro- & biotechnologie, in 
samenwerking met de onderzoeksgroep 
van Luchtvaart in Oostende van VIVES, 
wordt onderzocht wat het potentieel is voor 
de boomverzorgingssector in Vlaanderen. 
Concreet wordt gekeken naar de apparatuur 
en de ervaringen via testvluchten. Van de 
beschikbare apparatuur (dronemodellen, 
camera’s, sensoren…) wordt bepaald welke 
het meest geschikt zijn voor het vliegen in en 
rond bomen om deze in latere fase te testen.

Conclusie
De opmars van drones en – in het algemeen 
– de automatisering zal zich de komende 
jaren ook verder uitgroeien in de boom-
verzorgingssector door de steeds verbete-
rende technologie en goedkopere prijzen. 
Beperkte fysieke handelingen via drones 
zullen geleidelijkaan een deel uitmaken 
van het boombeheer. In samenhang met 
een steeds groeiend maatschappelijk besef 
rond duurzame stedelijke bomen, zullen de 
eisen voor bomenbeheer strenger worden 
wat de sector verder zal professionaliseren. 
Drones zullen hierbij – o.a. via het sensoren 
– meehelpen. Toch zal het intellect van een 
bekwame boomverzorging nodig zijn om de 
verzamelde data te interpreteren. 

Bronvermelding
(1) https://bosrevue.bosplus.be/bosrevue/

editie/2017/07/19/Drones-in-het-bosbeheer
(2) https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/

drones
(3) http://treethermography.it/papers/20.pdf

Tekst: Bregt Roobroeck  
VIVES Onderzoeksgroep Groenmanagement
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Echte 
boomspecialisten 
gebruiken 
biodegradeerbare 
kettingzaagolie.

Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven 
met de steun van de drie regionale overheden.

www.valorlub.be

Een boodschap van 

Draag zorg voor het milieu, gebruik biologisch 
afbreekbare kettingzaagolie.

“Biologisch afbreekbare smeermiddelen” zijn producten die door hun samenstelling makkelijker door micro-
organismen in het milieu worden afgebroken. U kunt ze best gebruiken in toepassingen van verloren smering en in 
toepassingen met een verhoogd risico voor het milieu. Kettingzaagolie kan bij gebruik in het milieu terechtkomen en 
zo schade veroorzaken aan fauna en flora. Met biologisch afbreekbare kettingzaagolie kunt u de schade beperken 
en draagt u extra zorg voor het milieu.
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De derde editie van GroenTechniek 
Holland is, niettegenstaande de 
slechte weersomstandigheden, goed 
verlopen. In totaal kwamen tijdens 
deze drie dagen ruim 16.000 geïnte-
resseerden de beurs bezoeken. Zoals 
gewoonlijk brengen we enkele opval-
lende machines in beeld.

Natte en winderige editie
De beursdagen werden gekend door wis-
selvallig weer met veel buien. Op woensdag 
gold code geel in Flevoland wegens de 
verwachte storm. De beursorganisatie 
had voorzorgsmaatregelen genomen door 
grote banners op te rollen en had standhou-
ders opgeroepen alles in de stands goed 
vast te zetten. Hierdoor bleef de schade 
beperkt en kon de beurs wel open blijven. 
Er waren weliswaar minder bezoekers, 
maar men was tevreden over de kwaliteit 
van het bezoek. 

 Nieuw: het ‘pop up stadspark’
Nieuw op GroenTechniek Holland 2017 was 
het zogenaamde ‘pop up stadspark’. Met dit 
nieuwe fenomeen kan een gemeente een 
oud industrieterrein, afgebroken fabriek of 
braakliggend terrein op zeer korte tijd trans-
formeren tot een stadspark voor de korte en 
middellange termijn. Op GTH toonden vier 
deelnemers hoe een compleet stadspark van 
zo’n 3000 m2 snel en eenvoudig te realiseren 
is. De bezoeker kreeg een beeld van de twee 
stadia: aanleg en onderhoud. Bij onderhoud 
is duurzaamheid een belangrijke factor. Bij 
de aanleg is de keuze met name gebaseerd 
op beschikbaarheid en kosten van product, 
snelheid van het kunnen plaatsen en de 
mate waarin het ontwerp voldoet aan een 

groene perceptie voor de gebruiker van het 
park. Het ‘pop up stadspark’ is bij voorkeur 
energieneutraal voor wat betref t benodigde 
energie voor aanleg en onderhoud (wind- en 
zonne-energie). Bij onderhoud gaat het 
om (bij)zaaien, maaien, reinigen, snoeien, 
afvalbeheer, zagen en onkruidbestrijding 
en dit gebeurt veelal door elektrische ap-
paratuur en gereedschap en waar mogelijk 
aangestuurd door een autonoom manage-
mentsysteem.
 
Elektrisch en duurzaam opvallendste 
trends in innovatie
150 fabrikanten, importeurs en dealers 
lanceerden op dit evenement voor groen-
professionals hun primeurs. De vakjury 
beoordeelde welke van alle ingezonden 
innovaties het meest vernieuwend en 
onderscheidend zijn voor de groensector 
en koos de winnaars uit elf genomineerden. 
De vakjury stelde vast dat elektrisch, duur-

zaam en een verbetering qua arbeidsom-
standigheden de opvallende trends zijn in 
de innovaties. 

‘Ramm BV’ won met ‘Oeliatec Mollen 
ArtiflexR’ het ‘Gouden Klavertje Vier’, de 
innovatieprijs voor de meest opvallende in-
novatie op GroenTechniek Holland. Volgens 
de vakjury is dit het eerste onkruidbestrij-
dingsvoertuig dat met kokende waterdrup-
pels CO2-neutraal werkt, geluidsarm is en 
geen roetuitstoot heef t, doordat de mo-
dulerende boiler in staat is op biodiesel op 
basis van plantaardige oliën te verbranden. 
Het is een multifunctioneel en duurzaam 
concept met elektrische aandrijving (ook 
van de pompen) en met lange werkduur van 
acht uur.
 

Op de tweede plaats eindigde Stihl met de 
‘iMow TeaM’ Robotmaaier, een team van 
kleine, lichte, efficiënte en flexibele robot-
maaiers met intelligente sof tware waardoor 

Heel wat nieuwigheden op derde editie 

GroenTechniek Holland
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WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!

De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.

WWW.HHGARDEN.BE

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

TH4295 Hydro
Trekker TH4295 met hydrostatische aandrijving (30 PK) 
Basismachine met landbouwbanden vanaf € 17.500 exclusief BTW

TLE4490
Trekker TLE4490 met 

mechanische transmissie (50 Pk) 
Basismachine met gazonbanden 

vanaf € 18.450 
exclusief BTW

SPECIALE 

 ACTIE* 

TOT 31/12/2017

* VIND UW AGENT OP WWW.HHGARDEN.BE

NIEUW

Bezoek onze stand op Agribex 2017 (Hal 8, Stand nr. 8110)Agribex 2017 (Hal 8, Stand nr. 8110)

TLE4490TLE4490

NIEUW

 ACTIE

Bezoek onze stand op 

TLE4490
Trekker TLE4490 met 

mechanische transmissie (50 Pk) 
Basismachine met gazonbanden 

vanaf € 18.450 
exclusief BTW

TLE4490
Trekker TLE4490 met 

mechanische transmissie (50 Pk) 
Basismachine met gazonbanden 

€ 18.450 
exclusief BTW

NIEUW

Bezoek onze stand op 
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meerdere machines gelijktijdig en autonoom 
grote grasvelden van meer dan 4000 m² 
professioneel kunnen onderhouden.
 
De derde prijs was voor ‘Frisian Motors’ met 
de ‘FM-170’ zero turn maaier, de eerste vol-
ledig elektrische zero turn maaier met twee 
elektromotoren direct op het maaidek en 
met onderhoudsvrije AGM-accu’s.
 

Interessante nominaties voor de innovatie-
prijs ‘Gouden Klavertje Vier’
Bij de genomineerden vielen een aan-
tal interessante machines op, zoals de 
‘Husqvarna Rider Collect’ van Husqvarna 
Nederland BV. Dit is een nieuw concept 
voor een wendbare, compacte, comfor-
tabele frontmaaier met opvang. Met de 

zogenaamde vijzeltechniek ‘ACTech’ wordt 
gras getransporteerd van maaidek naar 
vangbak en dit met hogere capaciteit, laag 
geluidsniveau, perfect maaibeeld en min-
der kans op verstopping. 
     
Daarnaast werd door Jean Heybroek BV 
de ‘Toro TimeCutterR MyRideR’ als in-
novatie voorgesteld. Dit is een wendbare, 
snelle en eenvoudig te bedienen zero turn 
maaier met comfortabel ‘MyRideR’ geveerd 
besturingsplatform dat op ongelijk terrein 
de bestuurder beschermt tegen schokken 
en trillen.
 
Ook bij de genomineerden was de twee-
wielige elektrische ‘Matador M-@M-TRAC 
Power Pack’ van Matador BV. Deze machine 
heef t een volledig elektrische 14 pK één-
assige zogenaamde ‘Power Pack’ als ener-
giebron. Machines en maaiers voorzien van 
deze aandrijving zijn bijzonder geschikt 
voor dichte woonomgevingen omdat ze 
zonder uitstoot kunnen werken. Bovendien is deze machine fluisterstil met traploos 

regelbare links- en rechtsdraaiende PTO en 
een in de hoogte verstelbare en omkeer-
bare bedieningsarm.
  
Laatste in de rij interessante nominaties is 
de ‘Greentec CHEETAH 30/80’ versnipperaar 
van Ufkes Greentec BV. Deze flexibele, 
compacte, lichte houtversnipperaar met 
hoge capaciteit heef t een combitrechter 
met een verstelbare bodem waardoor er 
zowel met een kraan als handmatig kan 
ingevoerd worden. De versnipperaar is 
samen met de kraan gebouwd op een 
aanhangwagenonderstel, weegt minder 
dan 3500 kg en mag achter een bedrijfsauto 
met B-rijbewijs worden vervoerd.

Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele

Met de vijzeltechniek wordt gras getransporteerd van maaidek naar vangbak en dit met hogere capaciteit, laag 
geluidsniveau en minder kans op verstopping.
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De gebruiksvriendelijke ‘PCS Ziekten en 
Plagen’ app geeft je per plant een helder 
overzicht van de belangrijkste ziekten en 
plagen en vanaf nu dus ook van natuurlijke 
vijanden die voorkomen in boomkwekerijen, 
tuinen en openbaar groen. In de zoekmodule 
kan je naast de schadelijke organismen ook 
foto’s van de verschillende stadia van nuttige 
organismen terugvinden, gesorteerd per 
plant en stadium.

Natuurlijke vijanden sparen bij gewas-
bescherming 
Natuurlijke vijanden, nuttige organismen of 
kortweg ‘nuttigen’ zijn organismen die ons 
kunnen bijstaan in de strijd tegen plagen. Het 
aantrekken, sparen en gebruiken van nuttigen 
is in een stroomversnelling gekomen door 
het verplicht toepassen van geïntegreerde 
gewasbescherming (IPM). Hierbij ligt de 
klemtoon niet langer alleen op gewasbescher-
mingsmiddelen, maar wordt ook aangeraden 
om nuttigen te sparen en hun populaties te 
stimuleren. Zo kunnen ze maximaal hun werk 
doen en dien je minder chemische middelen 
te gebruiken. 

Nuttige organismen onderscheiden 
van schadelijke
Om nuttigen in te zetten in de strijd tegen 
verschillende plagen, is een goede kennis 
ervan essentieel. Naast het herkennen van 
parasieten is ook het herkennen van de juiste 
nuttige belangrijk en dat is tijdens het scouten 
best wel ingewikkeld. Bomen, sierheesters 
en vaste planten omvatten een zeer ruim en 
gevarieerd assortiment. Elke plant is gastheer 

van een of meerdere parasieten. Elke plaag-
parasiet veroorzaakt een typisch schadebeeld 
en ontwikkelt zich bovendien in verschillende 
stadia: van ei tot larve, pop en adult. Elke pa-
rasiet heeft op zijn beurt natuurlijke vijanden 
die eveneens in deze stadia op de planten 
voorkomen. 

Parasieten en nuttigen herkennen met 
de app
Om telers en groenvoorzieners hier wegwijs 
in te maken, werd de in 2014 ontwikkelde 
‘PCS Ziekten en Plagen’ app uitgebreid met 
nuttigen. Doordat de foto’s van alle ziekten, 
plagen en nuttigen in de app gesorteerd zijn 
per plant en stadium is het mogelijk ze snel te 
herkennen. Ook is het verschil tussen een nut-
tige en een parasiet duidelijk zichtbaar met de 
groene en rode iconen. De aanvulling van de 
nuttigen kwam tot stand binnen het project 
‘Online herkennen van nuttige insecten via 
uitbreiding van de ‘PCS Ziekten en Plagen’ 
app’, uitgevoerd door PCS en gefinancierd 
door de Provincie Oost-Vlaanderen. De infor-
matie in de app is gebaseerd op de Veldgids 
‘Nuttige insecten & roofmijten, ontwikkeling 
& kenmerken’, samengesteld door HoGent 
en PCS en uitgegeven door de Provincie Oost-
Vlaanderen. 

Waarom je als lid van het Waarschu-
wingssysteem zeker moet inloggen in 
de app
Niet-leden krijgen per nuttige of parasiet 
slechts één foto per stadium te zien. Eens 
W&W-leden ingelogd zijn, kunnen ze 1000 
extra foto’s van parasieten en nuttigen, de 

ontwikkelingscycli en het ideale bestrijdings-
moment van parasieten bekijken. Voor W&W-
leden is ook heel wat extra achtergrondin-
formatie raadpleegbaar bij het tabblad ‘Info’: 
een beschrijving van de nuttige, de stadia, de 
cyclus en welke parasieten aangepakt kunnen 
worden door de natuurlijke vijand. Ook het 
actieterrein van de nuttige wordt beschreven: 
zo kom je te weten hoe nuttigen te werk gaan 
bij het afdoden van hun prooi. Doordat je bij 
het tabblad ‘Info’ bij plagen kan doorlinken 
naar nuttigen en omgekeerd, is de link tussen 
plagen en nuttigen duidelijk zichtbaar. 

Met de vernieuwde ‘PCS ziekten en plagen’ 
app ben je als boomteler of groenvoorziener 
beter in staat de juiste conclusie te trekken bij 
waargenomen ziekten, plagen en nuttigen. 
Je breidt je kennis uit en kan zo natuurlijke 
vijanden sparen en ze beter hun werk laten 
doen. Je kan dus sneller en correcter aan 
geïntegreerde gewasbescherming doen en 
de nuttigen je daarbij optimaal laten helpen. 
Deze app gebruiken is dus een must voor een 
geslaagde gewasbescherming.

‘PCS Ziekten en Plagen’ app op je smart-
phone, tablet of computer installeren
• Gebruik de app door het scannen van de 

QR-code of open de app via www.ziekte-
nenplagen.be. 

• Installeer het icoon van de app op je toe-
stel, zo kan je de app steeds snel opnieuw 
openen. Hoe dit kan, lees je in de app.

• Meer info over de app (bv. FAQ) vind je via 
www.pcsierteelt.be > waarschuwingen > 
‘PCS Ziekten en Plagen’ app. 

Ook natuurlijke vijanden opgenomen in de 

‘PCS Ziekten 
en Plagen’ APP

Met de vernieuwde ‘PCS Ziekten en Plagen’ app kunnen boomtelers en groenvoorzieners naast ziekten en plagen ook natuurlijke 
vijanden herkennen. Deze app werd in 2014 ontwikkeld door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem van het Proefcen-
trum voor Sierteelt (PCS) en is met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen uitgebreid met natuurlijke vijanden. Gebruik de app 
via www.ziektenenplagen.be op smartphone, tablet en computer en herken voortaan zowel parasieten als nuttigen. 
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A
Je weet bijvoorbeeld niet welk 
insect op je Euonymus voorkomt. 
Tussen een bladluiskolonie zie je 
een bruine langwerpige larve met 
duidelijke haken op zijn kop. 

A
Met een W&W-login zijn meerdere 
foto’s per stadium van de nuttige 
zichtbaar. Zo kan je nog beter vast-
stellen om welk insect het gaat. 

C
Je herkent duidelijk dat de larve op 
de plant de larve van een gaasvlieg 
is. Als professional heb je snel en 
eenvoudig het gevonden insect 
kunnen benoemen en weet je dat 
het een natuurlijke vijand is.

C
W&W-leden krijgen bij ‘Info’ 
eveneens een toelichting van het 
actieterrein van de nuttige zodat 
men weet hoe deze nuttige te werk 
gaat

B
Je opent de app op je smartphone, 
tablet of computer via www.ziekten-
en plagen.be of het geïnstalleerde 
icoon. Je selecteert via de knop ‘plant’ 
in de keuzelijst ‘Euonymus’. 
Je klikt op het tabblad larve en ziet 
foto’s van zowel mogelijke schade-
lijke als nuttige larven op de plant. 

B
W&W-leden krijgen bij ‘Info’ een be-
schrijving van de nuttigen, de stadia, 
de cyclus en het actieterrein. Ook zie 
je van welke plantenbeschadigers de 
nuttige een natuurlijke vijand is.

D
Je herkent de nuttige in de ‘PCS ziek-
ten en plagen’ app aan het groene 
icoon. Plantenbeschadigers herken 
je aan een rood icoon.

D
W&W-leden krijgen bij parasieten 
op het tabblad ‘Info’ een overzicht 
van de nuttigen die de parasiet 
afdoden en omgekeerd. 
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Het Waarnemings- & Waarschuwings-
systeem 
Bij boomtelers en groenvoorzieners ontbreekt 
vaak de tijd om gewascontroles uit te voeren. 
Daarom waarschuwt W&W je op welk tijdstip 
je beschadigers in een bepaald stadium zelf 
kan waarnemen en met welk middel je deze 
in het gevoeligste stadium best bestrijdt, 
doelgericht voor er schade is aangericht. 
Observeren, de juiste diagnose stellen en snel 
en correct ingrijpen is van kapitaal belang 
voor een geslaagde gewasbescherming. Als 
lid ontvang je Waarschuwingsberichten, 
Actua-berichten met onafhankelijke actuele 
info over gewasbescherming, een login voor 
de app en www.pcsierteelt.be en de posters 

‘Erkende middelen in de sierteelt’. We staan 
voor je klaar met gewasbeschermingsadvies 
en je kan een stalenonderzoek aanvragen. 
Ook word je uitgenodigd voor voordrachten 
en cursussen gegeven door het Waarschu-
wingssysteem. Een gewaarschuwd boomte-
ler, tuinaannemer of groendienst is er met de 
expertise van deze dienst twee waard. Wens 
je W&W-lid te worden, ga dan naar www.
pcsierteelt.be > waarschuwingen > lidmaat-
schap, mail waarschuwingen@pcsierteelt.be 
of bel 09 353 94 70 voor meer info.

Onderzoek met steun van de Vlaamse 
Overheid, het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen, de Europese Unie, de Provincie 
Oost-Vlaanderen, Boerenbond en AVBS, dé 
sierteelt- en groenfederatie.

Tekst: Liesbet Van Remoortere (Waarnemings- en 
Waarschuwingssysteem PCS) 
Foto’s: PCS
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   LYDIA & EDELHART

Waarom koos u voor een leefveranda met pergola? 

Lydia: We wilden altijd al een veranda om een buitengevoel te creëren, 

en een pergola om onze fi etsen te stallen. Om wateroverlast bij felle 

regenbuien te vermijden hebben we, na overleg met de Willems adviseur 

besloten om de leefveranda iets hoger dan het terrasniveau te laten 

plaatsen, meteen op hetzelfde niveau van onze woning. 

Edelhart en Lydia uit Kumtich kozen voor een ruime leefveranda in een hoekvorm aan zij- en achterkant van de woning. Aansluitend 

lieten ze ook een handige pergola plaatsen. De totale constructie meet zo’n 62 m² en is een absolute verrijking voor hen én hun 

kinderen. 

Waarom koos u voor Willems veranda’s? 

Lydia: Omdat we één betrouwbare contactpersoon wilden 

die alles voor ons zou regelen. Als je met een heleboel 

externe aannemers werkt, kan er veel makkelijker iets 

mislopen. Dat hebben we vaak genoeg gemerkt tijdens 

de bouw van onze woning. Via tv-reclame en enkele 

gesprekken wisten we dat Willems veranda’s een 

betrouwbare partner is, die uitsluitend met vaste en 

goede onderaannemers werkt. Een makkelijke keuze dus! 

Als we toch vragen of opmerkingen hebben over onze 

leefveranda, sturen we één eenvoudig mailtje waarvan 

we weten dat het goed terechtkomt. 

Het huis 
en de tuin 
vormen één 
geheel

We wilden de leefveranda eerst enkel aan de achterzijde van de woning, 

maar na rijp beraad beslisten we dan toch om ook uit te breiden met een 

hoek naar de zijkant van de woning. Zo genieten we echt optimaal van 

onze mooie tuin. Niet alleen in het tussenseizoen, maar het hele jaar door ! 

www.willemsverandas.be
www.willemsverandas.be Volg ons op 

20171005_Willems_adv_Groen Groeien_2-1p_v1.1.indd   Alle pagina's 24/10/17   09:06
2160002551_1_ADV_6560.indd   1-2 24/10/17   11:24



PLANTEN

GROENGROEIEN magazine

27  -  december 2017

aan voeding dat de grassen dikke volle pollen 
gaan vormen maar na een paar jaar nauwelijks 
nog gaan bloeien. Bij lampepoetsersgras is 
dit een typisch fenomeen en laat de mooie 
dikke borstels nu vooral zijn mooiste troef zijn. 
Verarmen is dus de boodschap op deze gron-
den. Niet bemesten en de planten eens delen 
of de plant eens gaan oplichten uit de grond, 
kortom de plant laten “afzien” zorgt ervoor dat 
hij extra energie verbruikt voor zijn herstel en 
daarom weer gaat bloeien.  Wanneer je echter 
soorten kiest die het goed doen op klei zoals 
struisriet (Calamagrostis) hoef je natuurlijk 
niets te doen. 

Snoeien
Het snoeien is een ander punt waar vaak verwar-
ring rond bestaat. Een algemene regel is de 
volgende: niet-wintergroene soorten snoeien we 
in maart – april na de strengste vorst. Afknippen 
op zo’n 5 à 10 cm boven de grond is voldoende en 
indien er al nieuw loof aanwezig is dan mag je 

dat mee afknippen met de rest. We gebruiken 
een snoeischaar of een haagschaar afhankelijk 
van de grootte van de pol. Velen knippen ze in 
mooie bolletjes maar dit is enkel naar eigen 
smaak en heef t geen enkel nut voor de plant. 

Let wel op dat de wintergasten zoals egels die 
vaak hun winterslaapplaats gaan maken in het 
hart van sommige hoge grassoorten niet wor-
den verstoord en knip pas kort als zij wakker zijn 
en het nest hebben verlaten. Vooral in struisriet 
(Calamagrostis) is vaak een nest te vinden. 

Bij de wintergroene soorten is het snoeien iets 
moeilijker samen te vatten maar een van de 
belangrijkste regels  is NOOIT kort snoeien net 
voor, tijdens of net na de winter.  Bij de “echte” 
grassen zoals blauw schapengras (Festuca 
glauca) en vedergras (Stipa/ Nasella tenuis-
sima) gaan we vaak na de winter de planten 
uitkammen . We halen de verdroogde gras-
sprieten eruit met een hark of met de handen. 

Zo zorgen we voor meer lucht in de plant en 
hebben de nieuwe sprieten weer plaats om te 
groeien. Ook midden zomer herhaal je dit best 
nog een keer.

Bij wintergroene zeggen (Carex) hebben we 
vaak na de winter verdroogde topjes aan de bla-
deren. Deze gaan we iets onder het verdroogde 
deel afscheren. De beste periode om dit te doen 
is in mei, juni wanneer ook de hagen worden 
geschoren en de plant in volle groei is. 

Deze bovenstaande tips zijn echter een 
leidraad. Grassen zijn sterk en kunnen veel 
verdragen. Wanneer je echter op de juiste mo-
menten gaat snoeien, verleng je de levensduur 
van de plant en is er minder risico op schade.

Tekst en foto’s: Tinneke Provoost 
Auteur: De mooiste grassen voor de tuin  
ISBN 978 94 014 3989 3 - Siergrassenkwekerij de grashalm
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Ook in standplaats en onderhoud zijn 
er verschillen tussen grassen, biezen en 
zeggen waar je op het eerste moment niet 
onmiddellijk aan denkt. Waar vele grassen 
goed gedijen op armere gronden, houden 
veel zeggen en biezen van humusrijke 
gronden en komen ze ook vaak in bossen 
voor. Dit wil echter niet zeggen dat dit de 
algemene regel is want er zijn altijd uitzon-
deringen en één van de voor mij leukste 

eigenschappen van grassen is dat ze zich zo 
goed kunnen aanpassen aan een omgeving 
die van nature niet de hunne is. 

Bemesting
Zo komen we bij het eerste deel van het 
onderhoud: de bemesting. De meeste gras-
sen zoals lampepoetsersgras (Pennisetum) 
, pijpestrootje (Molinia) , prachtriet (Mis-
canthus) , vingergras (Panicum) hoeven niet  

bemest te worden in volle grond. In onze 
Vlaamse gronden is meestal voldoende 
aanwezig en bijbemesting zorgt vaak voor 
een te zware productie van blad waardoor 
ze minder gaan bloeien, te zwaar worden 
en gaan omvallen. 

Dit is een probleem dat ook vaak voorkomt 
bij aanplant van sommige soorten op 
zware kleigronden. De grond is er zo rijk 

Onderhoud
van grassen  
doen we in het voorjaar  
Het is moeilijk om in enkele woorden het onderhoud van grassen te beschrijven. Er zijn nu eenmaal honderden verschillende 
soorten en daarin nog eens vele variëteiten. Ze komen op de meeste plaatsen voor, van droge zandgronden tot zware vochtige 
klei. Er worden ook veel soorten als grassen gezien die eigenlijk niet tot de “echte” grassen (Poaceae) behoren zoals zeggen en 
biezen maar zelfs ook enkele vaste planten worden vaak onterecht tot deze groep gerekend. Velen aanzien het zwarte slan-
genbaard (Ophiopogon planiscapus ‘Niger’ ) als gras hoewel het enkel de vorm van zijn blad is die deze verwarring schept. 
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Groen Groeien is dé vereniging voor Vlaamse tuinaannemers en maakt 
als sectororganisatie deel uit van AVBS/Boerenbond. Ze verdedigt de 
belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische 
voordelen. Groen Groeien creëert meerwaarde voor de tuinaannemer. 
Groen Groeien groeit gestaag. Maar om écht groot te worden hebben we 
ook tuinaannemers zoals ù nodig !

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

Voor slechts 284 euro ben je tot eind 2018 aangesloten bij de Groen 
Groeien, vereniging Vlaamse tuinaannemers Maak gebruik van ons netwerk 
en diensten en groei met ons mee! Word lid via www.groengroeien.be

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

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

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

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

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

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

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

Groen
 Groeien

Om écht 
groot te 
worden
hebben 

wij ook U 
nodig.
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Vloeistof fen en of gas kunnen instabiliteit van 
de ondergrond veroorzaken. De noodzaak van 
een drainagesysteem is afhankelijk van de situ-
atie op de bouwplaats. De grondwaterstand 
fluctueert in onze streken sterk in functie van 
seizoen en weer. Vaak zien we verschillen van 
120 cm, wat veel is. Of er problemen komen met 
waterdruk onder de waterdichting hangt af van 
een aantal factoren.  

Het argument ‘zolang de vijver vol blijf t is er 
geen probleem’ houdt weinig steek. Het water 
boven op de waterdichting is niet zwaarder 
dan dat eronder. Als het grondwater begint te 
stijgen onder de waterdichting weet de water-
dichting niet wat te doen en begint te zweven 
tussen de twee waterlagen. Ook in vijvers en 
opslagbekkens die vol staan zien we regelmatig 

waterdichtingen die naar boven gedrukt wor-
den, soms zelfs hoger dan het waterniveau. 

Gas nog dramatischer dan water 
Organisch materiaal dat in de ondergrond zit, 
kan gaan rotten en vormt dan rottingsgassen. 
Het organische materiaal kan bijvoorbeeld 
boomstronken zijn, of compost of andere 
plantenresten. We zien ook regelmatig gaspro-
blemen bij bodems die verdicht werden (door 

het erop manoeuvreren van machines tijdens 
de bouw van de woning bijvoorbeeld). Grond 
die ruikt naar rotte eieren is erg verdacht. 
Ook groenachtige verkleuringen wijzen vaak 
op rotting in de ondergrond. Gassen of een 
combinatie van grondwater en gassen kun-
nen de waterdichting heel hoog naar boven 
drukken, soms zelfs boven de waterstand. 
Dergelijke blazen noemt men ‘nijlpaarden’ In 
heel extreme gevallen worden er zelfs ballon-Drainage onder de  

waterdichting
van een vijver of opslagbekken  
Een waterdichting die naar boven wordt gedrukt. Het is een ramp. Dat zal mij toch niet overkomen... hoopt men. Nog al te 
vaak zien we vijvers en zwemvijvers die aangelegd worden terwijl er een droogzuiging draait en toch niet voorzien worden 
van een permanente drainage. Neen, enkel en alleen maar droogzuiging voorzien tijdens de werken volstaat echt niet.

september 2017 - 30 zwemvijvers
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Opgelet:
het gebruik van 
een betonnen 
of betonstenen 
constructie onder 
de waterdichting 
geeft helemaal 
geen garantie op 
het vermijden 
van problemen 
want gas en water 
diffunderen er 
door.

Een speciale, in Frankrijk ontwikkelde, platte drainage is makkelijk in te 
zetten en kan ook op de schuine bermhellingen toegepast worden.

Ronde drainagebuizen worden in sleuven gelegd. Kies liever voor zwarte 
drains in stevige PE (polyethyleen), bestand tegen het samendrukken.Gassen of een combinatie van grondwater en 

gassen kunnen de waterdichting heel hoog naar 
boven drukken, soms zelfs boven de waterstand. 

Dergelijke blazen noemt men ‘nijlpaarden’
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ZD1211

Z122R

Efficiënt
op uw
gazon

AGRIBEX 5 (PRODAY) > 10 DEC 2017 
BRUSSELS EXPO

Stands 8212 & 4204

Z122R & ZD1211: Kubota kwaliteit voor particulieren en professionals

Benzine of diesel motor  
Werkbreedte 107-152 cm

Mulching - Comfort
Wendbaar en efficient

BRUSSELS EXPO
STANDS

8212 & 4204 

www.kubota-eu.com
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ZWEMVIJVERS 

Voorzie best een 
drain iedere 4 à 
5 meter en dat in 
beide richtingen. 
Bij niet al te grote 
projecten kan je 
een drain plaatsen 
onder de vorm van 
een lus onderaan 
de uitgraving.

nen gevormd. Bij vijvers en bekken met vlakke 
bodem en met een breedte van 8 meter of 
meer is er een hogere kans op problemen met 
gassen. Dat is logisch. Bij meer komvormige en 
smallere vijvers slagen de gassen er vaak in te 
ontsnappen langs de wanden. Bij een vlakke 
bodem is er veel kans dat de gassen gevangen 
blijven onder de waterdichting en deze gaan 
naar boven drukken.

Plaatsen voordat de waterdichting aange-
bracht wordt

Dergelijke problemen achteraf oplossen is 
erg moeilijk of zelfs onmogelijk. Daarom is 
het bij twijfel veel beter drainage te voorzien 
voordat de waterdichting geplaatst wordt. Men 
kan kiezen voor klassieke ronde drainage of 
voor platte drainage. Ronde drainage is naakt 
beschikbaar of omwonden met kokosvezels. 
Let op de kwaliteit. Drains in PVC zijn minder 
betrouwbaar. Ze zijn goedkoop en in bouw-
handels beschikbaar in verschillende, meestal 
hevige kleuren (zoals blauw, rood en geel) maar 
kunnen na verloop van tijd samen gedrukt wor-
den. Kies liever voor zwarte drains in stevige 
PE (polyethyleen), bestand tegen het samen-
drukken. Een kwaliteitsnorm in dit verband is 
de KOMO KIWA keur. Ronde drainagebuizen 
worden in sleuven gelegd.

 

Na hun plaatsing wordt de sleuf meestal 
terug aangevuld met fijne kiezel. Draina-
gebuizen voor water hellen af naar een laag 
gelegen put, naast de vijver of het opslag-
bekken, waarvan de bodem lager ligt dan 
het diepste punt van de vijver. Hierin kan 
een dompelpomp geplaatst worden. Vaak 
is drainage voor gassen en water nodig. Een 
speciale, in Frankrijk ontwikkelde, platte 
drainage is makkelijk in te zetten en kan 
ook op de schuine bermhellingen toegepast 
worden. Zij heef t als voordeel én gas én 
water te draineren. Wanneer men kiest voor 
platte drainage zijn er geen sleuven nodig. 

Het volstaat de drains over elkaar te leggen, 
dan zijn ze verbonden. Water loopt naar 
beneden maar gas beweegt zich naar boven 
toe. Daarom laten we deze platte drains ook de 
bermen volgen, naar boven toe. Platte drains 
hebben verschillende voordelen. De plaatsing 
ervan is heel eenvoudig en gaat erg snel. Er 
zijn geen sleuven nodig en die moeten dus ook 
niet gegraven worden. Platte drains worden 
eenvoudigweg uitgerold. Dat kan bijvoorbeeld 
in dambordpatroon. 

Tekst en foto’s: Guido Lurquin

Ronde drainagebuizen worden in sleuven gelegd. Kies liever voor zwarte 
drains in stevige PE (polyethyleen), bestand tegen het samendrukken.
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Groeibegrenzer
Tijdens de voorbije jaren werd gezocht naar 
een uitvoering die duurzaam is, zowel in 
houdbaarheid als impact op de leefomge-
ving, en tevens eenvoudig te monteren op 
een buitenmuur. Het huidige systeem is 
opgebouwd uit profielen van 1 meter lengte 
(4 profielen per pakket) en een schrik-
draadtoestel met enkele toebehoren. De 
profielen worden geïsoleerd van de muur 
door een band van gerecycleerd rubber en 
bevestigd met polymeren en nagelplug-
gen. Sommige muren vereisen immers een 
voorbehandeling op de plaats van bevesti-
ging wegens diepere voeg of omwille van 
de textuur of welving van de muur. Het is 
uiteraard de bedoeling dat de plaatsing van 
de groeibegrenzer leidt tot een architectu-
rale en ecologische meerwaarde. 

Mogelijke toepassingen bij vernieuw-
de bouwtechnieken in de toekomst
Wintergroene klimop kan fungeren als 
volwaardige gevelbekleding in combinatie 
met een ruwe buitenafwerking.  Enkele 
jaren groeitijd volstaan om de gevel te be-
groenen. Maar let er wel op om de gevel af 
te dichten want de klimopstengel heef t een 
voorkeur voor donkere spleten. Begroening 
van grote blinde muren van kantoren, win-
kelcentra of opslagplaatsen, zelfs geluids-
wallen, kunnen in onze steden een equiva-
lent worden voor laanbeplanting. Door hun 
omvang kunnen ze op beperkte ruimte veel 
fijnstof vangen. Particulieren, bedrijven 
en overheden kunnen op die manier een 
bijdrage leveren aan het stadsklimaat. 
Samen met onderzoeksinstellingen wordt 

momenteel een vernieuwde bouwtechniek 
met klimopbegroening rechtstreeks op 
de isolatielaag ontwikkeld. De toepassing 
zal dus nog worden uitgebreid in de nabije 
toekomst.

Toepassing van de groeibegrenzer in 
de praktijk
In 2014 verkreeg Peter Boogaerts van 
GGGevelgoen bvba (bedrijf voor grond-
gebonden gevelgroen nabij Mechelen – 
merknaam GGGreen) de exclusieve licentie 
voor productie en distributie tot 2025 voor 
5 landen. Het systeem werd gescreend voor 
toepassing in stedelijke omgeving (CE-
norm) en KULeuven afdeling elektrotech-
niek (fac. industriële wetenschappen) be-
vestigde na uitgebreid onderzoek de goede 
werking. Het systeem is nu beschikbaar als 
een zelfbouwpakket in twee varianten: een 
brede kader van 17 cm in aluminiumkleur 
voor klimop en vijfbladige wingerd en een 
kader van 10 cm in zwarte poederlak voor 

driedelige wingerd. Het is de bedoeling het 
standaard kleuraanbod uit te breiden en 
ander design toe te laten.

Plaatsers gezocht
Handige particulieren kunnen het systeem 
zelf plaatsen, maar de meerderheid van 
eigenaars van klimop en wingerd verkiezen 
plaatsing door een aannemer. Er bestaat 
al een beperkte ploeg van gecertificeerde 
plaatsers in Vlaanderen. Heb je ook inte-
resse om als gecertificeerd plaatser aan 
te sluiten, laat dan een bericht aan peter.
boogaerts@gggreen.eu. Je krijgt dan een 
gedetailleerd overzicht voor samenwer-
king. Voorbeelden van installatie, onderde-
len en montage worden in detail toegelicht 
op de website www.gggreen.eu.

Bewerking tekst: Jan Vancayzeele 
Bron en foto’s: Peter Boogaerts, GGGevelgroen bvba,  
Koningin Astridlaan 72, 2820  Bonheiden 

klimop- en winge rd groei op gevel  
Eenvoudige installatie begrenst   In 2005 ontdekte Luc Gesché uit Tubize een eenvoudig systeem om wingerd en klimop tegen een gevel te begrenzen. Dat 

gebeurt door elektrische pulsen op een metalen kader, gelijkaardig aan een schrikdraadafspanning. Hij verkreeg een patent 
voor België en de vier buurlanden. Een beperkt aantal installaties aan woningen bewees al een afdoende werking voor zowel 
wingerd als klimop. Dit systeem wordt in het kader van het VIS-traject ‘Groen Bouwen’ op het Proefcentrum voor Sierteelt te 
Destelbergen uitgetest.

Het is de bedoeling dat de plaatsing van de groeibegrenzer 
leidt tot een architecturale en ecologische meerwaarde.

Een eenvoudige installatie begrenst klimop- en wingerdgroei op gevel en is 
opgebouwd uit profielen van 1 meter lengte en een schrikdraadtoestel.
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Tijdens de rondetafel over groen-
voorziening in steden en gemeenten 
begin september in Kruishoutem 
presenteerde sectorfederatie AVBS-
Groen Groeien de visie van de sier-
telers en groenvoorzieners.

Vanzelfsprekend is onze sector voorstander 
van meer groen in de stad. Dat groen kan 
vele vormen aannemen: van kleinschalige 
groenaanplantingen in de publieke ruimte, 
gemeenschappelijke tuinzones en grotere 
stadsparken tot groengevels, groendaken 
en parkings die groen in plaats van grijs kleu-
ren. Door alle positieve aspecten (klimaat, 
luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, enz.) 
maakt groen van de stad een aangenamer 
en beter leefmilieu. Een aangenamere 
omgeving moedigt aan tot bewegen en is 
goed voor de mentale gezondheid. Groen 
brengt ook mensen samen: stadsparken 
promoten sociale cohesie en geven ruimte 
voor recreatie en toerisme. Opdat mensen in 
hun vrije tijd zouden genieten van groen, is 
het belangrijk dat groen nabij is en het niet 
té veel inspanningen vraagt om tot bij de 
groene omgeving te komen.

“Groen Groeien bepleit 
een ‘groennorm’, een 
minimum aan groen dat 
door het ruimtelijk beleid 
voorgeschreven wordt bij 
nieuwbouw (verkaveling, 
industrieterrein, enz.) en 
bij de herinrichting van een 
bestaande verharde ruimte.”

Meer redenen heef t sectorfederatie 
AVBS-Groeien niet nodig om een verplichte 
‘groennorm’ te bepleiten. Een gestruc-
tureerde aanpak van de publieke groene 
ruimte zal het ef fect van het groen sneller 
duidelijk maken en zo ten goede komen. 
Groen Groeien wil dat de groennorm als 

voorwaarde opgenomen wordt bij het 
verstrekken van vergunningen zodat een 
minimum aan groen geïntegreerd wordt bij 
de aanleg, uitbreiding of herinrichting van 
verharde ruimtes.

De groennorm is wenselijk op twee niveaus. 
Ten eerste als onderdeel van het plannings-
proces zodat bij de aanleg van een verka-
veling of industrieterrein, of bij grotere 
infrastructuurprojecten waar plaats inge-
ruimd wordt voor groen. In fase twee is de 
groennorm ook wenselijk op de individuele 

vergunningsaanvrager. Zoals men vandaag 
rekent met 1,5 tot 1,8 parkeerplaatsen per 
woning in een verkaveling, zo kan men ook 
cijfers kleven op de wenselijke verharde en 
vooral niet-verharde oppervlakte binnen 
een verkaveling.

Opdat het afvoersysteem niet overbelast 
zou worden bij hevige regenval, waakt de 
vergunningverlenende overheid, de ‘Eu-
ropese kaderrichtlijn Water’ indachtig, er 
vandaag reeds over dat de verharde opper-
vlakte geen te groot aandeel inneemt. Dat 
is voor Groen Groeien niet voldoende want 
in die optiek is een grijze waterdoorlatende 
bodembedekking prima, terwijl wij ijveren 
voor groenere in plaats van grijze ruimte. 
Welke plant waar precies het best tot zijn 
recht komt, is voer voor professionele 
siertelers en groenvoorzieners. Als ook zij 
het niet helemaal zeker weten, kunnen ze 
een  beroep doen op de ‘Afdeling Groen’ 
van het ‘Proefcentrum voor Sierteelt’ (PCS) 
in Destelbergen. PCS adviseert over de 
plantkeuze voor specifieke standplaatsen, 
de (strooi)zouttolerantie van planten, de 
plantenkeuze met het oog op de gewenste 
insectenpopulatie, enz.

Tekst: Jan Vancayzeele 
Foto’s: Pieter Van Oost

Groen Groeien
bepleit verplichte groennorm in de verharde ruimte 

PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND 
MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.

KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

poWer &
precision
www.packogreen.be

  B20
✔  Handgeduwd en uiterst

        wendbaar 

✔   Honda benzinemotor 11 pk

✔   Freeswiel (Ø 370 mm) met 
        8 beitels van 20,5 mm
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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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Zaterdag 30 september gingen  we 
erop uit met Groen Groeien om er ken-
nis te maken met drie schitterende 
tuinen.  Even ontstressen en een dag 
ertussenuit om te genieten van deze 
prachtige tuinen en te luisteren naar 
de visie en het verhaal van drie fiere 
tuineigenaars.

’s Morgens om half acht werden we ver-
welkomd bij heer en mevr. Chris Ghyselen.  
Iedereen was stipt op tijd, wat getuigt van het 
enthousiasme en de interesse van de deelne-
mers.  We konden al meteen genieten van een 
overheerlijk ontbijt.

De tuin van tuinarchitect Chris Ghyselen telt 
zo’n 50 are en is gelegen in een licht golvend 
landschap.  Hagen, vaste planten en water 
zijn hier de hoofdrolspelers.  Het landschap 
gaat er onopgemerkt over in de tuin, of is het 
nu net omgekeerd ?  De serre, de moestuin en 
de kwekerij met een uitgebreide keuze aan 
Persicaria, Brunnera,  Helianthus cultivars en 
nog meer bijzondere vaste planten, geven 
een duidelijke meerwaarde.  Vooral de 
uitgebreide dubbele border is een lust voor 
het oog.  Dankzij een rondleiding door Chris 
werden de opbouw, de visie en het succes van 
deze tuin ons duidelijk.  De woning en de tuin 
liggen verscholen achter de strak en minutieus 
geschoren “gleufhaag” van haagbeuk.  Langs 

de beuken- en eikendreef bereiken we de tuin.  
Via een “groene poort” bereiken we de voor-
deur en al meteen valt de prachtige Koelreute-
ria paniculata op.  Verschillende paadjes, een 
vlonderpad, diverse haagstructuren en een 
berceau leiden ons rond de woning richting 
de leeftuin.  Door de rijke variatie aan bollen 
en knollen is deze tijdens de lente een streling 
voor het oog.  Vanuit de leeftuin bereiken 
we de 35 meter lange, uitgebreide dubbele 
gemengde border.  Een juweeltje als je het 
mij vraagt : zoveel variatie, zoveel diversiteit 
en zoveel prachtige combinaties.  We merken 
er onder meer deze planten in volle glorie op : 

Aster ‘Vasterival’, Calamagrostis brachytricha 
(diamantgras), Kalimeris pinnatifida, Stro-
bilanthes rankanensis, Persicaria ‘Blackfield’ 
… Dagpauwogen, de kleine vos en atalanta’s 
hebben het hier helemaal naar hun zin.  Na de 
intense dubbele border beleven we de meer 
open ruimte die via het gazon met de typische 
grasseneilanden en langs de zwemvijver leidt 
naar de landelijke weides en het bos.  Ook ont-
dekken we nog een kikkerpoel met vlonder in 
de bloemenweide, een bostuin en de beektuin 
die ons leidt naar de moestuin en de kwekerij 
met centraal een serre in victoriaanse stijl.  
Kortom, een zeer gevarieerde, intense tuin die 
elke bezoeker weet te bekoren.

Om al dit moois te realiseren bewerkte Chris 
de grond op de klassieke manuele manier met 
spade en riek zonder de grove middelen zoals 
een rupskraan.  ‘Je moet voeling hebben met 
de grond, je mag niet bang zijn om je handen 
vuil te maken en eens durven met je handen 
in de bodem wroeten,’ citeert Chris.  Hij wijst 
erop dat een goed bewerkte en deskundig 
bemeste bodem een must is voor succes.
Maar misschien ligt de sleutel tot het bieden 
van een oplossing bij vele problemen wel-
licht bij de ‘Drainjet’.  De ‘Drainjet’ werd 
ontwikkeld om verstoorde, gecompacteerde 
grondlagen te doorbreken ten gunste  van 
een betere waterhuishouding en een betere 
bodemstructuur.  Dit toestel is uiterst com-
pact gebouwd en specifiek ontworpen voor 
de tuinaannemers.  Bovendien zorgen brede 

 EROP UIT 

Hemelse tuinen
gazonbanden ervoor dat de grasmat niet 
beschadigd wordt.  

Een holle granulaatspil wordt manueel de 
grond ingedreven met behulp van perslucht, 
waarbij er luchtaders ontstaan.  Deze kunnen 
tot drie meter diepte reiken en zijn willekeurig 
vertakt terug te vinden in de bodemstructuur.  
Vervolgens worden de luchtaders gevuld met 
een waterdoorlatend en poreus granulaat.  
Deze ondergrondse injectie heeft zo een 
permanent karakter waardoor de luchtaders 
niet meer kunnen dichtklappen en zo hun 
drainerende functie behouden.  Dit toestel 
kan een oplossing bieden voor langdurig  
natte gazons, beplanting die wegkwijnt en 
drassige paden, weides, paardenpistes, enz.  
De demonstratie met deze ‘Drainjet’ werd 
deskundig toegelicht en verzorgd door Jurgen 
Van De Walle en Robin Uzeel. Ondertussen 
was het reeds middag en tijd voor een heerlijk 
middagmaal, geserveerd door dochter Marie.  
Na al dat lekkers werden we verwelkomd in de 
privétuin van de heer en mevr. Marc Verach-
tert.  Marc is reeds dertig jaar actief als tuin- en 
groenjournalist en verzorgde onder andere 
input voor tv-uitzendingen over tuinen met Gil 
Claes, Marc Demesmaeker en Bartel Van Riet.  
Marc schrijft onder andere ook voor bladen 
en magazines als Nest, Chic Gardens, Fence.  
Bovendien volgt hij ook de begeleiding op voor 
het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud 
van de Japanse tuin in Hasselt.  Verder is Marc 
actief als reisbegeleider voor diverse tuinreizen 
bij Omnia Travel.  Graag verwijs ik naar meer 
info aansluitend op dit artikel.

Deze vroegere boerentuin is inmiddels 
ongeveer dertig jaar oud en werd door 
tuinarchitect Chris Ghyselen herdacht tot een 
ruimtelijk open tuin van 80 are.  De woning 
en de tuin gaan vanaf de straatkant voor 
een gesloten karakter.  De toegang passeert 
de voordeur en knelt zich even toe langs 
buxusstruiken en overhangende Hydrangea’s 
om dan een ‘open zicht’ op de achtertuin 
te bieden.  We ontdekken bij de woning 

twee terrassen met respectievelijk een 
vijverpartij geflankeerd door ‘Annabelles’, 
een vlinderstruik en bamboe en anderzijds 
een ‘blauwe’ vaste plantenkamer.  Verder 
kunnen we genieten van de bloemenweide, 
de fruitboomgaard, de dierenweide en de 
nutstuin met toch wel vaak verrassende 
groenten en snijbloemen.  De nutstuin of 
moestuin-potager combineert bloemen en 
groenten in een dambordmotief waarbij 
groenten en bloemen evenwaardig zijn.  In 
de boomgaard tref fen we hoogstam appel-, 
peren-, pruimen- en kersenbomen aan.  Het 
gemaaide wandelpad in de dierenweide leidt 
ons tot achter in het bosgedeelte met  het 
typische ‘stammenspel’.  De schaduwplanten 
kunnen hier naar believen gedijen.  Deze tuin 
is een van de eerste creaties van tuinarchitect 
Chris Ghyselen.

Het laatste bezoek was er een aan de privétuin 
van de heer en mevr. Stefaan Vanneste. Deze 
liefhebberstuin naar eigen concept telt 30 are en 
wordt gekenmerkt door een uitbundige variatie 
aan gemengde borders op kleur in wisselende 
vormen met een rijke waaier aan clematissen, 
vaste planten, bijzondere rozen, sierlijke gras-
sen en bijpassende groenblijvende accenten.  
Centraal vinden we er een speelse vijver 
naar  Piet Oudolf, die ons leidt naar een wilde 
bloemenweide met slingerende wandelpaden.  
Veel ideeën en planten zijn er afkomstig van 
de talrijke tuinreizen in Engeland.  ‘Deze tuin is 
echt knap, een juweeltje; de borders zijn net een 
schilderij, prachtige composities, mooi’, citeert 
Christophe Soenens. Een resultaat van het 
levenswerk van Christianne en Stefaan. 
Enkel dankzij het enthousiasme en de volhar-
ding van deze fiere tuineigenaars konden we 
heerlijk genieten van deze tuinen.  Het bezoek 
aan deze hemelse tuinen werd afgesloten met 
een goddelijk biertje…..

Nogmaals dank om jullie tuinen te mogen 
bezoeken en ook dank aan Jurgen en Robin 
voor de demo van de ‘Drainjet’.

Tekst : Dirk Ingelaere 
Foto’s : Stijn De Lange 
Bronvermelding: Boek ‘Tuin Oostveld’ door Chris 
Ghyselen - Info Marc Verachtert - Agenda 2017 Open  
Tuinen van België. 
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Ledencongres AVBS Zaterdag 16 december 2017 vanaf 16.15 u.
Thema: ‘Communicatie anders bekeken’
Locatie: Domein Begonia, Pintestraat 29, 9840 De Pinte
Meer info op: www.avbs.be 

Agribex 5-10 december 2017 van 10 u. tot 18 u.
Internationale vakbeurs voor akkerbouw, veeteelt, tuin en groene zones
Locatie: Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Meer info op: www.agribex.be

Nieuwjaarsreceptie Groen Groeien Donderdag 8 februari 2018 om 19 u.
Thema: Groen Groeien 3.0
Locatie: Hoeve De Blekerij, Hoogrokersstraat 6, 8740 Pittem
Meer info op: www.groengroeien.be  

Opleiding fytolicentie P1/P2 tuinaanleg Donderdag 25 januari 2018 om 19 u.
Locatie: Peters Belgian Outdoor Plants, Oude Kluisweg 9, 3740 Munsterbilzen
Meer info op: www.groengroeien.be  

Groen Groeien Zwemvijverdag  Dinsdag 12 december 2017 vanaf 14 u.
Locatie: Stone&Style – EBEMA, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal  
Meer info op: www.groengroeien.be  

Studievergadering waterhuishouding in de praktijk Donderdag 14 december 2017 om 19.30 u.
Locatie: Hoeve De Blekerij, Hoogrokersstraat 6, 8740 Pittem
Meer info op: www.groengroeien.be  

Studievergadering plantengebruik in tuinaanleg Donderdag 11 januari 2018 om 20 u.
Locatie: Fleur, Proostdiestraat 17, 8980 Beselare
Meer info op: www.groengroeien.be  

Mid-Term event VLAIO-VIS-traject ‘Groene gevels’ Woensdag 20 december 2017 vanaf 9.30 u.
Thema: besprekeng resultaten project en praktijkvoorbeelden
Locatie: WTCB, Avenue Pierre Holof fe 21, 1342 Limelette
Meer info op: www.gevelgroen.be 
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Dag van de Openbare Ruimte Brussel Donderdag 1 februari 2018 van 10 u. tot 18 u.
Beurs voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.
Locatie: Brussels Expo | Paleis 10, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
De toegang is gratis, registratie via www.openbareruimte.be 

Studievergadering diefstalpreventie en verkeersactualiteiten Donderdag 1 februari 2018 om 19 u.
Locatie: Firma Thomas, Brusselsesteenweg 144, 1785 Merchtem
Meer info op: www.groengroeien.be  

Innovators in green
cleaning technology

www.terrazza.be | info@terrazzamc.be

Terrasreinigingsmachine op
basis van water voor de 
professionele hovenier. 
Nu ook uitbreidbaar 
tot de meest effi ciënte 
onkruidmachine!

Vraag naar uw gratis demo aan 
huis op info@terrazzamc.beG
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Florall Dinsdag 6 maart 2018 van 9 u. tot 19 u.
Thema: Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten
Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem
Meer info op: www.florall.be 

Groen Groeien Zwemvijverdag  Half februari vanaf 14 u.
Locatie: West-Vlaanderen  
Meer info op: www.groengroeien.be  

Praktijknamiddag machines tuinaanleg en –onderhoud Woensdag 21 februari 2018
Locatie: Toro Europe nv, Nijverheidsstraat 5, 2260 Oevel
Meer info op: www.groengroeien.be  

GROEN GROEIEN TUINREIS zomer 2018
Beste collega,
Je leest het goed, exclusief voor leden organiseert Groen Groeien in 2018 een tuinreis naar Normandië.  Het idee rijpte al lange tijd, maar nu is een tuinreis 
met Groen Groeien een feit.  De onderhandelingen zijn volop lopende en het programma krijgt stilaan vorm.
Normandië is een streek met een duidelijk karakter.  Het milde klimaat, de vruchtbare klei- en kalkrijke gronden bieden een ideale voedingsbodem voor 
prachtige tuinen die de vergelijking met Engelse tuinen aan de overkant van het kanaal zeker kunnen doorstaan.  Een vierdaagse tuinreis is voorzien 
tijdens de zomer 2018 van vrijdag 29 juni tem maandag 2 juli 2018.  Tijdens deze vierdaagse reis worden negen tuinen, al dan niet met een kwekerij, en 
het alomgekende bloemendorp Gerberoy, geklasseerd als één van de mooiste dorpen van Frankrijk, bezocht.  Het zijn stuk voor stuk toptuinen, sommige 
niet evident om te bezoeken, met klinkende namen zoals onder andere Jardin Agapanthe, Le Vasterival, Le Parc des Moutiers, Jardin Plume en Les Jardins 
de Valloires.  Deskundige uitleg en begeleiding wordt voorzorgd door tuin- en groenjournalist Marc Verachtert.
Meer info en het volledige programma volgt binnenkort per mail en via de GG-site. 
Dirk Ingelaere,  namens het bestuur Groen Groeien



Bijklussen in de tuin…
In het Zomerakkoord besliste de federale re-
gering dat werknemers, gepensioneerden en 
zelfs werklozen tot 6000 euro per jaar (of 500 
euro per maand) onbelast kunnen bijklussen. 
Recent werd de lijst van klussen die in aanmer-
king komen door de regering afgeklopt. Het 
gaat over diensten ‘met een maatschappelijke 
meerwaarde’ waarbij de regering naar eigen 
zeggen wil vermijden dat ze in het vaarwater 
zou komen van zelfstandige activiteiten en 
dus oneerlijke concurrentie zou veroorzaken. 
Maar garanties daarvoor zijn er niet. Op de 
lijst staat bijvoorbeeld ‘kleine onderhouds-
werken op of rondom de woning’. De vrees 
is dat hier al snel concurrentie zal ontstaan 
met onze professionele tuinaannemers. Onze 
bekommernis gaat ook uit naar de kwaliteit 
van de dienstverlening. Ook op het vlak van 
veiligheid en aansprakelijkheid maken we 
ons zorgen. Tuinaannemers moeten voldoen 
aan een hele rits van veiligheidsvoorschriften, 
bijvoorbeeld inzake het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen, arbeidsmateriaal 
enzovoort. Wat met een bijklusser? En wat 
met de aansprakelijkheid als het misloopt? 
Allemaal vragen waarop tot op vandaag geen 
antwoord is of geen garantie geboden kan 
worden. Boerenbond, AVBS en Groen Groeien 
vragen dan ook eerst sluitende garanties op 
het vlak van eerlijke concurrentie vooraleer dit 
systeem definitief van start gaat.

“Groen Groeien vraagt eerst 
sluitende garanties op het vlak van 
eerlijke concurrentie vooraleer het 
systeem van onbelast bijverdienen 
van start gaat.”

‘Samen in ’t groen werkt’ in West-
Vlaanderen…
POM-West-Vlaanderen heeft dit voorjaar 
initiatief genomen voor een eerste en een 
tweede overleg tussen groenvoorzienings-
bedrijven actief in de reguliere en de sociale 
economie. Beide overlegmomenten zijn goed 
verlopen zodat er een vervolg voorzien is. In de 
werkgroep ‘Samen in ’t groen werkt’ wordt er 
sinds kort proactief overleg georganiseerd tus-
sen groenbedrijven in West-Vlaanderen. Dit 
zijn zowel sociale als reguliere bedrijven die op 
het terrein actief zijn. Deze werkgroep heeft 
een aantal doelstellingen uitgewerkt. Zo is het 
de bedoeling elkaar op de hoogte houden van 
opportuniteiten voor samenwerking. Hierbij 
wordt gedacht aan interessante lopende/aan-
komende aanbestedingen waar er kansen zijn 

om werven samen aan te pakken. Daarnaast 
wil men elkaar op de hoogte houden indien 
er zaken zijn die de goede verstandhouding 
doorkruisen of verstoren. Hieromtrent ligt 
momenteel een case op tafel die de werk-
groep daadwerkelijk wil aanpakken zodat er 
door alle partijen geleerd kan worden om in de 
toekomst oneerlijke concurrentie te vermijden 
en meer in synergie samen te werken. Het is 
voor onze leden zeer belangrijk dat we mee 
aan tafel zitten om belangen van de onze 
tuinaannemers maximaal te verdedigen. 

“Het is voor onze leden zeer 
belangrijk dat we mee aan tafel 
zitten om belangen van de onze 
tuinaannemers maximaal te 
verdedigen.”

Criteria voor groene EU-overheids-
opdrachten…
Het Joint Research Centre van de Europese 
Commissie (JRC) actualiseert momenteel 
de duurzaamheidscriteria voor overheids-
opdrachten m.b.t. groenbeheer in openbare 
ruimte. Het zogenaamde GPP is een vrijwillig 
instrument. Het legt criteria op voor groene 
EU-overheidsopdrachten voor tuin- en hove-
niersproducten. Er zijn een aantal kerncriteria 
opgesteld met betrekking tot de belangrijkste 
milieueffecten maar met minimale extra 
controle en/of kosten. De uitgebreide criteria 
zijn meer gericht op de beste producten op 
de markt aankopen met extra controle en/of 
lichte kost. Ook voor sierteelt en groenvoor-
ziening zitten er belangrijke zaken in die hun 
impact kunnen hebben op onze sectoren. Extra 
aandachtspunten bij de gunningscriteria zijn 
bijvoorbeeld: continue opleiding personeel 
om milieuvriendelijk en economisch om te 
gaan met producten en machines, biologisch 
geteelde sierplanten, gebruik herbruikbare 
of biologisch afbreekbare (potten) tijdens 
opkweek, groenafval ter plaatse verwerken, 
milieukeuring machines en voertuigen. Kort-
om het milieu wordt een steeds belangrijker 
aspect voor de toekomst. Europees en lokaal 
zullen openbare aanbestedingen hieraan 
gevolg geven. Rond deze evolutie kunnen we 
dus niet omheen. Meer dan belangrijk dus om 
dit als vakorganisatie goed op te volgen. 

“Het milieu wordt een steeds 
belangrijker aspect voor de 
toekomst. Europees en lokaal 
zullen openbare aanbestedingen 
hieraan gevolg geven.”

Wedstrijd Groene Lente…
Al meer dan 30 jaar organiseert Vereniging 
voor Openbaar Groen (VVOG) een sensi-
biliseringsproject voor de gemeentelijke 
groenvoorziening. Gemeenten met lovens-
waardige bloemeninitiatieven, nieuwe 
groenprojecten, water- of bijenvriendelijke 
realisaties kunnen deelnemen aan de wed-
strijd ‘Groene Lente’.  AVBS, Groen Groeien 
en VLAM ondersteunen dit initiatief met 
als doel kwaliteitsvol groen te promoten bij 
onze steden en gemeenten. Onze vakor-
ganisatie maakt deel uit de van de vakjury 
onder leiding van Rudi Geerardyn. Op het 
terrein stellen we duidelijk vast dat deze 
wedstrijdformule werkt en dat het steden 
en gemeenten inspireert en stimuleert in-
zake hun groenbeleid. N.a.v. deze wedstrijd 
werd eind vorig jaar Hamont-Achel uitge-
roepen tot ‘Groen- en Bloemengemeente 
2017’. Via deze titel werd Hamont-Achel ook 
afgevaardigd als enige Belgische kandidaat 
voor de wedstrijd ‘Entente Florale 2017’.

 “Groen Groeien ondersteunt dit 
initiatief met als doel kwaliteitsvol 
groen te promoten bij onze steden 
en gemeenten.”

Openbaar Groen Award… 
Sinds enkele jaren wordt in het kader van de 
VVOG-wedstrijd Groene Lente een spe-
ciale award uitgereikt voor een openbaar 
groenproject dat gerealiseerd werd met de 
opvallende inbreng en expertise van een 
professionele tuinaannemer. Vorig jaar ging 
de Openbaargroen-award naar de realisatie 
van de ‘intieme stadstuin’ op de Grote Markt 
van Turnhout uitgevoerd door Hoeben-
schot Tuinen. Recent namen we deel aan de 
slotjurering van deze editie van de wedstrijd. 
Met deze award willen we als vakorganisatie 
samen met VLAM en VVOG het maatschap-
pelijk belang van openbaar groen expliciet 
in de kijker stellen en wijzen op de noodzaak 
van een professionele aanpak door een tuin-
aannemer. Op het terrein stellen we duidelijk 
vast dat deze wedstrijdformule werkt en 
dat het steden en gemeenten inspireert en 
stimuleert inzake hun groenbeleid.

“Met deze award wil Groen Groeien 
het maatschappelijk belang van 
openbaar groen expliciet in de 
kijker stellen en wijzen op de nood-
zaak van een professionele aanpak 
door een tuinaannemer.”
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BLIK OP...
Laureatenhuldiging wedstrijd 
Vlaamse Tuinaannemer…
Al 21 jaar wordt met de steun van VLAM de 
wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’ geor-
ganiseerd. De werkgroep achter dit project 
bestaat uit afgevaardigden van de twee 
overkoepelende beroepsorganisaties tuin-
aanleg en boomkwekerij en coördinator Rit 
Vangeel. Op 28 oktober werden in Kasterlee 
de winnaars 2017-2018 bekroond. Met deze 
wedstrijd willen we als vakorganisatie het 
brede publiek duidelijk maken dat de kennis 
en het vakmanschap van een tuinaanne-
mer niet zo vanzelfsprekend zijn en dat het 
inschakelen van een echte vakman resulteert 
in mooie en vooral duurzame tuinen. Een 
uitgebreid verslag hierover lees je in dit num-
mer van het Groen Groeien Magazine.

“Met deze wedstrijd willen we 
het brede publiek duidelijk maken 
dat het inschakelen van een echte 
vakman resulteert in mooie en 
vooral duurzame tuinen.”

VLAM tuinaanleg…
De lopende tuinaanlegcampagne ‘Uw tuin 
is keihard genieten’ van VLAM, die haar 
laatste werkjaar ingaat, werd tijdens het 
laatste overleg van de werkgroep tuinaan-
leg geëvalueerd. Deze campagne heef t 
duidelijk haar vruchten afgeworpen. Een 
graadmeter hiervoor is onder andere het 
websitebezoek aan www.tuinaannemer.
be dat het afgelopen jaar hoge pieken 
aan unieke bezoekers heef t gekend. De 
werkgroep vond het tijd voor een nieuwe, 
herwerkte campagne. Een voorstel wordt 
momenteel uitgewerkt om zowel boom-
kwekerij als tuinaanleg in de kijker te zetten 
met o.a. guerrilla-acties en/of pop-uptuinen 
en waarbij de nadruk dient te liggen op 
planten en bomen van eigen bodem. 

“Deze promotiecampagne 
heef t duidelijk haar vruchten 
afgeworpen, tijd voor een nieuwe 
herwerkte campagne”

Duaal leren tuinaanleg…
Er was in oktober overleg met de tuinbouw-
scholen die deelnemen aan het standaard-
traject BuSO OV3 voor het schooljaar 
2017 – 2018. In deze proef tuin die vorig 
schooljaar van start ging, wordt duaal leren 
‘Groenaanleg en –beheer’ in de praktijk 
uitgetest. De resultaten van dit project 
zijn zeer positief. Zowel de scholen als de 
tuinaanlegsector zijn zeer enthousiast over 
dit systeem van leren en werken dat in de 
nabije toekomst ook voor andere richtingen 
georganiseerd zal worden. Op 15 september 
2017 werd namelijk het decreet duaal leren 

principieel goedgekeurd waarbij een lijst 
van 50 duale opleidingen voor 2018-2019 
voorgesteld werden. Voor de tuinaanleg-
sector gaat dit over de volgende trajecten: 
groenaanleg en –beheer duaal, tuinaanleg-
ger-groenbeheerder duaal en medewerker 
groen- en tuinbeheer. 

“Groen Groeien neemt deel aan 
de ontwikkelcommissies voor 
de uitwerking van de trajecten 
groenaanleg en beheer.” 

Dienstverlening leden…
In het kader van de dienstverlening naar 
onze leden toe waren het drukke maanden. 
Er kwamen veel vragen en problemen bin-
nen van tuinaannemers na wegcontroles 
door de politie. Het is duidelijk dat in be-
paalde regio’s de politiediensten zeer actief 
zijn. Heel wat van onze leden denken aan de 
vestiging of uitbreiding van hun bedrijfsze-
tel, vroegen informatie op of wensten advies 
te ontvangen. Ook komen nog steeds heel 
wat vragen binnen in verband met tewerk-
stelling van personeel en de nascholing en de 
geldigheidstermijn van de fytolicentie.

“In het kader van de 
dienstverlening naar onze leden 
toe waren het drukke maanden.”

Ronde tafel ‘Goed gepland, beter 
geplant’…
In de groene omgeving van kruidenkwekerij 
Claus in Kruishoutem organiseerde minister 
Schauvliege een rondetafelgesprek getiteld 
‘Goed gepland, beter geplant’. Eigenlijk gaat 
deze rondetafel over de groennorm die we 
in Vlaanderen willen invoeren alsook over 
de erkenning van een volwaardige afdeling 
groen op het PCS, iets waar Groen Groeien al 
lang naar vraagt. Een uitgebreid verslag over 
deze rondetafel lees je in dit nummer van 
het Groen Groeien Magazine.

“Groen Groeien bepleit een ‘groen-
norm’, een minimum aan groen dat 
door het ruimtelijk beleid voorge-
schreven wordt.”

Plan Eerlijke Concurrentie Groene 
Sectoren levert eerste resultaten op…
Het Plan Eerlijke Concurrentie (PEC) Groene 
Sectoren werd op 17 februari ondertekend 
en de modaliteiten i.v.m. de uitvoering ervan 
werden ondertussen met de overheid en de 
inspectiediensten besproken. De belangrijk-
ste doelstellingen van dit plan zijn vereen-
voudigingen en meer rechtszekerheid voor 
de werkgevers van de Groene Sectoren. In 
het recente protocolakkoord van de sociale 
partners in de Groene Sectoren werden de 

afspraken bevestigd. Het overleg met de 
overheid en de inspectiediensten levert 
ondertussen zijn eerste resultaten op voor 
siertelers en groenvoorzieners. Dit plan werd 
uitgebreid toegelicht op de Commissie CAO 
van AVBS-Groen Groeien.

 “Dit overleg met de overheid en de 
inspectiediensten levert ondertus-
sen zijn eerste resultaten op voor 
onze groenvoorzieners.”

Sectoraal sociaal akkoord Groene 
Sectoren…
Naar aanleiding van het Interprofessioneel 
akkoord voor de periode 2017-2018 waren 
de sociale partners het erover eens dat er 
voor de periode 2017-18 een marge inzake 
loonkostenontwikkeling mogelijk was van 
maximaal 1,10%. In het Paritaire Comité voor 
de Landbouw en de Tuinbouw werd er na 
heel wat onderhandelingsrondes, op 5 juli 
een nieuw protocolakkoord voor de komende 
twee jaar afgesloten. De inhoud van dit 
protocolakkoord werd uitgebreid toegelicht 
op de Commissie CAO van AVBS-Groen 
Groeien en in onze vakbladen. In het Paritair 
Comité Tuinbouw worden binnenkort diverse 
afspraken van het protocolakkoord verder 
uitgewerkt in werkgroepen. We doen dit in 
nauw overleg met en met de input van de 
Commissie CAO van AVBS-Groen Groeien.

“In het Paritair Comité Tuinbouw 
worden binnenkort diverse 
afspraken van het protocolakkoord 
verder uitgewerkt in werkgroepen 
waar Groen Groeien deel van 
uitmaakt.”

Ontwikkeling ‘OiRA Parken en 
Tuinen’ op kruissnelheid…
‘OiRA Parken en Tuinen’ is een digitale tool 
die momenteel volop in ontwikkeling is 
en waarmee tuinaannemers een risico-
analyse inzake arbeidsveiligheid voor hun 
bedrijf kunnen opstellen. OiRA staat voor 
“Online interactive Risk Assessment”. Het 
is een gratis sof twareprogramma dat werd 
ontwikkeld door het Europees Agentschap 
voor de veiligheid en de gezondheid op 
het werk (EU-OSHA). Sinds begin dit jaar 
ontwikkelen we samen met Prevent Agri, 
het Europees Agentschap voor veiligheid 
en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en 
de FOD WASO deze tool op maat van de 
tuinaanlegsector. De werkzaamheden in de 
werkgroepen verlopen vlot en vanaf begin 
volgend jaar zou deze tool in de praktijk 
uitgetest kunnen worden.

Tekst: Jan Vancayzeele 
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Al 21 jaar wordt met de steun van 
VLAM de wedstrijd ‘De Vlaamse Tuin-
aannemer’ georganiseerd. Een pro-
fessionele vakjury van tuinexperten 
bepaalde wie de laureaten zijn. Op 28 
oktober werden de laureaten voorge-
steld en gehuldigd.

Doelstelling…
De werkgroep achter dit project bestaat uit 
afgevaardigden van de twee overkoepelende 
beroepsorganisaties tuinaanleg en boom-
kwekerij en coördinator Rit Vangeel. Met deze 
wedstrijd wil de tuinaanlegsector het brede 
publiek duidelijk maken dat de kennis en het 
vakmanschap van een tuinaannemer niet zo 
vanzelfsprekend zijn en dat het inschakelen 
van een echte vakman resulteert in mooie en 
vooral duurzame tuinen.

Enorm veel nieuwe namen tussen de 
kandidaten en de finalisten
Dit jaar schreven heel wat “onbekende” tuin -
aannemers in voor deze promotionele wed-
strijd. Ruim 75% nam voor de eerste keer deel. 
Ook bij de finalisten zien we voor 66% nieuwe 
namen. Deze tendens juichen we uiteraard toe. 
Hoe breder het draagvlak, hoe verder de bood-
schap kan reiken. Daar waar twee decennia lang 
West- en Oost-Vlaanderen het leeuwendeel van 
de inschrijvingen en finalistenplaatsen voor hun 
rekening namen, zien we nu een heuse opmars 
van Limburg en Antwerpen.

Grotere heterogeniteit in niveau…
De taak van de jury was dit jaar verre van 
eenvoudig. Echt simpel is het natuurlijk 
nooit maar dit jaar werd de jury af en toe wel 
geconfronteerd met een kloof in niveau. Dat 
vertaalde zich deze editie in de afwijkingen in 
het toekennen van goud, zilver en brons in alle 
categorieën. Soms vind je twee keer goud in 
één categorie, soms twee keer brons… 

Publieksprijs…
Voor de derde keer kreeg naast de vakjury ook 
het brede publiek een stem in het kapittel. 
Aan hen werd gevraagd om op een website uit 
de 14 geselecteerde tuinen hun favoriet aan te 
duiden. Ze kregen hiervoor ruim een maand 

de tijd en konden zo in aanmerking komen 
voor een cheque van 1000 euro, te spenderen 
aan een tuinaannemer. Ook de eigenaar van 
de tuin sleepte meteen zo’n cheque in de 
wacht. De tuin met het grootste aantal stem-
men, de favoriet van het publiek, was dit jaar 
van de hand van Frederik De Vos (Arte Verde) 
(goud in de middencategorie).

Vlaamse planten voor onze Vlaamse 
tuinen                          
De voorzitter van het Verbond Boomtelers 
AVBS, Lucien Verschoren, wees op luchtige 
wijze op de vele functies van het groen in 
openbare en private tuinen en prees het geva-
rieerde en kwalitatieve Vlaamse plantensorti-
ment bij de vele boomkwekerijen. 

De missie van de Vlaamse groenvoor-
zieners                                                                                                
De relatie tussen de openbare groendiensten 
en de private tuinaannemers werd in de toe-
spraak van Dirk Vandromme toegelicht. Nu de 
private tuin kleiner wordt, is de aanwezigheid 
van openbaar groen meer en meer een must. 
Openbaar groen heeft een zeer belangrijke 
plaats en missie in de toekomstige ruimte-
lijke ontwikkeling van de Vlaamse steden, 
dorpen en wijken. Er werd verwezen naar een 
Vlaamse groennorm. Tuinaannemers dienen 
bij hun klanten vooral groen promoten als 
ontwerpelement bij tuinaanleg.

Tekst: Jan Vancayzeele 
Bron en foto’s: VTA en Jan Vancayzeele

Winnaars wedstrijd gehuldigd

De Vlaamse Tuinaannemer 2017
Mathieu De Telder  

Gent
Philippe Haseldonckx 

Brasschaat 
Ward Gielkens 

Overpelt 

Frederik De Vos 
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Guy Janssens 
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Groen Groeien nodigde haar leden 
uit voor de opstart van het nieuwe 
werkjaar en was hiervoor te gast bij 
Huurland in Eke. Op het programma 
talrijke demo’s en een interessant 
studieprogramma over verzekerin-
gen BA uitbating (zie kaderstukje).

Groen Groeien was te gast in het gloednieu-
we filiaal in Eke. Na de ontvangst met ape-
ritief trapte Groen Groeien voorzitter Marc 
het werkjaar op gang. Na een zorgeloze zo-
mer kunnen we uitgerust opnieuw de draad 
oppikken, stelde Marc. Groen Groeien 
heef t intussen niet stilgezeten. Daarom 
gaan we vanaf dit najaar weer een stapje 
hoger. De dagelijkse opvolging wordt in een 
professioneel kader gegoten. Aangepaste 
sof tware zal ervoor zorgen dat alles mooi 
op te volgen is, en een nieuwe website is in 
de maak. Kortom, Groen Groeien 3.0 staat 
in de steigers, aldus Marc Galle.

Huurland in volle expansie
Huurland werd 40 jaar geleden, in 1974, 
opgericht door Walter Ameloot. Het begon 
allemaal als een klein verhuurwinkeltje in 
een garage in Gent. Onder zijn sturende 
kracht werd een netwerk van zeven filialen 
uitgebouwd in Oost- en West-Vlaanderen. 
Sinds 2005 hebben zijn 3 kinderen Pascal, 
Isabelle en Sofie beslist het bedrijf verder 
uit te bouwen. In 2008 werd een achtste fili-
aal geopend in Zele om ook klanten richting 
Antwerpen te kunnen bedienen. In 2012 

opende Huurland zijn negende filiaal in 
Oudenaarde. Binnenkort opent het tiende 
filiaal in Zellik om de Brabantse klanten te 
bedienen. 

De nieuwe generatie richt zich nog meer 
naar de professioneel en de vakman door 
het gamma professionele machines verder 
te vernieuwen en uit te breiden. Voor 
de vakman probeert men het verschil te 
maken door niet alleen goed onderhouden 
machines mee te geven, maar ook door 
goed advies en uitleg te geven. Tijdens de 
rondleiding werden een aantal toestellen 

gedemonstreerd waaronder hefunits en 
tegelhef fers, hoogwerkers en minigravers.

BEN JE GOED VERZEKERD?
Ben je als tuinaannemer wel goed 
verzekerd? Is je BA uitbating up-to-date? 
Met deze insteek vanuit Groen Groeien 
vatte Peter Van Melckebeke (Allianz) zijn 
uiteenzetting aan. Het is zeer belangrijk dat 
je als tuinaannemer goed weet voor welke 
risico’s je gedekt bent en voor welke niet. 
Nog belangrijker is dat je de dekkingsgraad
 van de verzekerde risico’s goed kent om 
achteraf niet voor verrassingen te komen
 te staan na een ongeval. Wanneer je 
werkt met onderaannemers dan geldt de 
verzekering van de BA van de uitbater en 
niet die van de onderaannemer. Het is dus 
aan te bevelen dat je dit goed omschrijf t in 
je polis BA uitbating en/of in het contract 
met de onderaannemer. 
Het is ook aan te bevelen dat je de 
rechtsbijstand van je verzekeringen goed 
regelt, stelde Peter Van Melckebeke. 
Zodoende ben je zeker dat je rechten 
goed verdedigd worden bij betwistingen. 
De deelnemers konden nadien met hun 
concrete vragen terecht bij de spreker.

Tekst: Jan Vancayzeele 
Foto’s: Pieter Van Oost

Startvergadering Groen Groeien 
in het teken van vernieuwing 

Voorzitter Marc Galle trapte het Groen Groeien werkjaar op gang.

Gastspreker Peter Van Melckebeke (Allianz) gaf een uiteenzetting over BA-uitbating voor tuinaannemers
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“Geeft optimale groei, vitaliteit 
en weerstand aan plantmateriaal!”
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•  Stimuleert het microbiële 
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